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Implantação da vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) no calendário básico de vacinação de
meninas nascidas entre os anos 2000 – 2002, na rede pública de saúde do Distrito Federal, 2013.
Segatto, T.Cristina V.; Dantas, Eudóxia Rosa; Rodrigues, Rosilene; Ilha, Suzana; Coelho, Rosana A. C.
O Papiloma Vírus Humano (HPV), pertence à família Papillomaviridae infectam células epiteliais com
capacidade de causar lesões na pele e mucosa. Existem mais de 100 tipos conhecidos, os 16 e 18 são
de alto risco para causar lesões pré cancerosas ou cancerosas. Os 6 e 11 considerados de baixo risco e
mais frequentemente encontrados em condiloma acumulado e anormalidades citológicas de NIC de
baixo grau. A transmissão é sexual e vertical, porém outras formas também são encontradas. Fatores
associados à infecção pelo HPV: idade, número de parceiros sexuais, idade da primeira relação sexual,
tabagismo e uso de contraceptivo oral. No DF foram identificados 330 casos de câncer do colo do
útero e 84 óbitos entre 2009 e 2011. Mais de 5000 exames preventivos com potencial de evoluir para
câncer do colo do útero e 49 crianças com Papilomatose Respiratória. Para implantar a vacina contra o
HPV foram considerados os aspectos de magnitude, óbitos, disseminação da doença, transcendência,
severidade e vulnerabilidade da doença. Em março de 2012 foram realizadas reuniões de
planejamento da vacinação, formação do grupo técnico das secretarias de saúde, educação, mulher e
criança, atenção primária, população vulnerável, gerencia de câncer e assessoria de comunicação.
Elaborado protocolo das estratégias de vacinação. Os objetivos foram: Prevenir a ocorrência de câncer
do colo do útero, vulvar e vaginal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções
causadas pelo HPV para meninas nascidas entre 1/01/2000 e 31/12/2002, residentes e/ou
matriculadas em escolas públicas/privadas do DF. A meta foi vacinar 100% das meninas, com a
autorização dos pais/responsáveis. A estratégia utilizada foi de vacinar as meninas nas escolas com
equipes de vacinação local. Resultados: Notificados EAPV leves, realização da vacinação nos sábados
com hora extras, publicação do Protoloco, digitação dos dados no SI-PNI das meninas vacinadas,
vacinação das meninas não matriculadas, a vacinação ocorreu em 776 escolas e foram vacinadas
50.607(75,85%) meninas. Dificuldades: população alvo, desaparecimento de doses dos refrigeradores,
reclamações dos pais do grupo fora do grupo vacinado.
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A Dinâmica da Sala de Situação da Dengue como ferramenta de Vigilância da
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. PINTO, S.R.O.; OLIVEIRA, E.C.
SESA-CE
Introdução: A Sala de Situação da Dengue (SSD) foi instituída com o apoio do MS e
OPAS e instalada em março de 2011, com divulgação do monitoramento da situação de
dengue a partir de 02 de junho de 2011, constituindo assim um ambiente de informação
para apoio à decisão em saúde. Apresenta-se em um espaço físico e virtual,
disponibilizado via web, uso de um software de geoprocessamento, permitindo a
geração de dados com informações apresentadas em mapa do Estado do Ceará por
município, aglutinadas de vários sistemas de informação em saúde do MS e de outros
documentos técnicos da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará.
A SSD é uma vitrine digital que permite amplo acesso e favorece o acompanhamento
das informações da dengue para análise que subsidiará o direcionamento das ações para
o controle do vetor e da doença.
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a ferramenta virtual como
processo de vigilância para gestão na difusão da informação em tempo hábil.
Material e Métodos: os dados do agravo Dengue de cada município de residência são
obtidos
dos
Sistemas
de
Informação
de
Saúde
do
SINAN/SIH/SIGTAP/CNES/SISPNCD, após tabulados e processados no programa
TABWIN e disseminados na ferramenta as informações e indicadores epidemiológicos e
entomológicos, para o acompanhamento da situação do agravo. Estes são analisados e
alertados quando reflete vulnerabilidade, na ocasião que define a normatização técnica
do Ministério da Saúde, relativo a infestação predial acima de 1% em que define a
necessidade de agilizar o processo de enfrentamento da dengue em tempo hábil.
Resultados: A ferramenta revela a abrangência pelo acesso além de possibilitar alerta
aos gestores municipais diante de uma situação de vulnerabilidade..
Conclusão: A aglutinação de diferentes fontes de informações oferece diagnóstico
dinâmicos e atualizados diariamente em que se caracteriza a Vigilância pelo atributo
relevante que é o da oportunidade, propiciando assim, que as ações sejam desencadeadas
de forma oportuna para evitar ou minimizar o risco frente a situação da dengue. A
ferramenta poderá representar uma alta ou baixa acessibilidade dependendo do acesso
realizado, mas há de considerar um forte apoio ao gestor para uma tomada de estratégias
frente ao controle do agravo.
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS VIVOS NO NORDESTE:
UMA AVALIAÇÃO DO SINASC ENTRE 2000 E 2010.
Denise Guerra Wingerter 1
Lára de Melo Barbosa Andrade 2
Maria Helena Constantino Spyrides 3
Introdução: O número de nascimentos ocorridos em uma população é informação de grande
valia para estudos sócio-demográficos, epidemiológicos e planejamento de políticas públicas.
O SINASC representa uma promissora fonte de informação sobre nascidos vivos, pois coleta
continuamente e no âmbito municipal informações sobre nascimentos, fornecendo um
panorama epidemiológico sobre os nascituros. Este Sistema é descentralizado para todos os
municípios brasileiros e alimentado com os dados da Declaração de Nascido Vivo (DNV), de
preenchimento obrigatório para todos os nascimentos, independente da forma onde ocorrem.
Como este Sistema depende do preenchimento manual, faz-se necessária a avaliação
continuada da qualidade da informação proveniente desta base informacional de forma a
qualificar o uso dos dados. Objetivos: Avaliar a qualidade das informações provenientes do
SINASC no Nordeste, seus estados e microrregiões, nos anos de 2000 e 2010, avaliando a
completude no preenchimento dos campos da DNV. Metodologia: Considerou-se o
quantitativo de campos da DNV com preenchimento incompleto (em branco) e o quantitativo
dos campos com preenchimento da opção “ignorado”. A referência adotada para classificar a
completude foi a de Romero e Cunha (2007): excelente (completude no preenchimento menor
de 5%), bom (5 a 10%), regular (10 a 20%), ruim (20 a 50%). Bem como a possível
preferência por dígitos na variável peso ao nascer. Resultados: Em linhas gerais, as
informações da DNV mostraram uma evolução positiva da coleta no período. Embora alguns
itens careçam de atenção, principalmente as informações sobre apgar (1º e 5º minuto) e
ocupação da mãe, sendo esta a que apresenta maior percentual de ignorado. Destaca-se ainda
a possibilidade das variáveis referentes ao histórico de gestações anteriores, que por
inconsistência do preenchimento informado no Manual de da DNV, pode levar a avaliações
incorretas com o provável uso da informação ‘zero’ ser inserida erroneamente, no lugar da
informação ‘ignorado’. Conclusão: Conclui-se que o SINASC atualmente é uma importante
base de dados sobre nascimentos e que dispõe de dados confiáveis para o acompanhamento
dos nascimentos e de seu panorama epidemiológico no Nordeste brasileiro, embora para
algumas localidades, ainda faz-se necessária a melhoria da captação do Sistema. Destaca-se
ainda a necessidade da avaliação constante do SINASC, além de agilizar a disponibilidade das
informações, abrindo a possibilidade de melhor articular o desenvolvimento e a implantação
de ações públicas mais eficazes com as reais necessidades da população nordestina.

1

Mestranda em Demografia UFRN. denisegw@gmail.com
Orientadora. lara@ccet.ufrn.br
3
Co-orientadora. spyrides@ccet.ufrn.br
2
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Hipertensão arterial, colesterol elevado, e atividade física em militares:
um estudo transversal
Autora: Martins, L. C. X.
Filiação: Escola de Educação Física do Exército
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica ou simplesmente hipertensão, é
uma das principais preocupações em saúde pública. Relaciona-se ao
desenvolvimento de várias outras doenças tais como: doenças cardíacas,
acidente vascular cerebral, falência renal, mortalidade prematura21, demência16
e declínio cognitivo9. É um problema global que afeta a maior parte da
população acima de 25 anos de idade (40%).21 Prevalências mais elevadas são
encontradas nos países de baixa e média renda.21 A literatura apresenta
poucos estudos sobre a prevalência de hipertensão entre militares.
Objetivo: Buscou-se avaliar a associação de atividade física, colesterol
elevado e outros fatores relacionados à hipertensão nos militares do Exército
Brasileiro.
Métodos: Estudo transversal, do tipo censo, realizado em militares do Exército
Brasileiro (N = 506) em uma amostra representativa da Força (N = 506) .A
prevalência auto relatada de hipertensão (desfecho) foi estimada e foram
avaliadas as associações de atividade física, colesterol elevado, idade e fatores
psicossociais (estresse no ambiente de trabalho e sofrimento psicológico com
hipertensão. Para tal, utilizou-se o teste χ2 e regressão de Poisson simples e
múltipla para obtenção de odds ratio (razão de chances) robustos (OR).
Resultados: A categoria "Acima de 45 anos" de idade apresentou prevalência
de hipertensão arterial (41,4% ) maior do que a faixa etária na população geral
(34,2%). A prevalência de comorbidade de colesterol elevado e hipertensão foi
de 2,4%. Colesterol elevado e atividade física no esporte / exercício físico no
lazer (EFL) estavam associados com hipertensão independentemente de idade
(P < 0,05). EFL reduziu as chances de hipertensão (OR=0,67, IC95% 0,46–
0,99) e foi identificado um ponto de corte para menores chances de
hipertensão (1.200 METmin / semana). Estresse no ambiente de trabalho e
sofrimento psicológico não apresentaram associação com hipertensão
(P>0,05).
Conclusões: A categoria de idade " acima de 45 anos " e o grupo de
indivíduos que apresentaram comorbidade de colesterol elevado e hipertensão
arterial necessitam de maior atenção em saúde devido ao risco aumentado
para mortalidade por doença cardíaca aterosclerótica. A importância da
atividade física (SEL) foi destacada, pois, reduziu as chances de hipertensão
entre militares do Exército Brasileiro.
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O uso da modelagem com equações estruturais na analise da influência da cor/raça e
Status Socioeconômico na Saúde de idosos brasileiros

Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
Alécia Maria da Silva
Adriana Sousa Rêgo

Introdução: O emprego da modelagem com equações estruturais foi recentemente
introduzido na área da saúde. Suas vantagens são ajuste por causas comuns, o uso de variáveis
de difícil mensuração, o isolamento adequado dos efeitos diretos das variáveis de interesse e a
capacidade de trabalhar com problemas da colinearidade entre variáveis explanatórias. No
estudo das implicações sociais da cor/raça sobre a saúde de diferentes grupos populacionais
pode gerar corretas estimativas do impacto da cor/raça na saúde e melhorar à qualidade do
ajuste pelas covariáveis confundidoras. Objetivo: Este estudo buscou apresentar um exemplo
da modelagem com equações estruturais na análise dos efeitos diretos e indiretos da cor/raça e
do Status Socioeconômico (SES) sobre a Saúde de idosos brasileiros. Métodos: Trata-se de
um estudo transversal que incluiu 28.769 idosos com ≥60 anos de idade da PNAD (2008). A
variável Saúde é um constructo, variável latente, medida pelas variáveis autoavaliação do
estado global de saúde, incapacidade funcional e o número de doenças e condições crônicas.
As variáveis exploratórias foram a cor/raça autorreferida e o SES. Essa variável é um
constructo medido pelas variáveis escolaridade, renda domiciliar per capita e número de
moradores no domicilio. Resultados: O efeito direto da cor/raça sobre a Saúde foi pequeno e
negativo. Já o efeito total (direto e indireto) foi positivo e significante, porém menor que o
indireto mediado pela SES, sendo esse o maior efeito da cor/raça sobre a Saúde. O maior
efeito observado foi da SES sobre a Saúde. Esse efeito é negativo e moderado. Conclusões:
verificou-se que a cor/raça explica parcialmente a Saúde dos idosos, mas esse efeito é menor
do que o gerado pela SES. A modelagem com equações estruturais pode auxiliar os
pesquisadores a lidarem com os principais problemas metodológicos relacionados à temática
racial.
Palavras-chaves: Cor/raça; Idosos; Análise Estatística; Desigualdades em saúde.

12

Desigualdades raciais nas condições de vida e saúde de idosos maranhenses: um estudo
de base populacional

Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
Alécia Maria da Silva
Raimundo Antonio da Silva
Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz
Introdução: Entre os diferentes grupos raciais de idosos brasileiros o envelhecimento com
qualidade de vida não ocorre de modo equitativo e há poucos estudos disponíveis que
investigam este tema nos Estados da Amazônia Legal Brasileira. Objetivo: Esta pesquisa
analisou as desigualdades raciais nas condições de vida e saúde de idosos maranhenses.
Métodos: Trata-se de estudo transversal envolvendo 450 idosos com 60 anos ou mais de
idade incluídos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008. Foram estimadas
prevalências para indicadores socioeconômicos, demográficos, de saúde e de hábitos e fatores
de risco, segundo as categorias raciais branca, parda ou preta autorreferidas pelos idosos. O
teste Qui-quadrado (α=5%) foi utilizado para estabelecer as comparações. Resultados:
Predominaram idosos que se autorreferiram pardos (66,4%) ou brancos (23,3%). Foram
observadas significativas diferenças socioeconômicas, demográficas e nos hábitos e estilos de
vida entre os grupos raciais avaliados. Idosos pretos e pardos, em maior proporção, moravam
sozinhos, tinham menor escolaridade e estavam no pior quintil de renda. Indicaram, também,
elevada dependência do Sistema Único de Saúde, menor realização de mamografia, menor
prática regular de atividade física e maior proporção de fumantes. Todavia, não se observou
diferença nas prevalências dos indicadores de saúde nem na proporção de idosos segundo o
gênero, faixa etária, papel social na família e localização urbano-rural do domicílio.
Conclusão: Os achados sugerem a presença de desigualdades raciais na condição
socioeconômica, demográfica, na adesão a hábitos e estilos de vida mais saudáveis, porém
indicam equidade em saúde. Demonstram a complexidade e os desafios do entrecruzamento
da raça com aspectos socioeconômicos. Apontam a necessidade do debate sobre efeitos da
desigualdade racial nos grupos populacionais de idosos maranhenses.
PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento, iniquidades, indicadores, distribuição por raça ou
etnia.
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Desigualdades raciais nas condições de vida e saúde de idosos brasileiros segundo os
dados da PNAD 2008

Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
Alécia Maria da Silva
Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz
Raimundo Antonio da Silva

Introdução: Estudos realizados em outros países têm revelado a presença de desigualdades
raciais entre idosos e sugerido complexa interação da cor/raça com marcadores de posição
social e desigual distribuição de fatores de risco, proteção e de agravos à saúde ao longo dos
vários ciclos de vida até a terceira idade. No Brasil, poucas pesquisas avaliam as implicações
sociais da cor/raça nas condições gerais de vida e no processo saúde-doença-cuidado dos
idosos. Isso tem limitado a atual compreensão dos impactos das desigualdades raciais nessa
fase da vida. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar as desigualdades raciais nas
condições de vida e saúde de idosos brasileiros. Métodos: Trata-se de um estudo transversal
que envolveu 18.684 idosos com ≥65 anos de idade incluídos na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD 2008). Foram estimadas prevalências e seus intervalos de
confiança a 95% para indicadores socioeconômicos, demográficos e de saúde, segundo as
categorias raciais branca, parda ou preta autorreferidas pelos idosos. O teste Qui-quadrado
(α=1%) foi utilizado para estabelecer as comparações. Resultados: Predominaram idosos que
se autorreferiram brancos (56,2%) ou pardos (36,3%). Foram observadas significativas
diferenças socioeconômicas, demográficas e de saúde entre os grupos raciais avaliados.
Idosos pardos e pretos comparados aos brancos predominaram nos estratos de idade mais
jovens (65-69 anos), de elevada dependência exclusiva do Sistema Único de Saúde, de menor
escolaridade, de menor quintil de renda, moravam em famílias mais numerosas e nas áreas
rurais e com piores indicadores sociais e de saúde do país. Em relação aos indicadores de
saúde a prevalência de estado de saúde autorreferido ruim e muito ruim e de doenças crônicas
foi significante maior nos idosos pretos e pardos, porém não se observou diferença na
prevalência da perda da capacidade funcional ao nível de significância de 1%. Conclusão: Os
resultados sugerem a presença de desigualdades raciais na saúde e nas condições
socioeconômicas e demográficas dos idosos brasileiros ≥65 anos em 2008. Indicam que os
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idosos pretos e pardos formam um grupo vulnerável e vivenciam o envelhecimento em
sobreposição de riscos. Essas desigualdades revelam os direitos sociais negados ao longo dos
ciclos de vida dos sujeitos avaliados e que repercutem nas condições gerais de vida na terceira
idade.
Palavras-chave: Condições de saúde, Idosos, iniquidades, indicadores, distribuição por raça
ou etnia.
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RESUMO

LEVANTAMENTO DOS CASOS DE RAIVA BOVINA NO ESTADO DO
MARANHÃO NO PERÍODO DE 2009 A 2012
BEZERRA, I. P.1, MOREIRA, E. A. C.2, SILVA, A. S.1, SILVA, I. A.3, SILVA, M. I. S.4,
MELO, F. A.4
e-mail: ipolary@gmail.com, Campus Paulo VI, São Luís-MA.
1

Médicos Veterinários - Universidade Estadual do Maranhão – UEMA

2

Prof. Esp. do Depto de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA,
Campus Paulo VI, São Luís-MA.
3

Prof. Msc. do Depto de Zootecnia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA,
Campus CESGRA - Grajaú-MA.
4

Profs. Dsc. Adjunto Depto de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA,
Campus Paulo VI, São Luís-MA.

A raiva bovina é uma zoonose de grande importância no estado do Maranhão, tanto
no âmbito econômico quanto da saúde pública. Este trabalho objetivou realizar
levantamento epidemiológico dos casos de raiva bovina nos últimos quatro anos,
relacionando-se os achados com os índices de desmatamento do estado. Os dados
utilizados neste estudo foram obtidos junto à Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão – AGED-MA, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, os quais eram
provenientes de municípios em que houve notificação de casos suspeitos de raiva bovina e
o encaminhamento de amostras de material biológico para análise em laboratório.
Verificou-se que dos 118 laudos analisados, 34 (28,81%), foram positivos, e 84 (71,19%)
negativos. Em relação às mesorregiões verificou-se que a mesorregião norte do estado foi a
que concentrou maior frequência 13(38,23%) de casos. Além disso, nos municípios
maranhenses que registraram casos positivos de raiva bovina, foram observadas elevadas
taxas de desmatamento (90%), demonstrando desta maneira que pode haver existir uma
relação entre o desmatamento dessas regiões e o aparecimento da doença. Os resultados
evidenciam que esforços na intensificação da vacinação, captura de morcegos hematófagos
e educação em saúde são necessários, além da ênfase em projetos de controle do
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desmatamento, para que possa haver o controle da raiva em bovinos e herbívoros nos
locais envolvidos no estudo.
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RESUMO

BERTOZZI, Tatiane Fátima. RONDON, Mileidy, V. A prevalência de sintomas
musculoesqueléticos em zeladores das escolas da rede pública em Cacoal – RO, 2012.
O presente estudo teve o objetivo de analisar a distribuição dos sintomas
musculoesqueléticos em zeladores das escolas da rede pública do município de Cacoal,
RO. Foram analizadas variáveis ocupacionais e variáveis de sintomas de dor
musculoesquelética considerando os últimos 12 meses e os últimos 7 dias. Método: Para
coleta das variáveis do estudo foram utilizados um questionário sobre dados
sociocupacionais e outro para sintomas musculoesqueléticos, a saber, o Nordic
Musculoesqueletal Questionaire.Tratou-se de um estudo epidemiológico descritivo,
transversal e quantitativo. Resultados: Participaram do estudo toda a população (n=80)
de zeladores de escolas públicas municipais, sendo 60% da população exercia a função
a mais de 5 anos. Dos investigados (82,5%) eram do sexo feminino e 14 (17,5%) do
sexo masculino. A idade média foi de 42,7 ± 12,2 anos. Quanto à presença de sintomas
musculoesqueléticos 66 (82,5%) apresentaram problemas em alguma parte do corpo nos
últimos 12 meses, havendo correlação estatisticamente significante (p<0,048) entre
as mulheres (86,4%). As regiões mais atingidas e que mais impediram os entrevistados
de realizarem atividades normais cotidianas nos últimos 12 meses foram, os ombros
(60%), parte superior das costas(58,8%) e coluna lombar (60%). Considerando a
prevalência de dor aguda, nos últimos 7 dias, houve maior prevalência de dor em os
ombros (38,8%), parte superior das costas(43,8%) e coluna lombar (45%). Por meio de
análise univariada, constatou-se associação positiva (p = 0,0413) entre a presença de
dores nos ombro entre os pacientes com 40 anos ou mais anos (OR= 0,3683; IC a 95%
= 0,1315- 0,9730) esse mesmo grupo também mostrou associação positiva (p=0,0273)
com relação às dores nos cotovelos (OR=0,3063; IC a 95% = 0,1049 – 0,8941). Foram
verificadas associações positivas (p = 0,025) entre o sexo e a presença de dores nos
punhos (OR = 0,1916; IC a 95% = 0,0272 – 0,8334), e também entre o sexo (p=0,0132)
e as dores nos tornozelos e pés (OR = 0,1066; IC a 95% = 0,0047 – 0,6639). Os
sintomas de dor musculoesquelética em ombros e coluna lombar foram as causas de
impedimento para realização de atividades diárias e procura por auxilio de algum
profissional da área da saúde.
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Perfil das vítimas de violência no Distrito Federal: análise das
notificações do Sistema de Vigilância das Violências
Machiner F, Machiner M, Machiner R, Nogueira RC
Resumo: A violência é responsável por uma demanda crescente de
atendimento nos serviços públicos de saúde. O estudo objetivou descrever as
notificações de violência doméstica, sexual e outras dos casos notificados pelo
SINAN no Distrito Federal, no período de 2009 a 2012, para caracterizar a atual
situação da região e o debate sobre as ações de enfrentamento da violência,
através de um estudo descritivo, onde as proporções foram tabuladas no Excel.
Das 4.116 notificações de violência doméstica, sexual e outras violências no
período analisado com um aumento progressivo com o passar dos anos. A
maioria dos casos pertenceu ao sexo feminino e abrangendo maior número de
crianças e adolescentes. Mais de 50% dos casos ocorreram nas residências
das vítimas, e a violência física e sexual foram mais predominantes,
acompanhados de força corporal ou espancamento. O principal agressor
notificado foram mães, e tiveram atendimento ambulatorial e os casos
evoluíram para alta médica. Os resultados demonstraram a importância de
conhecer o perfil das notificações no Distrito Federal, para melhor entender a
dinâmica das agressões e ações de enfrentamento.
Palavras-chave: Notificação; Violência; Vigilância em Saúde; Distrito Federal.
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RESUMO
A distribuição de enfermeiros no Brasil segundo as Pesquisas de Assistência MédicoSanitária (2002, 2005, 2009)

Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
Alécia Maria da Silva
Alan Dionísio Carneiro

Introdução: Atualmente a enfermagem é a profissão do setor saúde mais numerosa. É
considerada uma atividade pública de inquestionável valor social. Todavia, o quantitativo e a
distribuição desses profissionais não estão de acordo com as necessidades da população
brasileira, impossibilitado assistência de enfermagem segura e eficiente aos usuários dos
serviços de saúde das diferentes regiões do país. Objetivo: Este estudo analisou a distribuição
de enfermeiros inseridos no mercado de trabalho no Brasil segundo as macrorregiões
geográficas do país nos anos de 2002, 2005 e 2009. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal que teve como base de dados as Pesquisas de Assistência Médico-Sanitária
realizadas nos anos 2002, 2005 e 2009 pelo IBGE. O estudo incluiu 368.177 enfermeiros
(88.952 da pesquisa de 2002, 116.126 da pesquisa de 2005 e 163.099 da pesquisa de 2009). A
distribuição dos sujeitos avaliados foi apresentada por meio de frequências absolutas e
percentuais. Foram estimadas as prevalências para o número de enfermeiros no Brasil
segundo as regiões geográficas do país nos anos de 2002, 2005 e 2009. Para comparar as
prevalências de enfermeiros, segundo os critérios de interesse nos anos estudados, utilizou-se
o teste Qui-quadrado de Pearson com nível de significância em 5%. Resultados: A proporção
de enfermeiros no Brasil inseridos no mercado de trabalho diferiu nos três censos (p<0,001),
aumentando de 12,2% em 2002 para 14,8% em 2009. Nos três anos avaliados a maior
proporção de enfermeiros foi observada nas regiões Sudeste (≥46,5%) e Nordeste (≥26,1) e a
menor nas regiões Norte (≤6,3%) e Centro-oeste (≤6,1%). A região Norte foi à única do país
que apresentou aumento estatisticamente significante (p<0,001) da proporção de enfermeiros
inseridos no mercado de trabalho nos três anos avaliados. Na região Centro-oeste as
proporções se mantiveram estáveis e sem diferenças significativas em nenhum período
avaliado. Na região Sul houve redução significativa na proporção de enfermeiros entre 2002 e
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2009. Nas regiões Nordeste e Sudeste não houve diferenças significantes entre 2002 e 2009,
mas entre 2002 e 2005 houve significativo aumento no Nordeste e redução no Sudeste.
Conclusão: Observou-se que a concentração e a disponibilidade geográfica de profissionais
de enfermagem no Brasil são bastante desiguais e insuficientes nas regiões com piores
indicadores sociais e de saúde do país, o que reafirma desigualdades regionais e fragilidades
na atenção à saúde.
Palavras-chaves: Enfermagem, Distribuição temporal, Recursos humanos em saúde,
Mercado de trabalho, Saúde e Desigualdade.
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RESUMO
LEVANTAMENTO DAS CAUSAS DE CONDENAÇÕES DE CARCAÇAS E
VÍSCERAS DE BOVINOS ABATIDOS EM UM MATADOURO, SOB REGIME DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL, EM SÃO LUÍS-MA, NO PERÍODO DE 2009 a 2012
SILVA A. S.1, RIBEIRO, A. C.3, BEZERRA, I. P.1, CARNEIRO, A. A.2, VIEIRA, H. O.2,
SILVA, I. A.4, MELO. F. A.5, LACERDA, L. M.5, SILVA, M. I. S5. , PEREIRA, J. G5.
1
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e-mail: arlenysilva@gmail.com, Campus Paulo VI, São Luís-MA.
2

Fiscal Sanitário - Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento – SEMAPA,
São Luís-MA.
3

Profa. Msc. Depto de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA,
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Prof. Msc. do Depto de Zootecnia da Universidade Estadual do Maranhão –, Campus
CESGRA.
5

Profs. Dsc. Adjunto Depto de Patologia da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

O Brasil possui uma situação privilegiada no cenário da bovinocultura, concentrando um dos
maiores rebanhos comerciais do mundo. Este estudo objetivou demonstrar as principais
causas de condenações de carcaças e vísceras que colocam a saúde humana em risco. Os
dados utilizados foram obtidos no setor de registros anuais do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM), da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento (SEMAPA), relativos
ao abate de 225.319 bovinos no período referente a janeiro de 2009 a dezembro de 2012 em
um matadouro frigorífico com capacidade de abate de aproximadamente 500 bovinos por dia,
do munícipio de São Luís-MA. Após a tabulação dos dados realizou-se a interpretação por
distribuição simples de frequência, considerando-se como principais causas de condenações
de carcaças e vísceras àquelas que tiveram frequências ≥ a 1% do total de condenações em
cada ano. Os resultados demonstram que do total de 225.319 bovinos abatidos, 461 (0,20%)
carcaças foram condenadas. Em relação às vísceras verificou-se que do total bovinos abatidos,
47.503 (21,08%) vísceras foram condenadas e dentre os anos utilizados no estudo, verificouse que em 2011 houve um maior número de condenações, 13.921 (24,71%). Verificou-se
elevada frequência 290 (62,90%) condenações de carcaças por brucelose, considerada uma
zoonose ocupacional, portanto sugere-se a necessidade da implementação de treinamento e
educação continuada dos profissionais que atuam nos matadouros-frigoríficos.
Palavras-chave: Carcaças, matadouros, bovinos
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FATORES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DAS AMOSTRAS E DOS
PROCEDIMENTOS DE COLETA DE ESCARRO EM SINTOMÁTICOS
RESPIRATÓRIOS
Guidoni LM, Brioschi AP, Zandonade E, Palaci M, Hadad DJ, Sanchez MN, Maciel
ELNM.

RESUMO
Introdução: O diagnóstico e tratamento da tuberculose pulmonar são considerados as
principais medidas para o controle da doença. Para interromper rapidamente a cadeia de
transmissão é necessário encontrar precocemente o paciente portador de tuberculose e
oferecer tratamento adequado. O êxito na identificação está relacionado também aos
métodos diagnósticos utilizados e às boas práticas clínicas, sobretudo no que se refere
aos procedimentos e orientações de coleta do escarro fornecidas pelos profissionais das
Unidades Básicas de Saúde, ao transporte e o armazenamento dos espécimes clínicos.
Objetivo: analisar a qualidade das amostras de escarro e dos procedimentos de coleta e
seu impacto nas estratégias de busca de sintomáticos respiratórios (SR). Métodos:
realizado em Unidades de Saúde do município de Vitória-ES. Trata-se de um corte
transversal. Métodos: Na primeira etapa os SR foram entrevistados sobre os
procedimentos de orientação para coleta e o percurso do material biológico até a entrega
na Unidade. Na segunda etapa os escarros dos SR foram analisados quanto à qualidade
e correlacionados com resultados de baciloscopia e cultura. Realizado análises de
frequência relativa e absoluta, teste qui-quadrado e regressão logística. Resultados: dos
182 pacientes entrevistados, 92.3% confirmaram ter recebido orientações quanto a
procedimentos para realização da coleta de escarro. Entretanto, das nove variáveis
estudadas sobre informação da coleta de escarro, em sete delas mais da metade dos
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pacientes não realizaram de forma adequada. Com relação às informações sobre
transporte e armazenamento do material coletado, observou-se que das seis variáveis
estudadas, em três delas mais da metade dos pacientes não realizaram de forma
adequada. Conclusões: o fornecimento de educação em saúde sobre a importância do
exame de escarro e da necessidade de produzir uma amostra de boa qualidade para o SR
deve ser contínuo e prioridade do programa de tuberculose.
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Título: Efeitos da poluição atmosférica nos atendimentos de emergência
por hipertensão no município de São Caetano do Sul.
Autores: Cicera Cristina Vidal Aragão, Alfésio Luiz Ferreira Braga,
Lourdes Conceição Martins, Brigitte Rieckmann Martins dos Santos,
Elaine Regina Moretto, Jossiellen Botarelli.
Introdução: A poluição atmosférica nos centros urbanos está
predominantemente ligada às emissões realizadas pelos veículos
automotores. Nas cidades onde ainda existe um parque industrial dentro ou
próximo das áreas residências soma-se uma fonte adicional de emissão de
poluentes. Políticas públicas como melhoria de tecnologia embarcada,
inspeção veicular e incentivo ao transporte coletivo mais limpo tem buscado
reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e, portanto, reduzir o risco do
aparecimento ou manifestação de doenças nos períodos mais poluídos. São
Caetano do Sul, cidade da Região Metropolitana de São Paulo tem frota
própria de veículos, é rota de passagem entre as demais cidades da região e
possui parque industrial ativo. Objetivo: estimar os efeitos da variação diária
na concentração dos poluentes atmosféricos nos atendimentos de
emergência por hipertensão. Métodos: o número diário de atendimentos por
hipertensão arterial de pessoas com 20 anos ou mais atendidas no ProntoSocorro municipal da cidade, responsável pelo atendimento de todos os
casos dos pacientes que usam o Sistema Único de Saúde foi incluído como
variável dependente em modelos lineares generalizados de regressão de
Poisson tendo os poluentes atmosféricos (valores diários, médias móveis e
polinômios de terceiro grau) como variáveis independentes, temperatura
mínima e umidade como variáveis de confusão e controlando-se para
sazonalidade e tendência de curta duração (dias da semana). Os efeitos
foram apresentados como aumento percentual nos atendimentos para cada
aumento interquartil na concentração do poluente. Resultados: Apenas o
PM10 apresentou efeito robusto sobre os atendimentos por hipertensão
arterial. Para cada variação de 22,4 µg/m3 na concentração deste poluente
observou-se um aumento de 8,6 % (IC 95% 2,7 – 14,7) nos atendimentos de
pronto-socorro para o período de até sete dias após a exposição. O efeito é
predominantemente agudo, no dia da exposição e diminui de forma contínua
nos dias subsequentes. Conclusão: Mesmo com os esforços para a redução
da emissão de material particulado nos grandes centros urbanos, a
exposição a este poluente ainda representa um sério problema de saúde
pública para os adultos e, principalmente, para os idosos.
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Uso de medicamentos entre idosos: contribuições de um serviço especializado em
Manaus-AM.
Bruna Monteiro Rodrigues1,*, Ana Cyra dos Santos Lucas2, Igor Rafael dos Santos Magalhães2,
Rosana Cristina Pereira Parente2, Ivany Rolim Vinhote1, Gleici Jane Sena Cruz2.

1 – Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas
(UFAM), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Amazônia) e Universidade Federal do Pará (UFPA), Manaus, AM, Brasil.
2 – Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM, Brasil.

O aumento da população idosa tem revelado grandes desafios aos profissionais e aos
serviços de saúde. O elevado consumo de medicamentos entre idosos requer atenção
especial, principalmente quanto a ocorrência de reações adversas, automedicação,
polifarmácia, redundância, interações

medicamentosas,

uso

de medicamentos

potencialmente inapropriados e psicotrópicos – uma vez que problemas relacionados ao
uso podem influenciar na adesão ao tratamento e consequentemente na qualidade de vida.
Com o objetivo de avaliar o uso de medicamentos entre idosos atendidos em centros de
referência em Manaus – AM, realizou-se um estudo transversal no período de agosto a
novembro de 2012, nas três unidades dos Centros de Atenção Integral à Melhor Idade
(CAIMI), que realizam atendimento especializado e exclusivo a idosos. Foram
entrevistados 355 pacientes com 60 anos ou mais, com média de idade de 68,2 ± 5,9 anos,
dentre os quais 83,1% eram do sexo feminino. A prevalência do uso de medicamentos na
última semana na população estudada foi de 80,3%, sendo maior em os idosos entre 60 a
69 anos (62,5%). Os medicamentos mais consumidos foram os que atuam sobre o sistema
cardiovascular (43,7%), seguidos de trato alimentar e metabolismo (19,2%) e sistema
nervoso (9,9%). A polifarmácia foi verificada em 19,3%, a automedicação em 13% e
redundâncias em 14,7%. A maioria (45,9%) considerou sua saúde razoável. Conseguiram
atendimento médico exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde 93,2% e 86%
conseguiram algum de seus medicamentos em uso gratuitamente. Embora a literatura
demonstre que o uso de medicamentos entre idosos é elevado, o que também foi
verificado neste trabalho, os dados obtidos demonstram que o acesso a serviços de saúde
especializados, com atuação de equipe multiprofissional qualificada, pode elevar a
qualidade do serviço prestado ao paciente idoso. A realização de ações educativas
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individuais e coletivas frequentes neste serviço, resultou em um uso mais racional dos
medicamentos e nas baixas prevalências de automedicação e polifarmácia encontradas.
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Taize Iolanda de Souza
Mileidy Von Rondon

Objetivo: Identificar os fatores de risco na atividade de ordenha manual associados à
prevalência de sintomas musculoesqueléticos na população de trabalhadores rurais no
município de Espigão do Oeste, RO. Método: Tratou-se de um estudo epidemiológico
descritivo, transversal e quali-quantitativo. Foi realizada análise ergonômica para
observação das posturas que conferem maior risco ergonômico durante a atividade de
ordenha e identificadas as categorias de acordo com a gravidade do risco através do
programas OWAS e RULA. O questionário Nórdico foi utilizado para obter dados de
sintomas musculoesqueléticos nas diferentes partes do corpo nos últimos 12 meses e
nos últimos sete dias. A amostra aleatória simples foi obtida através do cálculo baseado
na população total (n=8112) habitantes na zona rural, com 95% de probabilidade que os
erros amostrais não ultrapassassem 4%. Foram visitados (n=580) ordenhadores
residentes na zona rural durante quatro meses. Resultados: Dos entrevistados 63%
realizam a atividade de ordenha a mais de 10 anos. Considerando os riscos
ergonômicos, constatou-se que todas as posturas adotadas pelos ordenhadores oferecem
riscos posturais, havendo maior risco para a atividade de amarrar as patas dos animais,
seguida

da

atividade

de

extração

de

leite.

Considerando

os

sintomas

musculoesqueléticos para os últimos 12 meses, (86,2%) apresentaram sintomas de dor
sendo mais afetadas a parte inferior da coluna (59,7%) e punhos/mãos (62,2%), também
responsáveis pela maior quantidade de afastamentos e procura por atendimentos de
saúde com predominância no sexo feminino (90,7%). Houve correlação estatisticamente
significante (χ2= 11,065 e p=0,05) de dor e o tempo na atividade de ordenha entre 1,5 a
3 horas, e o tempo de

profissão (χ2= 13,9626 e p = 0,0158). Foi observado que a

presença de menores de 17 anos de idade (7%) na realização da atividade leiteira é uma
prática comum entre os trabalhadores rurais, os sintomas musculoesqueléticos nesta
população também foram crescentes conforme o avançar da idade. Resultados: A
atividade de ordenha manual é uma atividade que apresenta risco ocupacional para os
trabalhadores rurais afetando sua saúde em idades que seriam de maior produtividade.
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Sono e sonolência na sala de aula em adolescentes de diferentes classes sociais
Érico Felden Pereira1
Fernando Mazzilli Louzada2
1

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

2

Universidade Federal do Paraná – UFPR

e-mail: ericofelden@gmaill.com

Epidemiologia de grupos populacionais: Saúde da criança e do adolescente
Introdução: adolescentes apresentam modificações na expressão do ciclo vigília/sono e
aumento da sonolência diurna excessiva. A literatura especializada é restrita em análises
de variáveis relacionadas ao sono de acordo com indicadores sociais.
Objetivos: investigar as prevalências de baixa duração do sono e de sonolência na sala
de aula em adolescentes de diferentes classes sociais.
Método: estudo de cunho epidemiológico, com 1126 estudantes do ensino médio do
município de Santa Maria – RS. A duração do sono foi avaliada considerando os
horários de dormir e acordar; a sonolência na sala de aula por meio da frequência de
sono em sala de aula e as classes sociais pela classificação da ABEP considerando
classe alta (grupos A1, A2, B1 e B2), média (grupo C) e baixa (grupos D e E). Razões
de prevalências foram calculadas.
Resultados: a prevalência de baixa duração do sono (oito ou menos horas de sono) no
grupo investigado foi de 54,8%. Ainda, 27,1% apresentaram sonolência na sala de aula
sempre ou frequentemente. As prevalências de baixa duração do sono foram superiores
nas classes mais altas (p=0,024), sendo esta prevalência 1,50 (IC95%: 1,07-2,11) vez
maior na classe alta com relação à classe baixa. As prevalências de sonolência na sala
de aula também foram superiores nas classes mais altas, sendo esta prevalência 1,90
(IC05%: 1,06-3,39) vez maior na classe alta com relação à classe baixa.
Conclusão: as classes mais altas apresentaram maiores prevalências de baixa duração
do sono e de sonolência na sala de aula. Assim, medidas em educação do sono, bem
como recomendações de duração ideal de sono devem considerar também aspectos
sociais dos adolescentes.
Palavras-chave: sono; distúrbios do sono por sonolência excessiva; adolescentes; saúde
do adolescente.
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“Brasil e Colômbia: Incidencia de Acidentes e Adesão às precauções entre trabalhadores e
estudantes da saúde em dois Hospitais Universitários.” (Estudo Piloto)
Ehideé Isabel Gómez La-Rotta, MD, MSc1,2, Verônica Gronau Luz, ScD1, Celso Stephan, ScD1;
Francisco Pereira, MSc3, Gustavo Ortega Mora4, Natalia Oviedo4; Heleno R. Correa Filho, MD,
ScD1, Francisco Hideo Aoki, MD, ScD5.

RESUME
Estima-se que 35,9 milhões de trabalhadores da saúde em todo o mundo estão em risco de adquirir doenças
por contato com microrganismos de transmissão sanguínea. Considerando que em 2004, foi criada no Brasil a
norma regulamentadora NR-32, se faz necessário avaliar o efeito da implementação da norma, embasados no
número de acidentes com material biológico. OBJETIVO: Avaliar a incidência de acidentes com material
biológico entre trabalhadores e estudantes da saúde em Hospitais Universitários Brasil-Colômbia.
METODOS: Trata-se de um estudo piloto para validar o questionário que será utilizado no estudo de coorte.
Foram selecionados intencionalmente um grupo de 22 estudantes na Colômbia e 24 no Brasil comparáveis em
número e características sociodemográficas, sendo de profissões da saúde (medicina e odontologia). Foi
utilizado o programa SPSS versão 18.0 (SPSS, Chicago, IL) para criar o banco de dados e a análise estatística.
RESULTADOS: Entre os 46 estudantes, a média (DP) de idade foi de 21,14 (2,18), 52,2% mulheres, 97,8%
solteiros, 71,7% brancos, 95,7% estudantes de medicina. A prevalência de acidentes foi de 10,9% (5). Em
relação aos hábitos sexuais 32,6% tiveram no último ano só um parceiro, 48,3% não usaram proteção, e dos
que se protegeram, 37,3% utilizaram o preservativo. A média de conhecimento foi 9,67 (±1,23) pontos. A
média mínima esperada é de 9 pontos; o Alpha de Cronbach's (α) foi de 0,870. A média de adesão às
precauções padrão na Colômbia foi 20,41 (±4,0) pontos, para um esperado 21 pontos, e no Brasil de 23,0
(±6,3) pontos, para 27 pontos esperados. O α foi de 0,667 na Colômbia e de 0,812 no Brasil. A média
individual para lavagem de mãos foi de 2,27 e, para o uso de luvas, mascara, óculos e avental durante
procedimentos e o recape de objetos pérfuro-cortantes foi de 2,82, 1,23, 1,45, 2,64 e 1,77 respectivamente,
para o valor de de 2,25 esperado. A média de percepção de susceptibilidade foi de 2,67 (±0,86). Encontrou-se
diferença estatisticamente significativa no conhecimento (p<0,024), e na percepção de suscetibilidade
p<0,014) CONCLUSÕES: A prevalência de acidentes no último ano é alta. O conhecimento sobre meios de
transmissão é bom. A adesão às precauções padrão em geral é aceitável, mas é baixa para algumas precauções
avaliadas como o uso de óculos, máscara e o reencape. O uso de preservativo é baixo.
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Líder da linha de pesquisa: Condutas Bio-seguras e bio-seguridade no sistema de saúde colombiano. Grupo de
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Faculdade de Medicina, Universidade “El Bosque”, Estudante
5
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PERFIL DE MORBI‐MORTALIDADE DOS PACIENTES VÍTIMAS DO ACIDENTE RADIOLÓGICO
COM O CÉSIO 137, EM GOIÂNIA ENTRE 1987‐2012.
Rafael Souto, Polyana Maria Pimenta mandacaru, Patricia Melo de Alencar, Jairo Figueiredo
Junior
Introdução: Em 1987, em Goiânia, ocorreu o acidente radioativo com o Césio 137. Foi
considerado o segundo maior acidente envolvendo material radioativo do mundo (IAEA, 1988).
Em decorrência dos efeitos tardios da radiação em determinados grupos de pessoas atingidas,
surgiu à necessidade de monitoramento destes indivíduos, por no mínimo três gerações. Os
pacientes expostos ao Césio‐137 em decorrência do acidente e seguindo os protocolos da
Agência Internacional de Energia Nuclear foram organizados de acordo com a forma de
contato, direta ou indireta e dose de exposição, sendo dispostos em Grupos I, II e III
totalizando cerca de 1000 pacientes. Objetivo: Descrever o perfil de morbidade e mortalidade
nos indivíduos expostos, oficialmente monitorados. Metodologia: Trata‐se de um estudo
descritivo e retrospectivo de dados obtidos em prontuários médicos no período de 1987‐Julho
2012. Resultados: Foram observados 22 casos de radioneurites no grupo I de pacientes,
prevalência de 45%. O monitoramento reprodutivo dos membros dos grupos I e II revelou a
inexistência de casos de abortamento espontâneo ou mal‐formações congênitas nas gestações
em curso durante ou após o acidente. As doenças cardiovasculares diagnosticadas
apresentaram incidência semelhante à população geral. A exposição à radiação constituiu‐se
um fator de risco para transtornos psiquiátricos, apontando presença expressiva de sintomas
depressivos em 42,5% dos pacientes, muito acima da prevalência esperada para a população
em geral (3 a 11%). Para mortalidade, os dados encontrados mostram que para os grupos I e II
as causas de óbitos foram Síndrome Aguda da Radiação (04 pessoas), doença pulmonar
obstrutiva crônica, homicídio, infarto agudo do miocárdio, insuficiência hepática e septicemia.
No Grupo III, as principais causas foram: acidente de trânsito, insuficiência cardíaca congestiva,
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, Acidente vascular cerebral. Há, neste grupo,
15 casos de óbitos decorrentes de neoplasias (cânceres de mama, de boca, de laringe, de colo
de útero, de fígado, de língua, de amígdala). Conclusão: Observou‐se que a maior relevância
dos dados para morbidade estão associados a doenças psíquicas em detrimento das físicas já
para mortalidade destaca‐se os óbitos por causas externas.
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Vulnerabilidade socioambiental e de saúde da população dos municípios
mineiros aos impactos das mudanças climáticas
Autores: Ana Flávia Quintão
Ulisses Confalonieri
Este estudo será realizado no desenvolvimento de tese de doutorado do programa
de Pós-graduação em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisa René Rachou/Fiocruz
Minas Gerais/Brasil. O objetivo geral desta proposta é estudar a vulnerabilidade
socioambiental e de saúde da população dos municípios do Estado de Minas Gerais aos
impactos das mudanças climáticas, de modo a contribuir para sua utilização como
instrumento de gestão estadual e municipal.
Será construído o Índice de Vulnerabilidade Municipal – IVM considerando o Censo
Demográfico 2010 e informações oficiais dos componentes da saúde e ambiente dos
municípios de Minas Gerais. A partir daí serão avaliados os resultados das variações no
IVM entre os municípios. Diante dessa avaliação serão recomendadas estratégias para a
inclusão do IVM na gestão estadual e municipal na área de estudo.
O projeto será desenvolvido segundo as etapas a seguir: 1- Utilização do Índice
FIRJAN de Desenvolvimento Municipal; Construção do Índice de Vulnerabilidade da
Saúde (IVS); Construção do Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVAm). A construção
desses Índices será operacionalizada com o uso do software IBM SPSS (v.20.0 – Bundle
Standard). 2- Consolidação do Índice de Vulnerabilidade Geral (IVG) que será construído
a partir dos índices calculados na etapa 1. 3- Construção do Índice de Cenários
Climáticos (ICC), com dados do Centro de Ciência do Sistema Terrestre/INPE, para o
período de 1960-1990 e projeção para 2010-2040. 4- Construção do Índice e do Mapa de
Vulnerabilidade da População dos Municípios de Minas Gerais aos Impactos das
Mudanças Climáticas (IVM).
Espera-se que o IVM desenvolvido neste estudo contribua para a diminuição da
vulnerabilidade dos municípios estudados, a partir da recomendação de estratégias para
a inclusão do índice nas gestões estadual e municipal. Buscando-se assim o alcance de
promoção da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável nas áreas de todos os
municípios do estado de Minas Gerais.
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE EXPECTATIVA E SATISFAÇÃO EM USUÁRIOS DE UM
SERVIÇO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE ESTOMAS E
INCONTINENCIA URINARIA
MARINHO, A. M. (1); GEMELLI, L. G. M. (2); HOFSTATTER, L. M. (3); XAVIER, M.
L. (4); COSTA, C.C.P (5)
INTRODUÇÃO: O estudo foi realizado em um serviço de atendimento à portadores de
estomas e incontinência urinária, localizado em Cascavel – PR. Ele se apoia na equação
proposta por Marinho (MARINHO, 2008), onde PT = 2 (PI) R+ CV + 2(MS)S; o PT =
significa Processo de Trabalho; P¹ = procedimento; P² = Profissional ou equipe; I¹ =
Infraestrutura; I² = Indicadores; R = Riscos; C = Custos; V = Valor para Venda; M¹ = Mercado;
M² = Marketing; S¹ = Satisfação do Cliente; S² = Sistema de Gestão da Qualidade e S³ =
Sucesso do Processo de Trabalho. Neste estudo avaliamos a variável S¹ (Satisfação do
Cliente) obtida pelo resultado da diferença entre o GS Médio e o GE Médio manifestado pelos
usuários em cada um dos 15 requisitos selecionados pelas características da unidade de
atendimento. Os requisitos avaliados são: 1-Garantia do atendimento / ser atendido neste
Serviço; 2- Ter a porta de entrada no SUS assegurada nesta Instituição; 3- Ter um
acompanhamento sistemático do seu problema de saúde aqui;4- Ser atendido prioritariamente
no caso de estar em sofrimento e/ou deficientes e/ou idosos;5- Ser atendido por profissionais
tecnicamente preparados;6- Receber atendimento gratuito;7- Ter solução para seu problema de
saúde; 8- Ser atendido em ambiente livre de riscos de contrair doenças transmissíveis;9Realizar todos os exames necessários a elucidação e acompanhamento de seu problema de
saúde; 10-Ter disponível os medicamentos dos programas;11- Pouco tempo de espera para o
atendimento (da chegada à consulta);12- Rapidez na realização e entrega de exames
laboratoriais;13- Facilitação de marcação de exames especiais em unidades de referência;14Privacidade durante as consultas, e 15- Fácil encaminhamento para as unidades de referência.
OBJETIVOS: 1-Calcular o Grau de Expectativa (GE) dos usuários / clientes de um
Ambulatório de atendimento a portadores de feridas e estomas de Cascavel; 2- Aferir o Grau de
Satisfação Efetivo (GSE) dos usuários atendidas no mesmo ambulatório; 3- Comparar o GS dos
usuários com o GE manifestado por um grupo de clientes/ usuários atendidos no mesmo
serviço ambulatorial, e 4- Propor metodologia de melhoria do GS dos usuários.
(1) Professor Assistente na FACENF-UERJ, membro Titular da ABAH, auditor e consultor
hospitalar;
(2) Professora
Assistente
na
UNIOESTE
–
PR,
especialista
em
Estomaterapia;lorenagemelli@hotmail.com celular 045 9914-812
(3) Professora Assistente na UNIOESTE – PR , especialista em Oncologia
(4) Professora Adjunta da FACENF-UERJ;
(5) Professora de Contrato na FACENF- UERJ, Mestranda na FACENF-UERJ.
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METODOLOGIA: É um estudo quanti-qualitativo de caráter exploratório. Foi aplicado entre
maio e julho de 2013. A base para a construção dos instrumentos de coleta de dados, para
medir o GS e GE, foi a Carta dos Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde (MS, 2007).
Dela foram destacados 29 requisitos e selecionados 15 para construção dos instrumentos. As
etapas utilizadas para estruturar os instrumentos foram: 1º - Tomou-se como base de apoio a
carta dos direitos dos usuários dos serviços de saúde (CDUSS); 2º - Estrutura-se uma lista de
requisitos para atender os seis princípios da CDUSS, totalizando 29; 3º - Foram selecionados
entre 40 e 50 % dos principais requisitos dentre eles; 4º - Foram estruturados dois formulários
(auto-aplicáveis) para coleta de dados, um para estabelecer as expectativas e outro para o Grau
de Satisfação dos clientes(GSC); 5º - Realizado um pré-teste dos formulários, com três
usuários; 6º - Efetuados os ajustes dos formulários, após o pré-teste;7º - Feito o treinamento dos
aplicadores dos formulários; 8º - Realizada a aplicação dos formulários com as clientes /
usuários, de acordo com o critério de inclusão e exclusão estabelecidos. Os participantes foram
selecionados com base em critérios de inclusão e exclusão: I – Inclusão: A) Para a formulação
das expectativas: A1 – da chefia e dos demais membros da equipe responsável pelo
atendimento: a 1.1 – aceitar participar do estudo, a1.2 – exercer a função a mais de um ano;
A2- Critérios de inclusão dos usuários /clientes: a2.1 – aceitar participar do estudo, a 2.2- estar
b.1 – aceitar participar do estudo, b.2 – clientes que estejam participando de mais de três
consultas no serviço. Os dados foram colhidos em 05 (cinco) momentos sendo aplicados 5 a 6
formulários por dia útil da semana. Totalizando uma amostra de cerca de 26 usuários para o
GS; Além de 10 usuários para estabelecer o grau de Expectativas dos usuários / clientes.
Utilizou-se um barema para avaliação da diferença do GS em relação ao GE, que varia de:
“muito insatisfeito” [entre (-0,59) e (-0,87 ou mais)]; ”insatisfeito” [entre (-0,30) e (-0,58)];
“nem satisfeito nem insatisfeito” [entre (-0,29) e (+0,29)]; “satisfeito” [entre (+0,30) e (+0,58)]
e “muito satisfeito” [entre (+0,59) e (+0,87 ou mais)]. O cálculo do Grau de Expectativa Médio
(GEM) dos clientes foi calculado pela aplicação da expressão matemática: GEM = ∑
(ch1+ch2+ ... + chn)/ n. Por outro lado, o Grau de Satisfação Médio (GSM) por requisito
manifestado pelas usuárias / clientes foi calculada pela expressão: GSM = ∑ (p1 + p2 + ... + pn)
/ n. O Grau de Satisfação Efetivo (GSE) foi calculado pela fórmula: GSE = ∑ (GS – GE) Rn.
RESULTADOS: O Grau de Expectativa Médio (GEM) em relação aos 15 requisitos
manifestado pelos usuários (pacientes) atendidos, na escala de Likert de 0 a10, foi 9,6. Sendo
que ele oscilou entre médias de 8,5 (no Req.13) a 10. Das 390 (15 x 26) pontuações emitidas
para GS, pelas 26 pacientes, observou-se que 23 (5,9%) foram iguais ou menores que 7 (sete) e
que 20 (5,13%) ficaram com pontuação entre 7,01 E 8,5 na escala. A maioria oscilou entre 8,51
e 10, com 347 (88,97%). Os desvios médios do GS em relação ao GE para menos foram 8 e
variaram entre (-0,015) e (-1,115). Por outro lado, os desvios médios para mais foram 6 e
variaram de (+0,023) e (+0,615). Os requisitos com médias positivas foram: 3; 4; 5; 7; 8; 12; 13
e 14 e os negativos são: 1; 2; 6; 9; 10; 11 e 15. A média da diferença entre o GS e o GE é (0,072). Quando qualificamos cada requisito pelo barema, temos que 02(dois) foram
enquadrados como ”muito insatisfeitos”; 01(um) “insatisfeito”; 08 (oito) nem satisfeitos, nem
insatisfeitos, e 04 “muito satisfeitos”. A primeira vista pelos resultados parece que o usuário
está satisfeito e muito satisfeito, entretanto observa-se que a média geral aponta para um desvio
na ordem de (-0,072) o que significa uma avaliação correspondente a “nem satisfeito nem
insatisfeito”. Os requisitos que mais geraram algum grau de insatisfação foram: requisito 9
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(Realizar todos os exames necessários a elucidação e acompanhamento de seu problema de
saúde); requisito 12 (agilidade na realização e entrega de resultados dos exames laboratoriais);
requisito 13 (marcação de exames especiais em unidades de referência); requisito15 – (Fácil
encaminhamento para as unidades de referência) e o requisito 4 (Ser atendido prioritariamente
no caso de estar em sofrimento e/ou deficientes e/ou idosos). Uma vez identificados os
requisitos com pontuações críticas devemos estabeleceu um plano de intervenção respondendo
as seguintes perguntas da ferramenta 6W3H: o que fazer?; qual fazer?; para que fazer?; quem
vai fazer?; quando vai fazer?; onde vai fazer?; como vai fazer?; quantas vezes vai fazer?, e
quanto custará para fazer?
CONCLUSÃO e SUGESTÕES: O GSC obtido com base no GE Média mostra que de uma
forma global os pacientes foi classificado como “nem satisfeitas nem insatisfeitas”, já quando é
feita a avaliação pela média aritmética destes desvios observa-se que está mais direcionado
para “nem satisfeito, nem insatisfeito” com um desvio na direção da “insatisfação”. O GSC
sofre grande influência da emoção, sentimento presente em todos os seres humanos, entretanto
com o nível de escolaridade as pessoas julguem com base na razão. Frente ao exposto,
sugerimos que se realizem estudos considerando essa variável (nível de formação) para
obtermos avaliações mais relevantes.
Palavras Chaves: Grau de satisfação; Grau de expectativas; carta dos Direitos dos Usuários.
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3- MARINHO, A. M. Técnicas para melhoria dos processos de trabalho nas unidades de
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5- GEMELLI, L.M.G, ZAGO, M.M.F. Cuidado ao ostomizado na visão do enfermeiro.
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O trabalho educativo do Agente Comunitário de Saúde nas visitas domiciliares em dois
municípios do Brasil
Dixis Figueroa Pedraza1, Márcia Cristina Sales2, Ana Carolina Dantas Rocha3
1
Figueroa Pedraza D. Doutor em Nutrição. Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação
em Saúde Pública e Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba.
2
Sales MC. Mestre em Saúde Pública. Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
3
Rocha ACD. Mestre em Saúde Pública. Doutoranda em Enfermagem da Universidade Federal
do Ceará.
RESUMO
Introdução: O Agente Comunitário de Saúde, por suas características próprias de vínculo com
a comunidade e com a equipe de saúde, é considerado o principal elo entre esses dois
elementos, possibilitando o fortalecimento do vínculo entre os profissionais de saúde e a
família, bem como a aproximação das ações de saúde ao contexto domiciliar. Além disso,
representa um recurso humano central e estratégico na implementação de ações de promoção da
saúde. Contudo, ressaltam-se deficiências na formação desses profissionais, assim como nas
ações que desenvolvem considerando as expectativas dos profissionais de saúde e da
comunidade. Objetivos: Comparar a realização de atividades de educação em saúde por
Agentes Comunitários de Saúde durante a visita domiciliar em dois municípios da Paraíba,
Brasil. Método: Foram analisados os dados de dois estudos transversais que aconteceram no
contexto das Unidades Básicas de Saúde da Família dos municípios de Campina Grande, no
período de junho a dezembro de 2010, e de Queimadas, nos meses de julho e agosto de 2011.
Este último município, de menor tamanho e porte populacional. Em Campina Grande, foram
elegíveis para o estudo mulheres com crianças menores de um ano, selecionadas por sorteio
sistemático, de 30% das unidades de saúde. Em Queimadas, foram elegíveis todas as mulheres
com crianças nascidas durante o ano de 2009, residentes no município e atendidas em todas as
16 unidades de saúde. As mães foram questionadas sobre as atividades educativas desenvolvidas
pelos agentes durante as visitas domiciliares. O teste z foi utilizado para verificar diferenças nas
proporções de mulheres que indicaram receber orientações na visita domiciliar dos profissionais
comparando os resultados dos dois municípios. Resultados: Verificou-se maior proporção de
mulheres que indicaram não receber visitas domiciliares no município de Campina Grande.
Houve melhor desempenho dos agentes do município de Queimadas em comparação aos de
Campina Grande, com diferenças relacionadas às orientações sobre o cuidado com a saúde da
criança. Conclusão: Considera-se que as diferenças relativas ao trabalho encontradas podem
envolver fatores como a desvalorização profissional e as condições de trabalho, e destaca-se a
importância da capacitação e de avanços na preparação dos enfermeiros para a supervisão do
trabalho destes agentes de saúde.
Palavras-chave: Agentes comunitários de saúde. Programa Saúde da Família. Educação
popular em saúde.
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Perfil de profissionais e características do trabalho na Atenção Primaria à Saúde
Dixis Figueroa Pedraza1, Daiane de Queiroz2, Luana Couto Assis Leitão3, Márcia Cristina
Sales4, Tarciana Nobre de Menezes5, Mônica Oliveira da Silva Simões6
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dixisfigueroa@gmail.com
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luana.cal@hotmail.com
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Grande do Norte. E-mail: cristina.salles@yahoo.com.br
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Doutora em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. Professor Doutor da Universidade
Estadual da Paraíba. E-mail: moscg@uol.com.br
RESUMO
Introdução: A Estratégia Saúde da Família tem no enfermeiro um importante membro da
equipe básica na sua consolidação como política integrativa e humanizadora da saúde. As
equipes multiprofissionais que formam os Núcleos de Apoio à Saúde da Família destacam-se no
contexto da estratégia por seu poder de ampliar as ações, a abrangência, a resolutividade, a
territorialização e a regionalização. Esse conjunto de trabalhadores, apesar de constituir um
enorme contingente de força de trabalho, pouco se sabe sobre suas condições de trabalho e de
saúde. A obtenção de conhecimentos nesse sentido pode subsidiar programas de readequação do
processo de trabalho e, portanto, a melhoria do atendimento aos usuários. Objetivos: Descrever
o perfil dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família e dos profissionais dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família, bem como as características de trabalho, em um município da
Paraíba. Método: Estudo transversal, envolvendo profissionais da Atenção Básica à Saúde do
município de Campina Grande, Paraíba. As informações foram obtidas em 30% das Unidades
Básicas de Saúde da Família do município (20 unidades), selecionadas aleatoriamente, mediante
aplicação de um questionário individual, aplicado aos enfermeiros e aos profissionais dos
núcleos de apoio. Foram obtidas informações sobre a formação profissional e as características
de trabalho. Resultados: Participaram da pesquisa 52 profissionais. A maioria dos profissionais
dos núcleos de apoio indicou insegurança pela instabilidade e medo de ficar sem trabalho. Os
enfermeiros referiram falta de solidariedade e de reconhecimento pelo trabalho. Ambos os
grupos de profissionais indicaram menor satisfação para a estrutura física, atendimento
individual à demanda na unidade de saúde e reuniões com a comunidade. Conclusão: Os
profissionais de saúde do município têm que lidar com essas limitações para melhorar a saúde
da população, acentuado nas precárias condições estruturais das unidades de saúde.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Família; Condições de Trabalho.
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SARCOPENIA: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS DE
UMA CAPITAL BRASILEIRA
Andreia Pelegrini1, Giovana Zarpellon Mazo1, Edio Luiz Petroski2, Tânia Rosane
Bertoldo Benedetti2, Diego Augusto Santos Silva2
1 Universidade do Estado de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde e do Esporte.
Florianópolis, SC.
2 Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Desportos. Florianópolis, SC.
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Estas
estimativas têm gerado preocupação para os órgãos públicos de saúde, tendo em vista o
declínio nos sistemas fisiológicos de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
Dentre estas alterações, as modificações presentes na composição corporal é o que mais
tem se destacado, principalmente no que tange ao aumento da massa de gordura e a
redução da massa corporal magra, as quais estão relacionadas com a incapacidade e/ou
dependência funcional do idoso, ao risco aumentado de quedas, que por sua vez, pode
resultar lesões debilitantes, incapacidade física e mortalidade precoce. A sarcopenia,
caracterizada pela perda involuntária de massa magra e força muscular associada à
idade, vem recebendo destaque nos últimos anos, sendo considerada uma doença que
pode ser diagnosticada e tratada. Objetivo: Verificar a prevalência de sarcopenia e a
associação com variáveis demográficas e status do peso em idosos de uma capital do
Sul do Brasil. Método: Participaram do estudo 438 idosos, com média de idade de 79,9
anos (desvio padrão= 6,0), do município de Florianópolis, SC. Foram coletadas
informações sobre sexo, idade, massa corporal e estatura. A equação de Lee et al. foi
utilizada para estimar a massa muscular. A seguir calculou-se o índice de massa
muscular e classificou-se a sarcopenia. Recorreu-se a estatística descritiva (média,
desvio padrão e distribuição de frequência) e inferencial (U de Mann-Whitney, quiquadrado, regressão logística bruta e ajustada). Resultados: A prevalência de
sarcopenia foi de 33,3%. O sexo masculino (OR: 196,33; IC95%: 40,05-962,54), a
faixa etária de 75 anos ou mais (OR: 3,73; IC95%; 1,41-9,91) e o baixo peso (OR: 5,79;
IC95%: 1,52-21,40) estiveram associados à sarcopenia moderada/severa. Idosos com
obesidade apresentaram menos chances de sarcopenia do que os idosos de peso normal
(OR: 0,01; IC95%: 0.00-0.03). Conclusão: Um terço dos idosos apresentaram
sarcopenia, Os subgrupos populacionais com maiores chances de sarcopenia foram: o
sexo masculino, a faixa etária de 75 anos ou mais e sujeitos com baixo peso. Estes
achados contribuem para um melhor entendimento da sarcopenia, os quais podem
auxiliar nas ações de políticas de promoção da saúde, como incentivo à prática regular
de atividades físicas em concomitância a alimentação saudável.
Palavras chave: idosos; massa muscular; prevalência; saúde pública; sarcopenia.
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CONCENTRAÇÕES DE HDL-COLESTEROL ESTÃO INVERSAMENTE
ASSOCIADAS COM SINTOMAS DEPRESSIVOS DURANTE A GESTAÇÃO:
RESULTADOS DE UMA COORTE PROSPECTIVA
TEOFILO, M.M.A.£; FARIAS, D.R. £; PINTO, T.J.P. £; VILELA, A.A.F£; VAZ, J.S.€;
NARDI, A.E.¥; KAC, G£.
£

Instituto de nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro
¥
Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro
€
Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Pelotas

Introdução: O perfil lipídico sérico está associado com depressão na população
adulta. Entretanto, esta associação durante o período gestacional ainda é pouco clara.
Objetivo: Avaliar a associação entre lipídios séricos e sintomas depressivos durante a
gestação. Métodos: Trata-se de uma coorte prospectiva de 238 gestantes
acompanhadas entre a 5-13ª, 20-26ª e 30-36ª semanas de gestação. Os sintomas
depressivos foram avaliados usando a Escala de Depressão Pós-parto de Edinburgh
(EPDS). Concentrações séricas (mg/dL) de triglicerídeos, colesterol total, lipoproteínas
de baixa e alta densidade (LDL-c; HDL-c) foram a principal exposição. Estado marital
(casada/solteira), atividade física (ativa e muito ativa/pouco ativa), desejo de
engravidar (sim/não), IMC pré-gestacional (< 25/ ≥ 25 kg/m2), diagnóstico de
transtornos mentais (sim/não) e ideação suicida atual (sim/não) foram considerados
potenciais confundidores. As análises foram realizadas por meio de um modelo de
regressão linear de efeitos mistos (LME). Resultados: A média do escore da EPDS
(IC 95%) diminuiu ao longo dos trimestres de gestação [1º: 8,89 (IC95% = 8,28 –
9,51), 2º: 7,32 (IC95% = 6,67 – 7,97) e 3º: 7,08 (IC 95% = 6,41 – 7,74). As
concentrações de HDL-c foram inversamente associadas com mudanças no escore da
EPDS (β = -0,080, IC 95% = -0,157 – -0,002), enquanto que mulheres pouco ativas (β
= 1,288, 95% CI = 0,630 – 1,946), solteiras (β = 1,348, 95% CI = 0,163 – 2,534), que
não tinham desejo de engravidar (β = 1,922, 95% CI = 0,714 – 3,131), com diagnóstico
positivo de transtorno de ansiedade generalizada (β = 2,139, 95% CI = 0,410 – 3,868)
e ideação suicida atual (β = 1,927, 95% CI = 0,596 – 3,258) apresentaram associação
com os maiores escores da EPDS. Nenhuma associação foi observada entre outras
frações lipídicas e escore da EPDS. Conclusão: Concentrações de HDL-c foram
inversamente associadas com mudanças nos sintomas depressivos ao longo da
gestação, mesmo após ajuste para fatores socioeconômicos, demográficos,
ambientais, nutricionais, bioquímicos e de saúde mental.

Palavras-chave: Depressão, Lipídios, Estudos de coorte, Gestação, Saúde mental
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CARACTERÍSTICAS SÓCIO DEMOGRÁFICAS DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES
ENVOLVENDO MATERIAL BIOLÓGICO E SUAS CIRCUNSTANCIAS, ATENDIDAS
EM UM HOSPITAL DO NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2013
Introdução: O profissional de saúde só passou a ser encarado como potencial vítima
de acidentes de trabalho, nas últimas quatro décadas com o surgimento das
epidemias de HIV/AIDS e a melhor compreensão das hepatites virais B e C. Trata - se
de uma emergência e a forma mais eficiente de combate é a prevenção. A obediência
de protocolos de procedimentos, assim como, a utilização das rotinas de atendimento,
são as principais ferramentas para redução do numero de casos e sua gravidade.
Objetivo: Descrever a população atendida quanto às características sóciodemográficas, função que exerce, local de trabalho, circunstância do acidente,
topografia da lesão e material biológico envolvido. Método: Trata-se de um estudo
transversal. A população estudada foi 272 casos atendidos pelo Núcleo de Vigilância
Epidemiológica (NVEH) do H. Ferreira Machado de Campos dos Goytacazes, em
2013, que incluem os profissionais de saúde do próprio hospital, assim como, das
outras unidades de saúde, Faculdades de Odontologia e Medicina, funcionários da
limpeza pública e a população do norte do Estado do Rio de Janeiro. Utilizou-se o
banco de dados do NVEH desenvolvido especificamente para este fim. Para as
tabulações e gráficos utilizou-se o software Epidata Analysis 3.1.. Resultados:
Quanto ao sexo predominaram as mulheres (71,0%). Em relação a idade, a média foi
30,3 e a mediana 30,0 anos. Os técnicos de enfermagem foi o grupo predominante,
23.4% seguido dos médicos (8,5%). Considerando só os acidentes ocorridos no
hospital, 46,9% foram no pronto socorro. Sangue (46,0%) foi o material de maior
contaminação. A contaminação percutânea foi de 73,9% e superficial em 99,5% dos
casos. Os dedos foi a topografia mais acometida 66,1%. A Administração de
medicação injetável foi a situação de contaminação mais freqüente 14,7% seguido de
manuseio do lixo 14,3% . Em mais da metade dos casos (56,3%), a contaminação foi
após o procedimento e antes do descarte. Conclusão: Muitos destes acidentes
poderiam se evitados com medidas simples como a revisão das rotinas para
procedimentos de risco e um treinamento mais efetivo.
Claudio Luiz dos Santos Teixeira – Teixeira, C.L.S. - FMS
Christiane Ramos do Carmo Pereira - Pereira, C.R.C. - FMS
Telmo Garcia Teixeira Junior - Teixeira Jr, T.G. - FMS
Luiz Gustavo Escocard Guimarães – Guimarães, L. G. E – FMS
Desireé Ribeiro de Lima Pessanha - Pessanha, D.R.L. - FMS
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Mortalidade por câncer do ovário no Brasil: análise do efeito da idadeperíodo-coorte de nascimento
Autores: Karina Cardoso Meira1, Juliano dos Santos2, Aline Alves
Ferreira3, Cosme Marcelo Furtado Passos da Silva4
1 Enfermeira; Doutora em Epidemiologia pela ENSP/FIOCRUZ. Professora da
Escola de Enfermagem de Natal Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(EEN/UFRN)
2 Nutricionista;Doutora em Epidemiologia em Saúde Pública pela
ENSP/FIOCRUZ. Professora do Instituto de Nutrição Josué de Castro da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (INJC/UFRJ)
4 Enfermeiro; Mestre em Ciências pela Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo; Doutorando do Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de
Enfermagem da USP.
3 Pesquisador do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos da
ENSP/FIOCRUZ – Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
Clínica do INCA/MS – Rio de Janeiro, (RJ),Brasil.
INTRODUÇÃO: O câncer do ovário, no mundo, é a segunda neoplasia mais
comum do trato genital feminino, sendo responsável por aproximadamente
5,0% das neoplasias entre as mulheres. OBJETIVOS: Estimar o efeito da
idade, período e coorte de nascimento na mortalidade por câncer do ovário no
Brasil, no período de 1980 a 2009 METODOS: Foram analisados dados de
mortalidade por câncer do colo do útero em mulheres ≥ 30 anos no Brasil, no
período de 1980 a 2009. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação
Sobre Mortalidade. A variação percentual anual estimada foi calculada para os
períodos de 1980-1994 e 1995-2009. O efeito da idade, período e coorte de
nascimento foi calculado pelo modelo de regressão de Poisson, no programa
estatístico R versão 2.7.2. RESULTADOS: A taxa de mortalidade média por
câncer do ovário para o período foi de 6,57 óbitos por 100.000
mulheres.Observou-se tendência ascendente nas taxas de mortalidade por
esta neoplasia nos dois períodos analisados. Esse aumento foi mais expressivo
no período de 1980-1994 (1,19%, IC95% 0,59-1,79) quando comparado ao
período de 1995-2009, no qual houve aumento de 0,89% ao ano (IC 95% 0,221,57). Verificou-se aumento no risco de morte por essa neoplasia nas
sucessivas coortes de nascimento em mulheres nascidas a partir da década de
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1925-1929. O risco relativo passou de 0,49 na coorte de 1895-1899 (IC 95%
0,49-0,59) para 1,29 nas mulheres nascidas entre 1975-1979 (IC 95% 1,151,44). CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo pode ser explicado em
parte pela melhoria nos métodos diagnósticos e de certificação dos óbitos, bem
como pela redução no tempo de amamentação, aumento do consumo de
gorduras e carnes e redução na taxa de fecundidade, nas coortes de
nascimento mais recentes. No Brasil, a queda da fecundidade teve como
método contraceptivo mais relevante a ligadura de trompas, em detrimento de
outros métodos, tais como as pílulas anticoncepcionais, importante fator de
proteção para o câncer do ovário.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE MULHERES COM CÂNCER
DO COLO DO ÚTERO ASSOCIADO AO ESTADIAMENTO INICIAL
Keila Cristina Mascarello
Eliana Zandonade
Maria Helena Costa Amorim

Introdução: o câncer do colo do útero apresenta-se como importante
problema de saúde pública mundial, principalmente nas regiões menos
desenvolvidas. Dentre todas as neoplasias, a do colo uterino tem um dos mais
altos potenciais de prevenção e cura, além de bom prognóstico quando
diagnosticado

precocemente.

Objetivos:

descrever

os

perfis

sociodemográfico e clínico das mulheres com câncer do colo do útero
atendidas no Hospital Santa Rita de Cássia/Associação Feminina de
Educação e Combate ao Câncer (Hsrc/aFecc) entre 2000 e 2005, associados
ao estadiamento inicial. Método: trata-se de um estudo analítico de dados
secundários, realizado em um hospital oncológico no estado do Espírito Santo.
Foram estudadas 964 mulheres, atendidas entre os anos de 2000 e 2005, com
câncer do colo do útero. Para a análise dos dados foram calculadas as
frequências absolutas e relativas (%) e médias, medianas e desvios-padrão.
Em seguida foram formados dois grupos tendo como parâmetro a variável
estadiamento inicial, sendo os estádios I e II considerados “estadiamento
precoce” e estádios III e IV “estadiamento tardio”. Procedeu-se a uma análise
bivariada para medir a associação entre o estadiamento inicial e as demais
variáveis do estudo utilizando o teste qui-quadrado. Foi realizada, ainda, a
regressão logística para todas as variáveis que apresentaram p-valor menor
que 10% no teste qui-quadrado. Resultados: Houve predominância de casos
na faixa etária de 40 a 59 anos (49,3%), cor não branca (76,8%), com até
primeiro grau incompleto (70,9%), casadas (48.3%), com encaminhamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) (84,2%). O estadiamento III esteve presente
em 44% dos casos, seguido do II (31,4%). A maioria das pacientes realizou
radioterapia exclusiva (52,1%), 133 (28,2%) tiveram recidiva local e 218
(43,4%) metástases à distância. As variáveis associadas significativamente
com o estadiamento inicial foram faixa etária, escolaridade, tipo histológico,
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recidiva, presença de metástase, número de metástases e desfecho (p<0,05).
Conclusão: os resultados apontam para a necessidade de novas estratégias
na implementação das políticas de saúde no que diz respeito à prevenção
primária e secundária, tendo em vista o grande número de mulheres
diagnosticadas com a doença. Maiores investimentos em educação também
são necessários visando a uma mudança no perfil de morbimortalidade da
doença.
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ANÁLISE DA SOBREVIDA DE MULHERES COM CÂNCER DO
COLO DO ÚTERO ATENDIDAS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
PARA ONCOLOGIA NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL, NOS ANOS
DE 2000 A 2005
Keila Cristina Mascarello
Eliana Zandonade
Maria Helena Costa Amorim
Introdução: O câncer do colo do útero corresponde a uma das principais
causas

de

morte

por

neoplasias

na

população

feminina

mundial,

principalmente nos países em desenvolvimento, onde estão concentradas as
maiores taxas de incidência e mortalidade. Objetivo: analisar a sobrevida de
mulheres com câncer do colo do útero atendidas no Hospital Santa Rita de
Cássia/Associação

Feminina

de

Educação

e

Combate

ao

Câncer

(HSRC/AFECC) durante o período de 2000 a 2005 e descrever os fatores
prognósticos associados. Método: Trata-se de um estudo de coorte com
utilização de dados secundários retrospectivos, com amostra de 964 casos de
câncer do colo do útero invasivo.

Calculou-se o tempo de sobrevida em

meses, contabilizando desde a data do diagnóstico até o óbito por causa
básica de neoplasia do colo uterino. Realizou-se a análise de sobrevida pelo
método Kaplan-Meier para determinar o tempo de sobrevida global e por
categorias. A significância estatística das diferenças entre estratos foi testada
através do método log-rank, o qual também se utilizou para comparar as
curvas de sobrevida acumulada entre os diferentes estratos. Utilizou-se o
modelo multivariado de Cox (Hazards Ratio - HR) objetivando a verificação do
efeito independente das variáveis de estudo que apresentaram significância
estatística até 10%. Para a análise estatística foi utilizado o programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 18.0. Resultados:
Do total de 964 mulheres estudadas, ocorreram 421 (43,6%) óbitos no período
mínimo de 5 anos e máximo de 10 anos de seguimento, tendo assim uma
sobrevida global de 58,8% em 5 anos . Observou-se 82,6 meses como tempo
médio de sobrevida. De acordo com estadiamento, observou-se que a
sobrevida em 5 anos para o estadiamento I foi 85,0%, para o estadiamento II
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foi 64,3%, para o estadiamento III foi 48,6% e finalmente para o estadiamento
IV apenas 14,0% em cinco anos. Identificou-se como risco de menor
sobrevida a procedência Região Serrana (1,94 vez, IC95%: 1,09-3,45) e
estadiamento crescente. As mulheres com estadiamento III e IV apresentaram
risco de 4,33 (IC95%: 3,00-6,24) e 15,40 (IC95%: 9,72-24,39) vezes maior,
respectivamente, de terem menor sobrevida quando comparadas ao estádio I.
Conclusão: Os resultados demonstram que o diagnóstico e tratamento
precoces são fundamentais na redução da mortalidade por câncer do colo do
útero.
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IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
Perfis Epidemiológicos Viabilizando Administração da Saúde
Perfis epidemiológicos viabilizando Administração da saúde
1.Enquanto o setor de saúde não souber usar seus perfis epidemiológicos para fins de
Administração continuará acentuando seus gargalos, técnicos, operacionais, administrativos,
econômicos e financeiros ou problemas estruturais.
O que se tem é administração-financeira com preços fictícios não aplicáveis em ações integrais de
saúde(AIS). Logo, inexistem métricas inferidas e determinantes. Logo, os âmbitos de gestão,
Administração e governança passam ao largo.
2.Viabilizar a Administração da saúde com as métricas inferidas e determinantes das leis-deformação dos processos dos protocolos técnico-operacionais de AIS das populações pediátrica,
gestante, adulta e terceira idade conforme seus perfis epidemiológicos.
3.Arquitetura sistêmica dos
programas
de
Procedimentos/LCA(linhas
de cuidados
assistenciais/equipe: médica, enfermagem, multip. direta e indireta) compondo AIS equalizados e
articulados com seus Recursos(humanos, investimentos, despesas diretas e indiretas), Custos por
Processos(indicadores de eficiência econômica porque internaliza os de eficiência e eficácia técnicooperacionais respectivos), Receitas por Fontes(indicadores de eficácia econômica porque são
embasadas nos seus Custos por Processos) e Desempenhos(diretos e sociais). Assim, têm-se os
processamentos das modelagens sistêmicas que disponibilizam métricas inferidas e determinantes
de AIS/LCA que viabilizam decisões operacionais, táticas e estratégicas válidas nos mercados de
fatores e de serviços.
4.A simulação das Demandas-AIS/LCA do Brasil-2013 com recursos otimizados de qualidade total
em adequados postos de trabalhos com remunerações dignas em carreira profissional no primeiro
ano explicita o SUS com o total de R$ 1.568,51/Vida-Ano com AIS(497,65\Méd+349,04\Enf+
185,39\MultipDir+172,03\MultipIndir+214,00\DD+26,25\DI+54,45\DR+69,69\AmortJuros).
Enquanto isso, o SUS-Atual atende na base de R$ 3.112,5/Vida-Ano com AIS de qualidade
insatisfatória dos recursos desbalanceados, inadequados e desarticulados. Além disso, gera
exclusões e recorrências que sinalizam R$ 1,478 trilhão/ano de custo-saúde no custo-Brasil.
5.Só com os perfis epidemiológicos processados com adequadas modelagens para fins de
Administração, se viabilizará o Projeto de SUS-Novo - porque tem-se agenda positiva para interagir
com os demais setores da sociedade demonstrando o quanto cada Pleito-SUS agrega DA e NA
sociedade.

Perfis epidemiológicos viabilizando Administração da saúde
1.Introdução; 2.Objetivos; 3.Método; 4.Resultados e 5.Conclusão

Epidemiologia no planejamento e gestão de serviços de saúde
COM OS OBJETIVOS DE SISTEMATIZAR OS ESFORÇOS PARA A UTILIZAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA NOS SERVIÇOS
DE SAÚDE, DESCREVER ALGUMAS PROPOSTAS CONSTRUÍDAS NO BRASIL E DISCUTIR OBSTÁCULOS E
POSSIBILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO DAS PRÁTICAS EPIDEMIOLÓGICAS.

Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
ABORDAGENS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS E TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
QUE CONTRIBUA PARA A MELHORA DA EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DE POLÍTICAS,
SISTEMAS E PROGRAMAS DE SAÚDE.

47

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS E
ANOMALIAS CROMOSSÔMICAS NO MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS
Autor: Amanda Rosa dos Passos
Co-autor: Solange de Fátima Mohd Suleiman Shama

As malformações congênitas e anomalias cromossômicas são defeitos
estruturais, presentes ao nascimento, e resultam de um processo de
desenvolvimento anormal intra-uterino. Sua prevalência gira em torno de 2% a
3% do total de nascidos vivos, representando também, importante parcela do
coeficiente de mortalidade infantil. O presente trabalho tem como objetivo,
conhecer o perfil epidemiológico das malformações congênitas e anomalias
cromossômicas do município de Alvorada, nos anos de 2007 a 2010, através
das taxas de prevalência e mortalidade, identificação das malformações mais
frequentemente encontradas e das características maternas e do recémnascido malformado. Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo descritivo e
com delineamento transversal, realizado a partir dos nascidos vivos residentes
no município, inseridos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e com
registro de malformação na declaração de nascido vivo, e dos óbitos de
menores de um ano inseridos no Sistema de Informação sobre Mortalidade,
com causa básica ou associada de óbito codificada com o capítulo XVII da
Classificação Internacional de Doenças, décima revisão, totalizando 172 casos
pesquisados. A prevalência encontrada ao nascimento foi de 1,40% sobre o
total de nascidos vivos, aumentando para 1,95% após taxa corrigida, a partir da
frequência de subnotificação da variável 34 da declaração de nascido vivo,
sendo responsáveis por 28,93% da mortalidade infantil do município. As
malformações do aparelho osteomuscular foram as mais frequentes, seguidas
pelo aparelho circulatório e as anomalias cromossômicas, respectivamente.
Considerando as características maternas, eram em sua maioria, adolescentes,
multíparas e com gestação única, e os recém-nascidos, em sua maioria, do
sexo masculino e raça branca. Ressalta-se nesse estudo a importância do
papel da enfermagem frente às malformações e anomalias, podendo atuar na
prevenção primária, secundária e terciária, de forma holística e envolvendo a
rede de saúde disponível para o atendimento multiprofissional a essa criança.
O estudo pretende ressaltar a importância das malformações e anomalias
como relevante problema de saúde pública, evidenciando a necessidade de
provocar ações governamentais para a prevenção, monitoramento e
assistência a esses agravos.
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MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE SAÚDE DO
ESPÍRITO SANTO, 2006 A 2010.
VIEIRA, A. C. B. C.; CARAN, M. E.

Introdução: A mortalidade infantil e a materna representam problemas de
saúde pública prioritários para o governo brasileiro, e são importantes
indicadores das condições socioeconômicas e de saúde da população.
Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico dos óbitos materno-infantis na Região
Norte de Saúde do Espírito Santo, no período de 2006 a 2010 e analisar a taxa
de mortalidade infantil segundo seus componentes (mortalidade neonatal
precoce, neonatal tardia e pós-neonatal). Método: Estudo descritivo,
retrospectivo, baseado em dados secundários, realizado na região Norte de
saúde do Espírito Santo, que compreende 14 municípios. Para todas as taxas
de mortalidade foram utilizados os métodos diretos de cálculos. Aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do CEUNES/UFES (parecer nº 018/2012).
Resultados: Após análise dos indicadores constatou redução da Taxa de
mortalidade infantil no período (de 28,32 para 14,56 óbitos por 1.000 NV).
Verificou-se percentual mais elevado de óbitos infantis em recém-nascidos do
sexo masculino, de raça/cor parda, com baixo peso ao nascer; relacionadas às
condições socioeconômicas da mãe, encontraram-se em evidência: de 8 a 11
anos de estudo, idade entre 20 e 24 anos, donas de casa, 1 filho vivo
anteriormente; tratando-se de condições da gestação e parto, notou-se
proporção elevada em prematuros nascidos de partos vaginal, e óbitos
ocorridos em hospital. Ao analisar os óbitos maternos, constatou-se aumento
da razão de mortalidade materna (de 65,7 para 69,33 óbitos por 100 mil NV).
Idade entre 20 e 24 anos, raça/cor parda, de 4 a 7 anos de estudo, solteiras,
donas de casa, óbitos ocorridos em hospital, durante a gravidez, parto ou
aborto. As principais causas básicas foram: eclâmpsia e traumatismos
obstétricos. Conclusão: Apesar dos avanços científicos e tecnológicos e de
serem considerados evitáveis, os altos índices de mortalidade materno-infantil,
ainda são grandes problemas a serem enfrentados. A redução dessas taxas
requer a identificação das diversidades socioeconômicas, demográficas e
culturais. Além disso, é primordial investir na orientação aos profissionais de
saúde, gestores e todos que lidam com as estatísticas vitais. É necessário a
implementação de atenção interdisciplinar, no atendimento à mulher, seja no
planejamento familiar, pré-natal ou puerpério, garantindo melhoria na qualidade
de assistência à saúde.
Palavras - chave: Mortalidade materna, mortalidade infantil, condições
socioeconômicas.
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AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, MINAS
GERAIS, ENTRE 2008 E 2013
Fonseca, S.G.O.; Fonseca, E.P.
RESUMO
Introdução: Os municípios brasileiros apresentam modalidades distintas de organização e gestão
pública em virtude das diferentes realidades regionais, o que constitui uma importante estratégia
para o planejamento dos serviços de vigilância sanitária. O objetivo deste estudo é descrever e
analisar os procedimentos realizados pela Vigilância Sanitária do município de Divinópolis inserido
no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) entre 2008 e 2013. Metodologia: Trata-se de
um estudo transversal que utilizou informações do banco de dados eletrônico SIA-SUS e
disponibilizado de forma pública através do site DATA/SUS. A partir do Tabnet/DATASUS foram
acessados os dados da produção ambulatorial do SUS por local de atendimento e forma de
organização referente à vigilância sanitária. As informações foram exportadas e organizadas por
tipo de atividade para o programa computacional Windows Excel ® (versão 2007) para análise
descritiva dos dados. Resultados: De um total de 49 tipos de procedimentos executados pela
vigilância sanitária de Divinópolis, 6 (12,24%) são relativos a processo administrativo sanitário, 4
(8,16%) às atividades educativas, 5 (10,20%) são relativos à análise/investigação de surtos e 10
(20,41%) à inspeção sanitária. Conclusão: O SIA-SUS é uma ferramenta útil para o
desenvolvimento de mecanismos de avaliação do serviço de vigilância sanitária.
Palavras-chave: Serviços de Vigilância Sanitária, Sistemas de Informação, Vigilância Sanitária
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Prevalência de Violência contra idosos e fatores associados, estudo de base
populacional em Florianópolis, SC.
Carolina Carvalho Bolsoni
Elza Berger Salema Coelho
Maruí Weber Corseuil Giehl
Eleonora D’Orsi
Introdução: A violência contra o idoso é definida como um ato de agressão ou omissão, que pode
ser intencional ou não. O abuso pode ser de natureza física, psicológica ou financeira. Sabe-se que
a violência propicia danos na capacidade funcional dos idosos, e, certamente resultará em
sofrimento desnecessário, e redução da qualidade de vida. Objetivo: Estimar a prevalência de
violência em idosos e analisar a associação com fatores demográficos, socioeconômicos e
condições de saúde. Foi um estudo de base populacional, conduzido com 1.705 indivíduos com 60
anos ou mais residentes na zona urbana de Florianópolis, SC, entre 2009 e 2010. Neste estudo
foram investigadas a violência verbal, psicológica, física e financeira, por meio do questionário
utilizado na Pesquisa Saúde Bem estar e Envelhecimento. Métodos: Foram calculadas as
prevalências de cada tipo de violência e verificada a prevalência da violência geral segundo as
categorias das variáveis exploratórias. Em seguida, por meio da Regressão Logística, testaram-se
os fatores associados à violência. Assim, obtiveram-se as Razões de Chance (OR) nas análises
bivariadas e multivariável com seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). Resultados: A
prevalência de violência foi aproximadamente 13%. A verbal ocorreu com 11,0% dos
entrevistados, seguida das demais. A análise ajustada mostrou que houve associação ao desfecho,
ser do sexo feminino (OR = 2.08). Idosos solteiros(as) ou divorciados(as) tiveram 66% mais
chance de sofrer violência (IC95%: 1.10-2.49), em relação aos casados(as) ou com
companheiros(as). Os menos escolarizados apresentaram maior oportunidade de sofrer violência
em comparação aos mais escolarizados. Da mesma forma, idosos com dependência moderada a
grave apresentaram uma chance 70% maior do desfecho (IC95%: 1.08-2.66), os que moravam
com filhos ou netos apresentaram duas vezes mais chance de sofrer violência (IC95%: 1.40-3.40).
Conclusões: O presente estudo mostrou a prevalência de violência contra os idosos acima da
esperada pela OMS, porém é possível que este número seja ainda maior. Por se tratar de assunto
delicado, muitas vezes os idosos têm medo de revelar que estão em situação de violência,
considerando que na maioria das vezes, os perpetradores são os próprios familiares, eles acabam
não expondo a circunstância em que vivem e permanecem em situação de vulnerabilidade e
violência.

51

FATORES ASSOCIADOS AO USO DE MEDICAMENTOS EM IDOSOS NA
ATENÇÃO BÁSICA
Introdução: A população idosa apresenta níveis de morbidade maiores que o da população
em geral, com maior consumo de medicamentos e procura por serviços de saúde. Objetivo:
Identificar os fatores associados ao uso de medicamentos em idosos na Atenção Básica.
Método: estudo transversal realizado com 340 idosos em uma Unidade Básica de Saúde do
município de São Paulo. Trata-se de resultados da Tese de Doutorado intitulada “cuidado ao
idoso na Atenção Básica e as competências do enfermeiro”, em desenvolvimento na Escola
Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de São Paulo, Grupo de Estudos e Pesquisas
em Administração de Serviços de Saúde e Gerenciamento de Enfermagem (GEPAG).
Análise estatística: Através do modelo de Regressão Linear Múltipla, onde a variável resposta
foi a quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos, e as informações socioeconômicas,
demográficas e de estilo de vida foram as variáveis preditoras Resultados: os idosos eram em
sua maioria mulheres, com baixa escolaridade, baixa renda, sem cônjuge, afrodescendente,
renda familiar de 1 a 3 salários mínimos, dependentes do Sistema Único de Saúde, inatividade
física, pouco acesso ao lazer, ex-tabagistas, utilizam em média 4,29 medicamentos no mínimo
1 e no máximo 9 medicamentos. Através da regressão linear múltipla observou-se que as
mulheres idosas consumiam mais medicamento do que os homens (p-valor=0,00), idosos de
raça negra (p-valor=0,02), idosos que procuravam o hospital em caso de doença (pvalor=0,01), idosos sem cônjuge (p-valor=0,07). Conclusão: os idosos deste estudo
apresentaram alto consumo de medicamentos, com destaque para as mulheres, os idosos de
raça negra, os que procuravam o hospital em caso de doença e os idosos sem cônjuge.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NA PROFILAXIA DA RAIVA NA 15ª CRES – CRATEÚS/CE,
NOS ANOS DE 2009 A 2013.
Dennis Diderot Fontinele Catunda Melo, Médico Veterinário, da 15ª CRES –
Crateús/SESA.
Dilene Fontinele Catunda Melo, Enfermeira, Enfermeira do Hospital de Referencia São
Lucas, Crateús/CE
As mordeduras causadas por animais são motivo de grande preocupação devido a
possibilidade de transmissão de zoonoses, principalmente raiva. Este estudo descritivo
quantitativo foi realizado na 15ª CRES – Coordenadoria Regional de Saúde – Crateús,
formada por onze municípios: Ararendá, Crateús, Independência, Ipaporanga, Ipueiras,
Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiterianópolis e Tamboril. Os
dados foram coletados através da ficha mensal de profilaxia da raiva , enviada pelos
municípios a CRES até o quinto dia útil de cada mês com dados referentes ao mês
anterior. No ano de 2009, foram atendidas

577 pessoas, das quais 87,9% receberam

tratamento, no ano de 2010, foram 587 pessoas atendidas com 89,6% de tratamentos,
em 2011, foram 812 atendimentos com 93,3% de tratamentos, em 2012 foram 1.021
agressões e 97% tratados e em 2013 foram 873 atendidos com 97% tratados . Quanto as
mordeduras, no ano de 2009, os cães foram responsáveis por 69,2% do total e os gatos
por 19,2%, no ano de 2010, cães foram 71% e os gatos 19,2%,em 2011 os cães foram
72,4% e gatos 21,4%, em 2012 os cães foram 67,7% e gatos 24,2% e em 2013, os cães
foram 67,3% e gatos 26,8%, sendo que as demais mordeduras foram causadas por
primatas, morcegos, raposas, bovinos e equinos. A quantidade

de cães e gatos

observados pela quantidade destes animais agressores foi de 40,2%, 44,5%, 46,3%,
53,6% e 53,5%, respectivamente nos anos estudados. O número de atendimentos nos
anos é bastante elevada e vem apresentando aumento. Os dados também nos revelam
que os cães são os principais agressores, seguido pelos gatos, com quantidade de
animais agressores observados ascendente. O fato de animais domésticos serem os
agressores mais significativos não justifica o alto percentual de tratamentos anti-rábico
humano, mostrando a necessidade de capacitação de médicos e enfermeiros em
atendimento profilático, bem como uma maior integração entre ESF e os profissionais de
controle de zoonoses na indicação de tratamento.
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ANÁLISE DE REDES DO COTIDIANO A PARTIR DO ENCONTRO ENTRE
USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
AUTORES:
Ricardo Henrique Vieira de Melo
ricardohvm@gmail.com
Rosana Lúcia Alves de Vilar
rosanaalvesrn@gmail.com
RESUMO
INTRODUÇÃO
O presente estudo discute a formação de Redes Sociais no cotidiano da
Estratégia Saúde da Família, a partir de aportes da teoria sociológica sobre
redes, interações, dádiva e reconhecimento.
OBJETIVOS
O objetivo geral é analisar as redes sociais locais em saúde a partir da
interação de usuários e profissionais da Estratégia Saúde da Família na
Unidade de Saúde de Cidade Praia, em Natal, RN. Seus objetivos específicos
são: Mapear as redes sociais locais em saúde existentes no território adscrito;
Identificar os tipos de interações cotidianas entre os sujeitos; Compreender a
percepção dos sujeitos sobre o processo de formação de redes sociais a partir
das interações.
MÉTODO
Caracteriza-se enquanto pesquisa qualitativa exploratória cujos sujeitos foram
profissionais e usuários vinculados à referida unidade de saúde. Para a coleta
de dados foram utilizadas entrevistas individuais semiestruturadas e debates
em grupos focais, estimulados pela Metodologia de Análise de Redes do
Cotidiano (MARES), pertinente para abordar a complexidade das relações
sociais e mapear os diferentes conteúdos expressos e as formas de
mobilização coletiva. A análise dos dados foi realizada através da Técnica de
Análise Temática de Conteúdo, proposta por Minayo.
RESULTADOS
Os resultados foram interpretados à luz das Teorias da Dádiva (Mauss) e do
Reconhecimento (Honneth). Os sujeitos visualizaram: Rede Virtual (28,20%);
Rede de Atenção à Saúde (25,64%); Redes de Usuários (17,95%); Rede
Pessoal (10,26%); Conselho Comunitário (10,26%); Escolas (7,69%). Os
participantes não perceberam os arranjos familiares enquanto Redes Sociais.
Os tipos de interações sociais identificadas foram: Confrontação/Negociação
(41.02%); Harmônicas (25,70%); Correlativas (17,90%); Definidas pela
Organização (15,38%). Foram encontradas duas categorias, na percepção dos
sujeitos, sobre a formação de redes sociais do cotidiano: Diálogo e Encontro.
CONCLUSÃO
Validamos e recomendamos o uso da metodologia MARES na avaliação
qualitativa dos serviços, por facilitar a reflexão sobre a prática e para estimular
movimentos sociais existentes ou emergentes. A aposta no circuito da dádiva e
do reconhecimento recíproco pode ser capaz de tecer uma práxis
transformadora, pela busca e alcance de confiança, respeito e estima, nos
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espaços de encontro entre usuários e profissionais da Estratégia Saúde da
Família.
Palavras-chave: Rede Social. Interação Profissional/Usuário. Estratégia Saúde
da Família. Dádiva. Reconhecimento.
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RESUMO
Autor: Pâmela Estefânia Tavares Dias

1. INTRODUÇÃO
A mortalidade infantil é um indicador clássico de saúde de uma população,
sendo também considerada um evento traçador da qualidade dos serviços (RUTSTEIN
et al.,1976, ARAÚJO et al., 2000).
No Brasil, o coeficiente de mortalidade infantil vem declinando desde o final da
década de 1980, graças às intervenções ambientais, melhoria de acesso e qualidade dos
serviços de saúde, diminuição da taxa de fecundidade, nível educacional mais elevado,
melhoria nutricional, fatores quando associados vem contribuindo para sua redução
(SANTANA et al.,2011). Por este fato, o óbito infantil constitui um indicador sensível
da qualidade de vida e um marcador de desigualdades nas condições de vida da
população(COSTA et al., 2003; RIBEIRO et al., 2009).
Diferenças susbstanciais persistem entre regiões, estados e municípios, devido a
desigualdades sociais que excluem um contigente significativo da população do acesso
aos

bens

e

serviços

(AQUINO

e

BARRETO,

2008;

BARRETO

e

CARMO,2007;COSTA et al.,2007;SIMÕES,2002).
O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de
Nascidos Vivos (SINASC), sistemas de racionalidade epidemiológica e informações
vitais,, ganharam relevância por disponibilizarem de dados essenciais para o cálculo de
indicadores de monitoramento da situação de saúde e de avaliação de ações
programáticas (BARROS et al., 2010).
No sentido de melhor entender o processo saúde-doença por meio da mortalidade
infantil, esta pode ser avaliada, também, pelos seus componentes: neonatal (óbitos de
crianças durante os primeiros 27 dias de vida em cada mil nascidos vivos) e pósneonatal (óbitos ocorridos entre o 28 dia de vida até 11 meses e 29 dias de idade, por
cada mil nascidos vivos). O componente neonatal pode ser dividido ainda em precoce (0
a 6 dias) e tardio (7 a 27 dias). Os períodos que caracterizam os componentes da
mortalidade infantil apresentam causas de morte muito distintas, o que permite a
avaliação da influência de fatores de natureza diversa e, consequentemente, do impacto
de medidas com efeito sobre estes fatores (DUARTE, 2007).
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A mensuração do coeficiente de mortalidade infantil (CMI) para o país e para
Pernambuco ainda não é realizada através do método de mensuração direta, aquele que
utiliza os dados extraídos do SIM e SINASC. Para tal, são utilizadas estimativas
realizadas mediante técnicas demográficas indiretas, baseadas em dados dos censos ou
das pesquisas nacionais de amostra por domicílio (PNAD) e constituem aproximações
do quantitativo de óbitos em menores de um ano, esperados para o país e para o
estado(VILELA,2012).
Conhecer o perfil da mortalidade é fundamental para estabelecer políticas públicas
apropriadas a cada realidade e formular estratégias que permitam o seu controle
(MOMBELLI, 2011). Dessa forma justifica-se a condução de estudos que demonstrem
o cenário epidemiológico deste indicador,neste caso o componente infantil, subsidiando
de informações os serviços de saúde e produzindo elementos para a tomada de decisão
dos gestores.

2. Objetivos
Geral:
Analisar a mortalidade infantil na IV Gerência Regional de Saúde no estado de
Pernambuco no período de 2001 à 2010.
Específicos:
- Analisar a mortalidade infantil na IV Gerência Regional de Saúde, comparando com
índices de PE no período de 2001 a 2010;
- Analisar os componentes da mortalidade infantil (neonatal precoce, neonatal tardio e
pós- neonatal ) na IV Gerência Regional de Saúde, comparando com índices de PE no
período de 2001 a 2010;
- Realizar a distribuição espacial do coeficiente de mortalidade infantil e seus
componentes no período do estudo, identificando áreas de concentração ou agregados a
partir de mapas temáticos.

3. METODOLOGIA
Realizou-se um estudo ecológico exploratório, analisando uma série temporal a
partir de dados secundários do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e
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do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), com variáveis referentes aos
nascidos vivos e aos óbitos de menores de um ano de idade, filhos de mães residentes
nos municípios que compõem a IV Gerência Regional de Saúde de Pernambuco, no
período de 2001 a 2010.
Essa regional está localizada no Agreste Pernambucano (Figura 1), englobando
32 municípios: Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros,
Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru (Sede),
Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Jurema, Panelas, Pesqueira, Poção,
Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São
Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte,
Toritama, Vertentes. O conjunto destes municípios apresenta um contingente populacional
estimado de 1.266,476 pessoas segundo o IBGE, 2012.
O período de estudo está compreendido entre 1 de janeiro de 2001 a 31 de
dezembro de 2010.
COLETA DE DADOS
A fonte de dados de óbitos (numerador do coeficiente de mortalidade infantil)
foi a série histórica do SIM, de 2001 a 2010, por não se dispor de informações que
permitissem a aplicação de técnicas indiretas de estimação. A fonte dos dados de
nascimento (denominador do coeficiente de mortalidade infantil) foi a série histórica do
SINASC, de 2001 a 2010.
Todas as informações foram coletadas no portal do DATASUS acessando a
seção de informações vitais.
PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Foi construído um banco de dados para os elementos tabulares onde foi
realizado o processamento no software Microsoft Office Excel 2010. Foi realizada uma
regressão linear univariada dos dados para observar a tendência temporal do
quantitativo dos óbitos infantis na região de estudo, verificando o coeficiente de
determinação (r²) e a associação dos dados a partir do coeficiente de correlação linear
(r), gerando indicadores de associação, descritos pela correlação de Pearson. Para o
cálculo do período de 10 anos, utilizou-se uma média dos óbitos e adotou-se para o
denominador a população de 2005, por se caracterizar um grupo do meio do período de
estudo evitando flutuações aleatórias para os resultados finais.
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Para a espacialização dos dados, foi criado um Sistema de Informações
Geográficas (SIG) com a malha digital dos municípios pertencentes à IV GERES,
adquirida através do website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
sendo manipulados em ambiente ArcGIS 10 (ESRI). Foi adotado o sistema de projeção
Universal Transversa de Mercator e datum SIRGAS 2000.
Os dados de mortalidade infantil por ano foram incluídos na representação
poligonal de cada município e este foi o atributo utilizado para as análises das taxas
brutas, adotando o parâmetro de agrupamento Natural Breaks (JENKS) por realizar a
estratificação de forma estatisticamente significativa dentre os elementos vetoriais. Os
mapas temáticos espacializam o Coeficiente de Mortalidade Infantil e seus componentes
Neonatal Precoce, Neonatal Tardia e Pós-neonatal para o período do estudo (2001 a
2010).

4.RESULTADOS
Durante o período em estudo (2001–2010), foram registrados pelo SINASC
208.472 nascimentos e, pelo SIM, 4.784 óbitos em crianças menores de um ano, sendo
que 2.071 (43,3 %) óbitos ocorreram no período neonatal precoce, 665 (13,9 %) no
período neonatal tardio e 2.048 (42,8 %) no período pós-neonatal nos municípios que
constituem a IV Regional de Saúde.
A partir da regressão linear univariada foi observado uma tendência descendente
com o coeficiente de correlação linear de (r= 0,95 para a regional de saúde e r=0,98 para
o estado indicando uma associação muito forte entre o tempo e a diminuição dos óbitos
infantis.
O comparativo do CMI (por mil nascidos vivos) nos municípios da IV GERES e
em Pernambuco, no período de 2001 à 2010 observa-se que o CMI, nos municípios da
IV GERES, apresenta uma redução de 49,5% no período de dez anos, passando de 31,1
em 2001 para 15,7 óbitos mil nascidos vivos em 2010. Em Pernambuco essa redução
nos CMI, no período de dez anos, foi de 42,8%.
Pernambuco, por ser um dos estados que desenvolve projetos considerados bemsucedidos no atendimento de mães e bebês e que serviram de inspiração para a criação
da Rede Cegonha. A Mãe Coruja está presente em 95 municípios do estado e, em quatro
anos, cadastrou 5.0217 gestantes, que recebem acompanhamento em uma das unidades
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da iniciativa durante todo o período da gestação. Após o nascimento, os bebês são
assistidos até os cinco anos de idade. Hoje, são quase 20 mil crianças atendidas no Mãe
Coruja. (Ministério da Saúde,2011).
Com o desenvolvimento dos programas, teve grandes proporções no índice de
Mortalidade Infantil na IV GERES. Pode ser observado no mapa do CMI da IV GERES
– PE que descreve uma alta prevalência dessa taxa com o índice de 30,6 à 38,0 (por mil
nascidos vivos) durante o estudo de 2001 à 2010.Distribuindo este coeficiente nos
respectivos municípios, observamos que dos trinta e dois municípios que compõe a IV
GERES, os municípios de Jurema e Tacaimbó se localizaram no estado com maiores
taxas do CMI.
Na distribuição da frequência dos óbitos infantis em menores de um ano no
período de 2001 à 2010 na IV GERES. Nos ano de 2001 a 2004 foram encontradas
maiores índices nesses períodos, quando comparado a mortalidade infantil de
Pernambuco. Apresentando uma maior participação no período do estudo o
componente, pós-neonatal na IV GERES, com sua taxa de mortalidade descrita no ano
de 2001 com 15,19 e em 2004 com 12,96 por mil nascidos vivos. A partir do período de
2004 à 2010,o componente pós-neonatal na IV GERES coincide com o decréscimo do
CMI de Pernambuco e da IV GERES. O CMI neonatal precoce da IV GERES encontrase com decréscimo lento.
A taxa de mortalidade neonatal precoce apresentou uma pequena redução no
período de 2001 à 2010, tanto para os municípios da IV GERES como para o estado de
Pernambuco. Com relação aos municípios da IV Regional de saúde a taxa de
mortalidade neonatal precoce passa de 11,9 por mil nascidos vivos em 2001 para 8,18
por mil nascidos vivos em 2010, o que representou uma redução de 41,2%. No mesmo
período, o Estado à taxa de mortalidade neonatal precoce apresentou queda mais
discreta, da ordem de 34,0%.
O atendimento inadequado ao parto é um dos fatores determinantes para o
aumento da mortalidade neonatal. Na distribuição espacial do CMI neonatal precoce nos
municípios da IV GERES. Observou-se que o município de Jurema, obteve um índice
significativo desta taxa, apresentando entre 12,7 - 14,4 por mil nascidos vivos.
Com relação à taxa de mortalidade neonatal tardia, verificou-se uma redução no
período de estudo de 2001-2010 na IV GERES, de 3,98 (por mil nascidos vivos) para
2,34 (por mil nascidos vivos). Em Pernambuco o índice foi de 2,74 (por mil nascidos
vivos) à 2,19 (por mil nascidos vivos).
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Quanto ao coeficiente de mortalidade infantil neonatal tardio podemos observar
que os valores são de 4,3 à 5,6 por mil nascidos vivos é apresentado aos municípios de
Barra de Guabiraba e São Bento de Una a sua prevalência mas, com um índice baixo
quanto comparado ao CMI neonatal precoce.
O coeficiente de mortalidade pós-neonatal obteve uma queda durante o período
de estudo, 2001-2010, na IV GERES teve 15,2 por mil nascidos vivos passando para 5,2
por mil nascidos vivos. Já em Pernambuco, foi de 11,1 para 4,6 por mil nascidos vivos,
respectivamente. Observou-se uma tendência discretamente significativa.
O mapa ajuda a ilustrar os munícios da IV GERES que encontraram-se durante o
período do estudo, 2001-2010, a prevalência significativa do CMI pós- neonatal
(CMPN) de 14,6 à 19,9 para mil nascidos vivos sendo eles Agrestina, Jurema, Poção e
Sanharó.

5. CONCLUSÃO
Com a necessidade em entender o processo saúde-doença por meio da
mortalidade infantil, faz-se importante o acompanhamento e monitoramento dos seus
componentes.
Na presente pesquisa, com a utilização dos programas SIM e SINASC,
constatou-se uma redução do CMI no período de estudo, 2001 a 2010 na IV GERES e
em Pernambuco seguindo uma linha de tendência decrescente, como também os seu
componentes do CMI neonatal precoce, neonatal tardio e o pós-neonatal.
A partir da regressão linear univariada, observou-se uma associação muito forte
entre o tempo e a diminuição dos óbitos no estado e na Regional de saúde. Ao descrever
os componentes da Mortalidade Infantil, mostrou que no período do estudo que o CMI
neonatal precoce foi o que apresentou o menor declínio em Pernambuco e na IV
GERES, já o pós-neonatal apresentou o maior declínio no estudo.
Conhecer o perfil da mortalidade infantil nos municípios é fundamental para
enfatizarmos a importância em dispor a população a equidade de serviços de saúde de
boa qualidade.
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Os respectivos componentes da mortalidade infantil, continua sendo um desafio
para o setor saúde e seus Gestores. Cabe ressaltar, que se faz necessário, estratégias
voltadas durante o pré-natal, o parto e com o recém-nascidos para uma melhor
intervenção.
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Acesso aos serviços básicos de saúde e fatores associados: estudo de base
populacional
Bonello, A. A. L. M.
Corrêa, C. R.S.
Introdução: o acesso é uma dimensão associada à organização do sistema e dos
serviços de saúde importante e imprescindível para que os princípios básicos do
Sistema Único de Saúde sejam alcançados. Partindo do pressuposto de que o
acesso aos serviços básicos de saúde deve ser universal entendemos ser
importante identificar os fatores que interferem nessa categoria para que esses
serviços possam organizar e planejar sua atuação.
Objetivo: identificar os fatores que intervém no acesso aos serviços de uma unidade
básica de saúde.
Método: trata-se de um estudo transversal, de base populacional, envolvendo 101
famílias residentes na área de abrangência de uma unidade básica de saúde
selecionadas aleatoriamente. Um morador maior de idade de cada residência foi
entrevistado individualmente, utilizando um questionário semiestruturado. A variável
resposta foi o morador ir ou não à unidade de saúde se ele ou alguém de sua
família, precisar de atendimento para resolver um problema de saúde. As variáveis
independentes investigadas foram aspectos da oferta de serviços; características
demográficas e socioeconômicas; costumes individuais; morbidades e uso da
unidade de saúde. Além da análise descritiva e univariada, a regressão logística foi
aplicada na análise multivariada.
Resultados: o resultado encontrado mostra que o acesso à unidade básica de
saúde está associado com o atendimento recebido anteriormente (OR=3.224), com
a naturalidade (OR=0.146) e a microárea de residência (OR=10.918).
Conclusão: este trabalho mostra que a forma com que a população concebe e
interpreta o serviço de saúde desempenha importante influência no acesso a ele.
Essa percepção pode se basear nas experiências vivenciadas com o serviço de
saúde, mas pode também ser fortemente modulada por aspectos individuais e
fatores ligados ao território onde moram.
Palavras-chave: Acesso, Acessibilidade, Serviços Básicos de Saúde.
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VIVÊNCIA DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE REDES DO COTIDIANO NA
ARTICULAÇÃO ENTRE ENSINO, COMUNIDADE E ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA: REFLEXÕES DOS DISCENTES.
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RESUMO
Introdução
A Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano (MARES) foi idealizada por
Martins (2009), e vem sendo utilizada no mapeamento de práticas cotidianas,
revelando a complexidade motivacional e fenomenal presentes na sociedade
atual. A maior e precoce exposição e integração do estudante universitário dos
cursos da área de saúde às realidades da comunidade e dos serviços implicam
necessariamente numa mudança na forma de refletir e escolher prioridades em
atitudes equânimes.
Objetivos
Este relato tem por finalidade divulgar o uso da metodologia MARES como uma
ferramenta pedagógica de aprendizagem significativa junto aos discentes da
disciplina de Saúde e Cidadania (ofertada no primeiro período dos cursos da
saúde), no Grupo Tutorial da USF Cidade Praia, em Natal (RN).
Método
A vivência aconteceu no primeiro semestre letivo de 2014, na etapa de seleção
de problemas para elaboração de um projeto de intervenção, após a realização
de passeios exploratórios e visitas a equipamentos sociais da comunidade
(feitos pelos discentes e preceptoria). Após discussão sobre os determinantes
macrossociais e micro sociais de saúde, foi desenhado um mapa (self) para
identificação dos problemas compartilhados, mediadores colaboradores e
inibidores, e meios de superação desses problemas.
Resultados
A partir dos portfólios de aprendizagem foi possível constatar que a experiência
foi considerada interessante, envolvente, pertinente enquanto facilitadora de
projetos de intervenção. Bem como a oportunidade gratificante de ter noções
sobre o trabalho em equipe, e saber ouvir, conversar, debater, em prol da
comunidade.
Conclusão
Este método foi adequado para identificação da problemática social e os meios
para superação, valorizando a experiência do sujeito, as trocas e as regras que
explicam os conflitos e as alianças, levando os participantes à reflexão de seu
papel de mediador social. Favoreceu uma construção dialógica e compartilhada
ao ampliar para os discentes uma visão crítica, tolerante, flexível de si mesmo
e do outro.
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Palavras-chaves: Articulação Ensino-Serviço, Estratégia Saúde da Família,
Redes Sociais em Saúde
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VACINAR É SEGURO? REALIZANDO UMA ANÁLISE DOS EVENTOS
ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO
Ana Débora Assis Moura1
Aldisiane Sousa da Costa2
Ana Vilma Leite Braga3
Elaine Cristina da Silva Alves Bastos4
Cristianne Soares Chaves5
Francisca Maria de Siqueira6
Guldemar Gomes de Lima7
RESUMO
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) proporcionou ao país a
erradicação e controle de várias doenças que podem ser preveníveis através da
vacinação. O número crescente de indivíduos vacinados no país mostra que eventos
adversos e reações indesejáveis podem acontecer. Faz-se necessário esclarecer a
comunidade que a pessoa não imunizada tem risco bem maior de adoecer, e a
informação sobre eventos adversos pós-vacinais devem ser esclarecidas, evitando a
diminuição da cobertura vacinal. Objetivou-se neste estudo realizar um levantamento
sobre os eventos adversos pós-vacinais no Estado do Ceará, no ano de 2011. Estudo
descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado na Secretaria da Saúde
do Estado do Ceará (SESA/CE), através do Sistema de Informação de Eventos
Adversos Pós-Vacinais (SI-EAPV). A amostra constou de 552 fichas de notificação de
eventos adversos pós-vacinais (EAPV) no ano de 2011. As vacinas que contribuíram
com os maiores percentuais de eventos adversos foram a tetravalente (57,8%), a vacina
oral contra poliomielite (3,9%) e a DTP, contra difteria, tétano e coqueluche (2,5%). Em
seguida, vacinas contra Rotavírus, com 2,3%; Meningocócica C, com 1,6%; Influenza e
Hepatite B, com 0,9%; e BCG e Tríplice Viral, com 0,4%. Os eventos adversos pósvacinais mais notificados durante o período do estudo foram o episódio hipotônicohiporresponsivo (EHH) e a convulsão febril, seguidos de reações benignas e locais,
como febre, dores musculares e mal-estar, exantema e enduração local. Os resultados
demonstraram que a maioria dos eventos adversos encontrados e notificados neste
estudo não foi de natureza grave, comprovando que os benefícios de se receber a vacina
e prevenir as doenças superam os riscos de evento adverso provocado por esta, o que
comprova que as condutas de contraindicação de doses subsequentes, frente aos eventos
que comumente aparecem, devem ser analisadas por pessoas capacitadas, e reservadas
apenas para ocorrência de eventos graves. A partir do estudo, deve-se ainda considerar
que a contraindicação de um imunobiológico e, por conseguinte, diminuição na
cobertura vacinal, pode levar ao adoecimento de indivíduos não imunizados,
apresentando risco para o restante da sociedade, na medida em que os tornam
suscetíveis.
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Análise Idade-Período- Coorte: aplicação de três métodos estatísticos.
Karina Cardoso Meira1,2, Cosme Marcelo Furtado Passos da Silva3, Taynãna
César Simões4, Joaquim Gonçalves Valente3.
1 Professora da Escola de Enfermagem de Natal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. 2 Doutora egressa do Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(ENSP/FIOCRUZ) ano,2013.
3- Pesquisador Associado do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos
em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (DEMQS/ENSPFIOCRUZ).
4- Pesquisadora Associada do Centro de Pesquisas René Rachou/CPqRR – Fiocruz
Minas Gerais
Introdução: Modelos idade-período-coorte (APC) vêm sendo aplicados desde
a década de 1980, com a finalidade de estimar os três efeitos conjuntamente.
No entanto, verificam-se problemas de identificabilidade dos parâmetros de
interesse no modelo completo, devido à relação linear existente entre os
fatores. Até o momento não existe um consenso sobre a solução deste
problema. Baseado nisso, este trabalho teve por objetivo aplicar três métodos
estatísticos na análise do efeito da idade-período-coorte de nascimento sobre
informação de mortalidade por neoplasias do Cólo do Útero. Metodologia: Os
métodos de funções de penalização, funções estimáveis (drift, curvaturas e
desvios da linearidade) e métodos não paramétricos foram comparados,
utilizando como base, os dados sobre mortalidade por câncer do colo do útero
no estado de Minas Gerais no período de 1980-2009. Resultados: Os três
métodos evidenciaram efeito protetor (RR≤1) para as mulheres nascidas após
a coorte de 1940-1945 e no período a partir da década de 2000. Os resultados
dos modelos APC por funções de penalização evidenciaram que o modelo
idade-coorte de nascimento se ajusta melhor aos dados do que o modelo
idade-período, enquanto que os outros métodos sugerem que o modelo idadeperíodo tem melhor ajuste. Discussão: Com base nos dados analisados, não
se recomenda a utilização dos métodos que utilizam funções de penalização de
maneira isolada, pois tendem a dar maior peso ao efeito da coorte de
nascimento.

O método de funções estimáveis é indicado por não utilizar

restrições arbitrárias, como o primeiro método. A abordagem não paramétrica
complementa as funções estimáveis na fase de construção dos modelos, bem
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como na interpretação dos resultados. A utilização dos modelos APC foi
importante,

uma

vez

que

identificou

mudanças

nas

taxas

de

mortalidade/incidência, correlacionadas às alterações no nível de exposição a
fatores de risco (efeito coorte) ou às mudanças nas medidas de prevenção
específicas (efeito período).
DESCRITORES: Neoplasias do Colo do Útero, mortalidade. Efeito de Coortes. Efeito Período. Efeito Idade.
Modelos Logísticos.
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Mortalidade e internações hospitalares evitáveis por doenças crônicas na 16ª
Regional de Saúde/RS no período de 2001 a 2010
Cássia Regina Gotler Medeiros
Magali Teresinha Quevedo Grave
Glademir Schwingel
Luciane Raupp
Gisele Dhein
Lydia Christmann Espíndola Koetz
Olinda Maria de Fátima Lechmann Saldanha
Lucia Adriana Pereira Jungles
Luís Cesar de Castro
Marilucia Vieira dos Santos
Ronaldo Luiz Hagemann
Gizele Pires de Oliveira Almerom
Em 2008, 63% de todos os óbitos no mundo foram ocasionados por doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT). No Brasil, elas são responsáveis por 72% da mortalidade e tem
maior prevalência entre a população de baixa renda. Este estudo teve por objetivos investigar
o perfil epidemiológico das DCNT na 16ª regional de saúde/RS, dentre as que constam na
Lista Brasileira de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS; avaliar a atenção a estas
condições, tendo como critério as internações por condições sensíveis à atenção primária; e
relacionar com a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Foi um estudo ecológico
retrospectivo que utilizou o Sistema de Informações em Mortalidade, em Informações
Hospitalares e IBGE. A população foram os 42 municípios que integravam a regional até
2011. Foi investigada a tendência temporal do coeficiente de mortalidade (CM) por DCNT,
no período de 2001 a 2010, na população de 20 a 74 anos, aplicando regressão linear simples,
segundo a variável ano. As DCNT foram do grupo “Reduzíveis por ações adequadas de
promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às doenças não transmissíveis”, conforme
esta Lista. Ocorreram 4.735 óbitos por DCNT evitáveis, representando 41,30% dos óbitos por
todas as causas. Destacaram-se as Neoplasias malignas (17,38%); Doença isquêmica do
coração (10,59%); Hemorragia intracerebral ou oclusão (4,30%); Diabetes mellitus (DM)
(3,79%); Doença hipertensiva (2,15%); Insuficiência cardíaca (1,93%) e Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (0,94%). Ocorreram 2883 óbitos em homens (60,89%) e 1852 em
mulheres. O DM é a única doença na qual os óbitos em mulheres foram preponderantes
(55,63%). Na faixa etária de 20 a 39 anos, os óbitos em mulheres representaram 1,52%
(n=72), e nos homens foram de 1,10% (n=52). Nesta faixa etária, 62,34% dos óbitos por
Neoplasias, e 100% dos óbitos por DPOC ocorreram em mulheres. A taxa de internação
hospitalar (TxIH) por DCNT sensíveis à atenção básica, para ambos os sexos, reduziu em
49,32%. A diminuição da TxIH nas mulheres foi de 50,76%, e para os homens foi de 28,56%.
Com o aumento da cobertura da ESF houve diminuição na TxIH e significativa redução no
CM total. Observou-se correlação inversa e forte entre a média de cobertura de ESF nos 42
municípios da região com a TxIH (r=-0,812; p=0,188) e o CM (r=-0,959; p=0,041) por
DCNT, mostrando-se a última estatisticamente significante.

APOIO: FAPERGS (PPSUS 2013)
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TUBERCULOSE EM UMA CIDADE GRANDE DO
INTERIOR ESTADO DE SÃO PAULO.
MAGNANIA CRISTIANE PEREIRA DA COSTA; LETICIA MARIN-LEÓN; HELENICE BOSCO DE
OLIVEIRA. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP, CAMPINAS/SP, BRASIL.
Objetivo: Caracterizar o perfil dos pacientes diagnosticados com tuberculose (TB) no município
de Campinas-SP. Métodos: Trata-se de estudo da coorte de pacientes com diagnóstico de TB
em Campinas, no ano de 2013 (N=546). Os dados secundários foram obtidos no banco de
registro para a vigilância da TB implantado na Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP.
As variáveis estudadas foram idade, sexo, escolaridade, condição inicial do tratamento (caso
novo, recidiva, abandono ou falência do tratamento anterior), principais formas clínicas de
apresentação (pulmonar, pleural, ganglionar, disseminada e óssea) e doenças associadas
declaradas no momento da notificação. Os dados obtidos foram analisados e expressos por
meio de médias, mediana e proporções. Resultados: Foram notificados 546 pacientes, o sexo
masculino foi predominante (67,9% ), com média de 39,4 anos, e mediana de 38; 52 casos
(9,5%) eram menores de 18 anos e 65 (11,9%) maiores que 60, 408 (74,7%) pacientes residiam
no município de Campinas; 483 (88,5%) eram casos novos, 34 (6,2%) recidiva, 25 (4,6%)
abandono e 4 (0,7%) falência do tratamento anterior. A principal forma de apresentação foi a
pulmonar em 430 (79,6%) doentes, sendo255 (46,7%) com baciloscopia de escarro positiva,
pleural 49 (9%), meníngea 13 (2,4%), ganglionar 18 (3,3%), óssea 5 (0,9%), disseminada 12
(2,2%) e outras formas 31 pacientes (5,7%). As principais doenças associadas declaradas no
momento da notificação foram alcoolismo 105 (19,2%), tabagismo 42 (7,7%), Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida 78 (14,3%), diabetes 37 (6,8%) e doença mental 12 (2,2%).
Considerações finais: Os dados permitem um conhecimento da população diagnosticada com
o propósito de contribuir com as políticas públicas voltadas ao controle da TB e,
principalmente, direcionar o olhar dos profissionais de saúde para a necessidade de ações no
trabalho de prevenção e controle das doenças associadas, apresentadas com uma proporção
relevante neste estudo, como alcoolismo e o tabagismo. Deve ter-se presente que na TB
associada a AIDS o tratamento é de maior de complexidade e requer acompanhamento
especializado.
Palavras-chave: Epidemiologia; Tuberculose: Vigilância em Saúde.
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Perfil Epidemiológico das vítimas dos acidentes de transporte, registrados nos
serviços sentinelas da rede VIVA no município de Cuiabá, 2011.
Autores: Hellen Patrícia Sebastião da Silva, Ana Paula Muraro, Noemi Dreyer Galvão.
Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá.
Introdução: Os acidentes de transporte caracterizam-se hodiernamente como um
importante fator de mortalidade, entretanto, as vítimas de pequenas lesões, também são
responsáveis por uma grande demanda aos serviços de urgência e emergência.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico das vítimas dos acidentes de transporte em
Cuiabá atendidas nos serviços sentinelas da Rede de Serviços Sentinela de Vigilância de
Violências e Acidentes (Rede VIVA) no ano de 2011. Método: Trata-se de um estudo
descritivo, de corte transversal. Foram utilizados os dados de 241 vítimas de acidentes
de transporte, notificadas pelo Projeto VIVA do município de Cuiabá, do ano de 2011.
Para o processamento dos dados foi utilizado planilha de dados. Foram calculadas
frequências absolutas e relativas, além da razão de sexo. Resultados: Dentre as vítimas
atendidas nas unidades selecionadas em Cuiabá, os acidentes de transporte destacaramse em número de atendimentos (32,1%). A maioria as vítimas era do sexo masculino
(71,4%), com idade ente 20 e 39 anos (59,0%), de cor da pele preta (76,3%), com 9 a 11
anos de estudo (42,7%) e chegaram até a unidade hospitalar com veículos particulares
(48,5%). Dentre as características das ocorrências prevaleceram os condutores (72,0%),
motociclistas (73,0%), os acidentes ocorridos no domingo (21,2%), durante o período
Vespertino (33,2%). Na maioria dos acidentes a outra parte envolvida foram os
automóveis (38,6%) e apenas 12,4% apresentavam suspeita de uso de álcool. Os
acidentes de trabalho representaram 28,6% dos atendimentos, a maior parte declarou
estar utilizando o capacete (82,8%) e a não utilização de cinto de segurança (55,0%).
Sobre as características das lesões/evolução, prevaleceram aqueles com
cortes/lacerações (37,8%) e 68,5% receberam alta ao final do tratamento. Conclusão:
Dentre todas as causas externas, os acidentes de transporte representam grande maioria,
dentre estes, destacaram-se os motociclistas e os jovens. As lesões de pequena
gravidade foram as mais prevalentes, resultado que pode ter corroborado para grande
prevalência de alta ao final do tratamento. Observou-se, portanto, que a Rede VIVA
fornece importantes informações para a análise e identificação das vítimas mais
suscetíveis aos acidentes de transporte e informações, subsidiando assim propostas de
formulação de ações de prevenção desses acidentes.
Palavras-chaves: Acidentes de trânsito; Sistemas de Informação em Saúde; Rede
VIVA, Causas externas.
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As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), dentre elas a Hipertensão arterial e
a Diabetes passaram a liderar as causas de óbito no país, ultrapassando as taxas de
mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias a partir da década de 80. O Ministério
da Saúde prioriza a Saúde da Família como a principal estratégia para a reorganização
da Atenção Básica. A Política Nacional de Atenção Integral à Hipertensão Arterial e ao
Diabetes é o principal programa na atenção básica. O objetivo deste estudo foi traçar o
perfil socioeconômico demográficos dos diabéticos e hipertensos atendidos nas
Unidades Básicas de Saúde do Estado de Goiás. A presente proposta se baseia nos
dados da pesquisa PMAQ- AB/2012 (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica). Neste estudo transversal de abordagem quantitativa
foram visitadas 674 unidades básicas de saúde (UBS) no estado de Goiás. Nelas foram
entrevistados os seguintes usuários: mulheres com filhos de até 2 anos de idade,
hipertensos, diabéticos e mulheres grávidas. Para fins deste trabalho a amostra
correspondeu a 1302 pessoas que foram entrevistadas por serem ou diabéticas (118), ou
hipertensas (861) e 323 que possuíam as duas patologias. Estudos que analisaram a
adesão ao tratamento anti-hipertensivo em pacientes de uma Unidade de Saúde de
Goiás, mostram que, quanto menor a escolaridade do paciente, mais difícil sua adesão
ao tratamento. Esta informação é fundamental dado que em Goiás 36% da amostra não
sabiam ler nem escrever e daqueles que responderam que sabiam 30% não possuíam
nenhum ano de estudo e 21% tinham 4 anos de estudo. Entre os usuários as mulheres
constituíram a maioria (70%) principalmente quando se tratou da hipertensão. Quanto à
idade metade dos respondentes possuíam mais de 60 anos de idade, ou seja, estas
patologias estão mais presentes em pessoas mais velhas; no entanto vale a pena destacar
que a hipertensão também em nosso estudo já pode ser encontrada em faixas etárias
mais jovens da população. Com relação à ocupação 47% estavam aposentados e 24%
tinham trabalho remunerado. 65% dos entrevistados se declararam unidos ou vivendo
com algum companheiro e quanto à renda 64% declararam possuir renda de até um
salário mínimo. A atenção ao diabetes e à hipertensão exige uma abordagem
intersetorial, pois são complexos os fatores relacionados ao desenvolvimento destas
doenças.
Marta Rovery de Souza e Claci Weirich Rosso
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PARTO OPERATÓRIO E CONSULTA DE PRÉ-NATAL: FATORES DE
RISCO EM POTENCIAL PARA PREMATURIDADE
Eliete Albano de Azevedo Guimarães1; Carolina Santiago Vieira2; Fernanda Daniela
Dornelas Nunes2; Gabriela da Cunha Januário2; Dacqueline domingues Tibúrcio3
Introdução: A prematuridade é uma das principais causas de mortalidade neonatal.
Avaliar a magnitude desse evento e de seus determinantes é essencial para a instituição
de políticas públicas de saúde e nutrição, e para o planejamento do cuidado maternoinfantil nas localidades. Reconhece-se que as condições maternas e as condições de
gestação e parto podem influenciar negativamente no estado gestacional. Objetivo:
Identificar os fatores associados aos nascimentos prematuros, no município de
Divinópolis, Minas Gerais, no período de 2008 a 2011. Método: Estudo transversal
realizado em Divinópolis, utilizando-se de variáveis presentes na Declaração de
Nascido Vivo (DNV). Os dados foram obtidos através da base de dados do Sistema de
Informação sobre os Nascidos Vivos (SINASC). A população de estudo consistiu de
10.266 nascidos vivos. Destes, foram excluídos 279 registros (2,7%), por serem de
partos gemelares. Foram analisados 9987 nascimentos hospitalares e únicos, residentes
em Divinópolis, no período de 2008 a 2011. Utilizou-se o software SPSS® 17.0, para a
tabulação e a análise dos dados. Para a análise descritiva dos dados foi realizada a
distribuição de frequência das variáveis. Na análise univariada utilizou-se o teste quiquadrado e a razão de chances (OR) fixando um nível de significância de 5%. Para o
controle de possíveis fatores de confusão nas associações obtidas, usou-se o modelo de
regressão logística binária. Resultados: A incompletude do campo duração da gestação
na DNV correspondeu a 0,2% (n=24). Observou-se tendência de aumento na
prematuridade, variando de 7,7% no ano de 2008 a 9,6% no ano de 2011. Os fatores
independentes para a prematuridade, obtidos na análise multivariada, foram a consulta
de pré-natal (menor ou igual a seis consultas) e o tipo de parto (operatório). Mães que
fizeram menos de 7 consultas apresentaram um risco de ter parto prematuro 3,76 vezes
maior quando comparadas com mães que realizaram 7 ou mais consultas (p=0,001; IC
95%=3,24 - 4,38), e as mães que tiveram parto operatório apresentaram 73,0 % mais
chance de ter prematuros em comparação com os nascidos de parto normal (p=0,001; IC
95%=1,48 - 2,04). Conhecer a distribuição e os determinantes dos prematuros assegura
aos profissionais de saúde decidir segundo a necessidade e a situação de maior
vulnerabilidade e risco de agravos à saúde materno-infantil.
Descritores: Nascidos vivos. Prematuridade. Fatores Epidemiológicos. Sistemas de
Informação em Saúde.
1.

Doutora em Ciências da Saúde pelo CPqRR/FIOCRUZ; Professor Adjunto da Universidade Federal de
São João Del Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu, Divinópolis, Minas Gerais.
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Autores: Lalucha Mazzucchetti; Patrícia Paiva de Oliveira Galvão, Kennedy Maia dos Santos,
Mário Luiz da Silva Tsutsui, Douglas Antônio Rodrigues, Suely Godoy Agostinho Gimeno.
Composição corporal versus estado nutricional dos indígenas Khisêdjê residentes no
Xingu/MT - Brasil
Introdução: O diagnóstico do sobrepeso/obesidade é feito usualmente pelo índice de massa
corpórea (IMC), entretanto, um importante limitante deste indicador, é a impossibilidade de
distinguir o peso proveniente de massa muscular ou adiposa. Um método útil para identificação
da composição corporal é a impedância bioelétrica (BIO). Estudos com povos indígenas
brasileiros apontam elevadas prevalências excesso de peso, entretanto, constata-se em uma
minoria a utilização da BIO objetivando saber se o diagnostico realmente se baseia em excesso
de tecido adiposo ou muscular. Nos poucos casos em que este procedimento está disponível
observa-se a aplicação de fórmulas destinadas a populações não indígenas para determinação
dos compartimentos corporais. Objetivo: Avaliar a composição corporal da população indígena
Khisêdjê residente no Xingu/MT e compará-la ao estado nutricional. Métodos: Estudo
epidemiológico do tipo transversal. A população avaliada foi constituída pelos indígenas da etnia
Khisêdjê (n=179), residentes no Parque Indígena do Xingu/MT nos anos de 2010-2011, com
idade ≥20 anos. O estado nutricional foi identificado por meio do IMC e classificado segundo as
recomendações da WHO de 1995. A composição corporal foi identificada por meio das medidas
derivadas diretamente do aparelho de BIO (Biodynamics Modelo 450) (resistência - R,
reactância - Xc e ângulo de fase - AF). Os dados foram analisados por meio do teste t de Student,
teste de qui-quadrado, coeficiente de Pearson e análise de variância. Resultados: Dentre os
indígenas avaliados, 102 (57,0%) foram do sexo masculino. A idade média da população foi de
37,5 anos (desvio-padrão: 14,7 anos); não foram constatadas diferenças significantes entre os
sexos (p>005). De acordo com o estado nutricional 49,7% dos sujeitos apresentaram eutrofia,
42,4% sobrepeso e 5,6% obesidade. Identificou-se correlação positiva entre o IMC com as
medidas do perímetro da cintura (PC) e do braço (PB) e AF e correlação negativa com as
medidas de R e Xc. As médias das medidas de R e Xc reduziram com o aumento do IMC; em
contrapartida as médias do AF aumentaram com o aumento do peso. Conclusões: a presença
de excesso de peso entre os indígenas associou-se a maior quantidade de massa muscular.
Sugere-se o desenvolvimento de fórmulas específicas para avaliação da composição corporal dos
indígenas brasileiros.
Palavras-chave: População indígena; composição corporal; impedância bioelétrica; índice de
massa corporal; estado nutricional; obesidade.
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TENDÊNCIAS DE MORTALIDADE E MORBIDADE POR CÂNCER DE BOCA
E OROFARINGE NA REGIÃO NORTE, BRASIL, NO PERÍODO DE 2000 A
2010
Tópico: Epidemiologia Bucal
Autoras:
Bernadete Dias Neto
Nathália França de Oliveira
Palavras-chave: Mortalidade. Morbidade. Neoplasias Bucais.
O objetivo deste trabalho é analisar a distribuição e as tendências da mortalidade e
morbidade por câncer bucal e orofaríngeo ocorridos na Região Norte do Brasil entre
2000 e 2010, descrevendo as características socioeconômicas dos óbitos, identificando
as principais regiões atingidas pelas neoplasias, com base no Sistema de Informação
Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) e o Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM). Foram categorizadas segundo as localizações primárias do tumor,
características socioeconômicas, taxa de mortalidade, letalidade hospitalar e proporção
de internação, selecionadas de acordo com a décima revisão da Classificação
Internacional de Doenças. Entre 2000 e 2010 foram diagnosticados 1.174 pacientes com
o agravo de interesse, sendo os homens os mais atingidos. As maiores taxas de
mortalidade foram em Roraima e Tocantins e a letalidade hospitalar, Rondônia e
Roraima. Por se tratar de um grave problema de saúde pública ressalta-se a relevância
da realização deste estudo já que a carga das neoplasias bucais e de orofaringe tem
representação no Brasil e medidas públicas de caráter populacional devem ser
priorizadas para o efetivo controle da morbidade e da mortalidade por este agravo.
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Álcool X Adolescência: um panorama epidemiológico de uma Escola de
Ensino Médio do interior do Ceará.

Natália Bastos Ferreira – Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação FMABC.
Josefa Jorgeana de Oliveira Lourenço - Universidade Regional do Cariri
Raimundo Tavares de Luna Neto - Universidade Regional do Cariri; Programa
de Pós Graduação FMABC.
Gisele Lopes Oliveira - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação UECE.
Riani Joyce Neves Nóbrega - Universidade Regional do Cariri.
Nicácia Souza Oliveira - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação FMABC.
Francisca Silva de Alencar - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação FMABC.

A adolescência representa um período determinante no ciclo da vida para o
inicio do uso de substâncias psicoativas. O uso abusivo de álcool por
adolescentes é uma questão relevante dentro dos problemas de saúde pública
da atualidade se relacionando a diversos problemas sociais, causas de
adoecimento e comorbidade. Objetivou-se nesse estudo identificar o uso de
álcool entre alunos em uma Escola de Ensino Médio do município de Orós/CE.
Para obter os resultados esperados, realizou-se um estudo transversal,
retrospectivo com abordagem quantitativa baseada na epidemiologia descritiva.
A coleta de dados ocorreu no mês de novembro de 2013, através de um
questionário misto, de acordo com as prerrogativas éticas da Resolução
466/12. A amostra foi constituída de 99 adolescentes com idades entre 16 e 19
anos tendo sido os dados analisados através da utilização de técnicas
estatísticas amparadas pelo software SPSS 20.0 em que foram construídos os
cruzamentos estatísticos mais relevantes, minimizando as possibilidades de
viés na construção dos gráficos e tabelas. Constatou-se que cerca de 75% dos
jovens pesquisados já haviam experimentado a bebida alcoólica, enquanto
25% relataram nunca ter feito uso. Em relação ao gênero, 56% dos
entrevistados eram do gênero feminino, enquanto 44% do gênero masculino
sendo que a idade de início de uso da bebida encontrou-se cada vez mais
precoce, variando entre 10 e 18 anos. Em relação aos motivos que os
impulsionaram ao consumo de álcool, 61% responderam ter sido por
curiosidade e 23% por influência de amigos. Já em relação às consequências
do uso do álcool, 50% dos adolescentes responderam doenças físicas como o
principal comprometimento relacionado à saúde. A partir desse panorama, fazse necessário uma maior conscientização através de veículos de comunicação
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e mobilização social como a mídia, a escola, organizações governamentais e
não governamentais além de familiares, sobre os efeitos que essa substância
alcoólica pode trazer para o futuro desses adolescentes. Sugere-se então a
discussão política e social nos diversos espaços coletivos sobre a questão de
gênero e o uso de bebidas alcoólicas, bem como a estimulação e realização de
campanhas educativas dirigidas aos jovens contribuindo, dessa forma, para o
conhecimento dos riscos e malefícios ao organismo humano bem como a
prevenção do uso e abuso dessa droga.
Palavras chave: Adolescente; Álcool; Escolares.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO OSTOMIZADO
Aluana Moraes1
Daisy Cristina Rodrigues2
Giovanna Guedes3
Jolana Cavalheire4
Anair Lazzari Nicola 5
Lorena Moraes Goetem Gemelli6
Introdução. No processo de adoecimento alguns indivíduos necessitam serem
submetidos a intervenções cirúrgicas que tem como resultado uma ostomia. Os
fatores que levam as pessoas se submeterem aos procedimentos cirúrgicos e
que resultam em uma ostomia geralmente estão relacionadas a patologias,
traumatismos ou anomalias congênitas do sistema gastrointestinal. A
realização desse procedimento acarreta alterações profundas no modo de vida
das pessoas, na fisiologia gastrointestinal, na autoestima, na imagem corporal,
entre outras. A falta de conhecimentos e a dificuldade de enfrentar sua nova
condição necessita que esses pacientes recebam assistência especializada
dos profissionais, e especificamente do enfermeiro, assim mostra-se importante
que o profissional enfermeiro seja preparado para prestar assistência
adequada para os pacientes nessa nova condição. Objetivo Relatar a
experiência de Residentes de Enfermagem em Gerenciamento de Enfermagem
em Clínica Médica e Cirúrgica da Unioeste na assistência aos pacientes
ostomizados. Método: Esta pesquisa consistiu em um relato de experiência e
descreve aspectos vivenciados pelas residentes de durante a assistência a
pacientes ostomizados. As atividades foram desenvolvidas junto ao Núcleo dos
Ostomizados do Oeste do Paraná. Resultados: Os enfermeiros residentes tem
seu primeiro contato com pacientes ostomizados no ambiente hospitalar e
complementam seu aprendizado no Núcleo, onde são aproximados da
realidade vivenciada pelos pacientes e seus familiares. Durante estas
atividades, os residentes aprendem a promover a valorização do ostomizado, o
fortalecimento da cidadania e da autoestima, bem como, disponibilizar
informações sobre o autocuidado e reabilitação para o convívio social. No
núcleo, a assistência de enfermagem inicia com a consulta de enfermagem,
onde são identificadas as necessidades do paciente e seus familiares e
baseado nas mesmas são realizadas as orientações e encaminhamentos
quando necessário. Os residentes participam também das reuniões mensais do
núcleo, com os pacientes, familiares e equipe multiprofissional. Nessas
reuniões são sanadas dúvidas, apresentação de novos participantes, relatos de
experiência, e sobre tudo ajuda mútua entre os participantes, o que vem a
favorecer sua ambientação com a situação. No acompanhamento e
desenvolvimento das atividades foi possível perceber o resultado da
1
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assistência individualizada que atende as necessidades do paciente,
respeitando-o enquanto ser, enfim realizando uma assistência dentro dos
princípios da humanização. Conclusão: A participação nessas atividades
permite aos residentes conhecer novas realidades e situações enfrentadas
pelos ostomizados e seus familiares, além de perceber que o enfermeiro é o
profissional preparado para o cuidado humano, para a promoção da qualidade
de vida e a manutenção da integridade do ser, contribuindo assim com a
formação dos residentes.
Palavras chaves: Ostomizado, Assistência de Enfermagem, Consulta de
Enfermagem
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE MACEIÓ, ALAGOAS
Autores: Maria Alice Araújo Oliveira, Taíse Gama dos Santos, Carla Quintella Gerez,
Risia Cristina Egito de Menezes, Giovana Longo-Silva, Leiko Asakura.
Introdução: A criação do Programa Saúde na Escola (PSE) representou uma
possibilidade de ampliação da Vigilância Alimentar e Nutricional, pois entre suas ações
destaca a promoção da alimentação saudável e avaliação nutricional de crianças e
adolescentes da rede pública de ensino brasileira. Em 2012 no município de Maceió
foram coletadas durante as atividades do PSE informações para a alimentação do
SISVAN, entretanto na maioria dos locais a coleta dos dados cadastrais necessários
ficou incompleta, ocasionando perdas para inserção no sistema. Objetivo: avaliar o
estado nutricional de escolares assistidos pelo Programa Saúde na Escola (PSE) no
município de Maceió, resgatando as informações disponíveis obtidas durante o ano de
2012. Métodos: Foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 2.436
formulários do SISVAN/PSE, sendo que o percentual de perdas foi de 27,8% em
virtude da existência de dados incompletos, gestação na adolescência, faixa etária
fora do intervalo do estudo e valores discrepantes de escores Z, totalizando 1.759
estudantes. Trata-se de estudo descritivo transversal realizado

com dados

secundários de indivíduos de 5 a 19 anos. O estado nutricional, segundo índices
altura/idade e Índice de Massa Corporal/idade, foi avaliado conforme referencial da
Organização Mundial de Saúde (OMS). Foram considerados para déficit de
peso/déficit estatural, sobrepeso e obesidade os escores Z < -2, ≥ 1e ≥ 2,
respectivamente. As prevalências foram obtidas por frequência simples segundo idade
e sexo. Para comparação das variáveis foi utilizado o teste Qui-quadrado, com
correção de Yates, considerando-se significativos valores de p ≤ 0,05. Foram
comparadas as curvas de crescimento da população em estudo com as da OMS.
Resultados: apresentando as seguintes prevalências: déficit estatural (2,2%), déficit
de peso (3,9%), sobrepeso (16,4%) e obesidade (10,9%). Houve diferença significativa
em relação à idade para déficit e excesso de peso (p=0,009), com prevalência superior
entre 10 e 15 anos, e para déficit estatural (p=0,050), com maior prevalência em
menores de 10 anos. Conclusão: As curvas de crescimento da população refletem
alterações características da transição nutricional e indicam a necessidade de
implementação de ações para a prevenção e controle dos agravos nutricionais na
infância e adolescência, especialmente a obesidade em Maceió.

81

Avaliar a prevalência de sintomas respiratórios em duas categorias de
trabalhadores portuário avulsos: estiva e conferentes de carga
KOLHY, L.M.M.; MARTINS, M.C.H.; OLIVEIRA, A.F.; PEREIRA, L.A.A.;
BRAGA, A.L.F.; MARTINS, L.C.

RESUMO
Introdução: Os trabalhadores portuários avulsos desenvolvem suas atividades
nos conveses, porões ou costado dos navios, nas operações de embarque e
desembarque de carga marítima, cujo volume movimentado no Porto de
Santos atingiu 86,0 milhões de toneladas em 2012, das quais 37,8 milhões de
toneladas foram de granéis sólidos, considerado importante fonte de material
particulado decorrentes das emissões fugitivas e das suas próprias
características. A avaliação da qualidade do ar nos locais onde operam os
navios de granéis sólidos é relevante para o estudo da saúde dos
trabalhadores portuários. Metodologia: Estudo transversal, realizado através
da aplicação do questionário European Community Respiratory Health Survey
(ECRHS) em estivadores e conferentes para obtenção da prevalência de
sintomas de asma e bronquite crônica. A exposição foi avaliada através de
amostragens dos níveis de concentração de material particulado inalável fino
(MP2,5), coletados em nove campanhas entre outubro e novembro de 2013,
durante as operações de descarga de trigo, açúcar e farelo de soja e milho. Os
trabalhadores rodiziam pelos diferentes terminais de carga. Medidas de MP2,5
também foram obtidas na estação de monitoramento da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB). Foram feitas análises
descritivas de todas as variáveis e teste U de Mann-Whitney para comparar as
medidas de MP2,5. O nível de significância adotado nos testes foi de 5%.
Resultados: A prevalência dos sintomas respiratórios sugestivos de asma
observados nos conferentes de carga foi de 44% para alguma alergia ou rinite
alérgica, 16% para sibilos ou chiado, 16% para sensação de aperto ou
opressão no peito e 16% para ter acordado com crise de tosse algumas vezes
nos últimos seis meses. Entre os estivadores, 36% relataram ter alguma alergia
ou rinite alérgica, 32% ter acordado com crise de tosse algumas vezes nos
últimos seis meses e 25% ter tosse e catarro, pelo menos 3 meses por ano,
nos últimos dois anos. O nível médio de PM2,5 medido no local de trabalho
(37,78 ± 13,31) foi maior do que o medido pela estação de monitoramento da
CETESB (13,85 ± 15,40) (p<0,0001). Conclusão: O trabalhador está exposto a
níveis de MP2,5 2,7 vezes maior que o registrado pela CETESB para a Ponta da
Praia e superior aos padrões de qualidade do ar da Organização Mundial de
Saúde, aumentado o risco de agravos à saúde.
2393 palavras com espaços.
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Investigação dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda
Grave pelo vírus influenza A (H1N1)pdm09 nas regiões
metropolitanas do estado de São Paulo
Autores: Martins, R.S., Junior, S.I.M., Saad, L., Percio, J., Spinola, R.,
Carvalhanas, T.R.M.P., Ferreira, P.M., Ribeiro, A.F.
Introdução: A infecção pelo vírus influenza A(H1N1)pdm09 pode evoluir para
Síndrome Respiratória Aguda Grave, resultando em falência respiratória e
conseqüentemente levar ao óbito. Objetivos: Descrever os óbitos por influenza
A(H1N1)pdm09 segundo pessoa, tempo e lugar, bem como as freqüências das variáveis
referidas na literatura como fator de risco a sua ocorrência e analisar o início oportuno
de tratamento com o antiviral para os casos que evoluíram ao óbito. Método: Estudo
descritivo retrospectivo dos óbitos ocorridos na região metropolitana do estado de São
Paulo entre as semanas epidemiológicas (SE) 08 e 30, por meio da revisão de
prontuário. Resultados: Foram revisados 131 prontuários de óbitos por influenza
A(H1N1)pdm09 entre maio e novembro de 2013. Observou-se uma predominância do
sexo masculino com mediana de 49 anos (variação de zero a 89 anos). Os sintomas mais
predominantes foram dispnéia, febre e tosse. Os óbitos ocorreram entre as semanas
epidemiológicas 14 e 30, com pico na 19SE. Dos 131 casos, 81 (61,8%) possuíam
alguma comorbidade relatada em prontuário, com prevalência da obesidade, diabetes
mellitus e doenças do trato respiratório. Verificou-se que dos 119 óbitos que utilizaram
o antiviral, 11 (9,2%), o fizeram em tempo oportuno (até 48 horas a partir do início dos
sintomas). E a mediana do tempo de evolução a óbito a partir do início dos sintomas foi
de 14 dias (variação de zero a 79 dias). Conclusões/recomendações: Os óbitos
apresentaram características clinicas e de tratamento semelhantes aos óbitos que
aconteceram durante a sazonalidade da doença nos anos anteriores no estado de São
Paulo. Entretanto, foi possível observar que houve uma precocidade na ocorrência dos
casos/óbitos neste ano. Desta forma, recomendamos a discussão com o programa
estadual de imunização para a possibilidade de antecipação do início da campanha anual
contra influenza. E a indicação e utilização do medicamento antiviral de forma
adequada e o mais precoce possível.
Palavras chaves: Influenza A(H1N1)pdm09; óbitos; síndrome respiratória aguda grave.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS SOBRE A
SAÚDE DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO-MA.
Dagolberto Calazans Araujo Pereira- Universidade Ceuma
Raimundo Nonato dos Santos- Superintendência de Vigilância à Saúde
Rosemary Batista de Medeiros- Superintendência de Vigilância à Saúde

O Brasil é o terceiro mercado e oitavo maior consumidor de agrotóxicos por hectare do
mundo, sendo herbicidas e inseticidas responsáveis por 60% dos produtos
comercializados no país. Há relato que a utilização indiscriminada de agrotóxicos no meio
rural pode provocar intoxicação dos seus trabalhadores com diferentes graus de
severidade e levar à depressão e, até mesmo ao suicídio. Esta pesquisa teve por objetivo
avaliar a possível associação entre contato com agrotóxicos e prevalência de doenças
crônicas em uma população rural do Município de Centro Novo (MA). Tratou-se de um
estudo transversal, onde três comunidades foram aleatoriamente escolhidas. A amostra
foi selecionada por conveniência e recrutada durante três meses de 2011, e se compôs de
298 sujeitos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos que procuravam farmácia
pública ou privada para a compra de medicamentos. A análise estatística foi realizada
através do programa SPSS for Windows versão 10.0. De acordo com a resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, todos os participantes que concordaram integrar-se ao
estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados obtidos,
mediante entrevistas estruturadas, demostraram que 68,4% dos entrevistados exerciam
atividade rural, dos quais 78,4% eram membros de famílias de agricultores e tinham
contato com agrotóxicos. A média de idade foi 51±16,5 anos para os entrevistados com
contato com agrotóxicos e 50±17,9 para os sem contato. O contato direto ou indireto com
agrotóxicos associou-se ao relato de várias doenças, sendo as neurológicas e as orais as
mais prevalentes. Houve associação com relato de condições dolorosas, de modo que
indivíduos com contato com agrotóxicos apresentaram em torno de duas vezes mais
chances de as referirem. Os dados corroboram os da literatura e indicam a necessidade de
promoção de medidas de proteção e prevenção da saúde da população rural.
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As diferenças na cobertura de mamografia na população usuária do SUS entre as
regiões brasileiras
Jeane Glaucia Tomazelli, Isabel dos Santos Silva, Estela M. L. Aquino, Maria Teresa
Bustamante Teixeira, Gulnar Azevedo e Silva
Resumo
Introdução: A redução recente na mortalidade por câncer de mama em países de alta
renda é atribuída à detecção precoce e a melhorias no tratamento. O câncer de mama é o
tipo mais frequente de câncer feminino no Brasil e desde 2004 o governo recomenda o
exame clínico anual das mamas para mulheres a partir dos 40 anos e rastreio
mamográfico bienal entre 50 a 69 anos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios de 2008 (PNAD) 76,3% das mulheres no Brasil referiram ter feito o último
exame de mamografia num período de até 2 anos, com uma variação de 70,8% na
região Norte e 77,9% na região Sudeste. Objetivos: estimar a cobertura de exame
mamográfico das mulheres com idade entre 50 a 69 anos em usuárias do Sistema Único
de Saúde (SUS) a partir dos dados registrados nos Sistemas de Informações do SUS por
macrorregião e Brasil em 2010. Métodos: Para estimar a cobertura da mamografia para
as regiões, utilizou-se uma razão tendo no numerador o número de exames
mamográficos realizados no SUS e no denominador a metade do número de mulheres
SUS-dependentes, ambos na faixa etária 50-69 anos. Utilizou-se o número de
mamografias realizados no SUS informadas no Sistema de Informação Ambulatorial,
independente da indicação clínica, somando-se 100% do procedimento mamografia
bilateral para rastreamento e 50% do procedimento mamografia unilateral de forma a
equivaler ao número de mulheres examinadas. A população feminina SUS dependente,
em cada região foi estimada considerado o total de mulheres registradas pelo Censo de
2010, excluindo-se a proporção que informou ser portadora de plano de saúde privado
na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 2008 (PNAD-2008). Resultados: A
cobertura de mamografia entre a população-alvo para todo o país foi de 32% entre 5059 anos e 25% entre 60-69 anos, variando de 11% na região Norte a 47% na região Sul
entre 50-59 anos e entre 8% na região Norte e 38% na região Sul na faixa 60-69 anos.
Conclusões: Para a população SUS dependente há baixa cobertura de mamografia em
todo o país com marcadas desigualdades regionais o que leva a sérias implicações no
acesso à detecção precoce.
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José%Cassio%de%Moraes,%%Maria%Josefa%Penon%Rujula%e%Marcelo%Otsuka%
Prevalência+ de+ anticorpos+ neutralizantes+ contra+ poliovírus+ 1,+ 2+ e+ 3+ em+
profissionais+de+saúde+de++20+anos+<+50+anos+de+idade.++
Introdução:++
No% Brasil,% existem% poucas% informações% sobre% a% imunidade% aos% poliovírus% em%
adultos% e% não% encontramos% nenhum% estudo% em% profissionais% de% saúde.% O% vírus%
selvagem%da%poliomielite%não%circula%no%Brasil%desde%1989%e%muitos%adultos%não%
foram% vacinados% ou% então% podem% ter% perdido% sua% imunidade% e% necessitam% ser%
vacinados.%%
Objetivo:+
%Este% estudo% visa% identificar% a% prevalência% de% anticorpos% neutralizantes% contra%
PV1,%PV2%e%PV3%em%amostra%de%profissionais%de%saúde%com%idade%de%20%a%50%anos%
Metodologia:+
Profissionais%de%saúde%(médicos%e%enfermagem)%que%trabalham%com%crianças%nos%
Hospitais% Irmandade% da% Santa% Casa% de% São% Paulo% e% do% Hospital% Infantil% Darcy%
Vargas% da% Secretaria% Estadual% de% São% Paulo% foram% convidados% a% participar% do%
estudo.% Uma% amostra% de% soro,% coletada% após% assinatura% do% termos% de%
consentimento% livre% eesclarecido,% foi% encaminhada% ao% Laboratório% Fleury% e%
submetidos% à% uma% reação% de% neutralização.% A% reação% foi% feita% utilizando% como%
antígenos%os%vírus%vacinais.%Um%titulo%inferior%a%1:8%indica%suscetibilidade%
Resultados:+
Participaram%do%estudo%119%profissionais%sendo%38%médicos,%15%enfermeiros,%36%
técnicos% ou% auxiliares% de% enfermagem.% A% proporção% de% suscetíveis% para% um% ou%
mais%poliovirus%foi%de%53%,%27%%e%42%%respectivamente.%%5%são%suscetíveis%para%
o%Pólio%1,%10%para%o%Pólio%2%e%34%para%o%Pólio%3.%%
Discussão:%%
Este% resultado% é% maior% que% o% observado% na% maioria% dos% levantamentos%
realizados.%O%titulo%pode%indicar%uma%ausência%de%imunidade%ou%então%títulos%não%
detectáveis%pela%metodologia%utilizada.%Para%diferenciar%é%necessário%submeteglos%
a%um%desafio%com%a%vacina%poliovirus%inativada.%%
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ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAIS PERFURO-CORTANTES
ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS CLINICAS E AMBULATÓRIOS DE
UMA UNIVERSIDADE PRIVADA EM SÃO LUÍS-MA.

Dagolberto Calazans Araujo Pereira- Docente e pesquisador da Universidade Ceuma
Rodrigo Maracajá Balby- Discente do Curso de Enfermagem da Universidade Ceuma
Ana Carolina Uruçu Fernandes- Enfermeira da Escola Técnica do SUS

RESUMO
Os acidentes causados por materiais perfuro-cortantes ocasionam um problema grave
para os trabalhadores da área da saúde, devido principalmente ao alto risco de
contaminação por patógenos veiculados pelo sangue, dentre eles o Vírus da
Imunodeficiência Humana, mais conhecido como (HIV), vírus da hepatite B e Hepatite
C. Esta pesquisa objetivou estimar a incidência de acidentes de trabalho com materiais
perfuro-cortantes entre profissionais de saúde das clínicas e ambulatórios de uma
Universidade Privada localizada em São Luís- MA. Foi realizado um estudo do tipo
descritivo, quantitativo nas clínicas e ambulatórios no período de fevereiro a junho de
2012. A amostragem foi aleatória, constituída de 63 funcionários que estavam fazendo
atendimentos nos dias da pesquisa e que aceitaram participar do estudo. Um termo de
consentimento livre e esclarecido contendo as informações sobre o estudo e as condições
de participação, foi apresentado aos participantes para ser assinado, conforme a Portaria
196/96 sobre ética e pesquisa em seres humanos. Os dados foram coletados por meio de
um questionário com perguntas abertas e fechadas, aplicados aos 63 profissionais de
saúde, e depois analisados no Programa Epi infoTM7.0. Constatou-se a ocorrência de 27
acidentes (43%), sendo a maior parte relatada por odontólogos (44%). Dentre os
principais materiais responsáveis pelos acidentes constatou-se que as agulhas foram a
grande maioria, representando 85%. Quanto a região do corpo mais atingida, os dedos
são os mais acometidos representando 89%. A partir desses resultados, é importante que
o profissional de saúde reflita sobre a prática profissional e proteção da saúde ocupacional
visando à redução do risco de acidentes com materiais perfuro-cortantes entre os
profissionais das clínicas e ambulatórios da Universidade, sobretudo com incentivos a
notificação de acidentes junto aos serviços competentes.
Palavras-Chave: Acidentes de Trabalho. Perfuro-cortante. Profissionais de Saúde. Saúde
do trabalhador.

87

Autores:
Violeta Rodrigues Aguiar
Roger Keller Celeste
Resumo:
Introdução: As doenças periodontais, a cárie dentária e o edentulismo
representam, respectivamente, a 1°, 2° e a 3°condição de saúde bucal com
maior Carga Global das Doenças. Nesse sentido, no Brasil, houve um grande
incremento na implantação e financiamento dos Laboratórios de Prótese
Dentária (LRPD) e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no Sistema
único de Saúde (SUS) no país. Objetivo: O presente estudo buscou avaliar que
fatores estão associados à implantação desses serviços de atenção
especializada, em 2012. Método: Estudo ecológico de caráter exploratório
tendo as macrorregiões brasileiras como unidade de análise. Os dados de
produção de prótese dentária, endodontia e periodontia e do número de LRPD
e CEO das 5 regiões foram coletados de sistemas de informação em saúde. Já
os dados epidemiológicos foram obtidos a partir do SBBrasil de 2003 e o Índice
de Desenvolvimento Humano(IDH) através do Atlas de Desenvolvimento
Humano. A análise estatística foi realizada com software R. Resultados: O
maior percentual de edêntulos e com necessidade reabilitadora concentraramse no Sudeste 27,8%, ao passo que, a região Norte foi a que apresentou
menor percentual de edêntulos (18,7%) e a Sul a menor necessidade protética
(7,5%). A maior concentração de estabelecimentos (p=0,29) foi encontrada na
região Nordeste, com média 3,33 (DP±0,65) LRPD, e a menor na Norte com
1,71(DP±0,22) de LRPD. A maior necessidade de tratamento periodontal foi
encontrada na região Nordeste, com 11,7% e menor no Sudeste (6,9%). Já a
de tratamento endodôntico estava no Centro-Oeste (25,1%) e a maior na
região Norte (48,1%). Enquanto isso, a maior taxa de CEO (p=0,01) foi de
0,66(DP±0,02) no Nordeste e a menor de 038, (DP±0,01) no Norte. Por fim, o
maior IDH mostrou-se na região Sul (0,77) e o pior no Nordeste (0,61).
Conclusão: Os resultados sugerem que não é o critério epidemiológico, nem de
desenvolvimento humano que guiam a implantação dos LRPD e CEO. Dessa
forma, é possível que outros fatores contribuam para a decisão, tais como:
influência local política, organização administrativa, entre outros fatores, que
podem ser investigados futuramente com foco na implantação dos serviços da
atenção especializada no âmbito municipal e/ou estadual.
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Meio Ambiente e os Impactos na Saúde dos Brasileiros
Kelly Albuquerque de Oliveira
Cinoélia Leal de Souza
Jessica Carvalho Nascimento
Dária Lidiane Menezes de Mesquita Moura
Introdução: A crise ambiental introduziu um novo olhar também na área da saúde. A
OMS identificou as possíveis relações entre os fatores ambientais e a saúde, e formas de
minimizar tais fatores. Nesse sentido, a interdisciplinaridade presente nas publicações
oficiais, que relaciona essas duas áreas, indica que qualidade ambiental pressupõe
promoção da saúde, refletindo uma realidade pouco efetivada por ações frente às
políticas públicas. Objetivo: Analisar se as publicações brasileiras no campo de
conhecimento da saúde, do período de 2000 a 2012, contemplam a interdisciplinaridade
indicada nas políticas nacionais de saúde e meio ambiente. Método: Nesta pesquisa foi
realizada uma revisão sistemática da literatura sobre o tema: saúde e meio ambiente.
Para isso, utilizou-se o sistema integrado de busca da base de dados da biblioteca virtual
em saúde (bvs), com o objetivo de encontrar publicações de artigos científicos, teses e
dissertações relacionados ao tema de estudo, considerando o período de 2000 a 2010.
Ao se fazer a pesquisa na bvs utilizando-se as palavras: “saúde” “meio ambiente”, por
título e relevância em todas as fontes no idioma português são encontrados 132
resultados. Desses resultados 33 são textos completos, que foram incluídos no estudo.
Resultados: Os resultados apontaram publicações científicas de diversos tipos: 25
artigos, 03 monografias, 04 teses e 01 uma publicação em anais de congresso. Esses
foram estratificados por tipo de estudo e numerados para melhor descrição, e foram
encontrados diversos tipos de estudos, como: revisões sistemáticas e de literatura:3, 4,
6, 22, 24; relatos de experiência: 15, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; estudos ecológicos:
11, 13, 21, 25; qualitativos descritivos: 7, 8, 12,16, 17, 19, 20, 26; ensaios teóricos: 2, 5,
10, 14; e, estudos de casos1, 2, 9, 23.muitos são os temas abordados, como: problemas
ambientais e seus impactos na saúde; meio ambiente, saúde e desenvolvimento
sustentável; e educação ambiental como estratégia para a promoção da saúde, contudo,
o tema mais recorrente foi: programas de gerenciamento de resíduos. Considerações
finais: A interface saúde-meio ambiente, consubstanciada em políticas públicas
incipientes, ganha destaque pelo esforço de pesquisadores ao debater as ligações entre
essas áreas e promover uma visão integrada sobre o tema, cujo estudo poderá apontar
caminhos e soluções para os reiterados problemas de saúde.
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Caracterização dos casos de Meningite na Bahia

Kelly Albuquerque de Oliveira
Cinoélia Leal de Souza
Jessica Carvalho Nascimento
Dária Lidiane Menezes de Mesquita Moura
Keyte Albuquerque de Oliveira
Introdução: Por se tratar de uma doença infecciosa e transmissível e que em geral
apresenta um quadro clínico grave a meningite é considerada um sério problema de
saúde pública em várias partes do mundo, devido a sua alta letalidade e elevada taxa de
incidência (VIEIRA, 2001). Segundo os aspectos epidemiológicos da meningite ela
pode ocorrer em qualquer período do ano, sendo que as meningites bacterianas têm
maior incidência nos períodos de inverno e as virais no verão (BRASIL, 2005). No
Brasil, entre 1990 e 2000, foram notificados mais de 297.000 casos confirmados de
meningite com 17% de letalidade global (BRASIL, 1996; 2000). Objetivo: Estudar o
comportamento da meningite no estado da Bahia, referente à incidência, letalidade e
mortalidade, relacionado com as variáveis independentes: idade, sexo, tipologia e
evolução clínica da doença. Metodologia: Estudo epidemiológico tendo como unidade
de análise os municípios do Estado da Bahia, no período de 2001 a 2010. Os dados
foram coletados através do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). As
informações incluem o número de casos de meningite dos casos confirmados, por
município. Foi realizada a analise estatística descritiva através de planilha eletrônica do
programa EXCEL® . Resultados: O SINAN registrou 13.726 casos de meningite e
3895 óbitos ocasionados pela meningite na Bahia. O coeficiente de incidência
apresentou uma média de 9,87 casos por 100 mil habitantes. A doença incide mais no
sexo masculino. A faixa etária mais acometida é de 20 a 39 anos. A taxa de letalidade
média foi de 34,61% e de mortalidade de 2.78 por 100 mil habitantes. Em relação à
evolução dos casos 9.814 obtiveram cura e 1862 foram a óbito, onde a 375 dos casos
foram em menores de um ano. A proporção do número de casos por forma clínica
apontou como forma predominante a meningite viral (43,94% – 6044 casos), com 3467
e 2567, do sexo masculino e do sexo feminino respectivamente. Esses coeficientes
medem as condições de saneamento e a eficiência dos serviços de prevenção e controle
da saúde. Conclusão: Os resultados encontrados nesta pesquisa mostram a importância
de ações que visam à promoção da saúde, com as campanhas de vacinação e que os
serviços de saúde ainda são insuficientes para o combate de doenças infecciosas.
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Alterações cervicais em mulheres rastreadas e tratadas na região amazônica: um estudo
de coorte.

Patricia Rezende do Prado
Rosalina Jorge Koifman
Ilce Ferreira da Silva

Introdução: O câncer de colo do útero é a segunda neoplasia mais incidente entre as
mulheres. Na região Norte do Brasil é a neoplasia com maior incidência e mortalidade entre
as mulheres da cidade de Rio Branco/Acre. Objetivo: Avaliar a falha de tratamento entre as
neoplasias intraepiteliais cervicais (NIC) nas mulheres com exame de Papanicolaou alterado e
tratadas em um Centro de Referência de Controle do Câncer de Rio Branco/AC. Método:
Estudo exploratório de uma coorte de mulheres tratadas para NIC de 2007 a 2008 e seguidas
por dois anos. Características epidemiológicas, clínicas e sociodemográficas foram obtidas
dos prontuários médicos. As informações sobre o exame citopatológico e o histológico foram
classificadas conforme o Sistema Bethesda. Foi realizada a probabilidade condicional de falha
(6, 12 e 24 meses) e as hazard ratio bruta e ajustadas através do método de Kaplan Meier
(teste de log-rank 95%) e Regressão de Cox com p-entrada < 0,05 e saída > 0,10. Resultado:
Das 237 mulheres que foram tratadas, 51,5% foram acompanhadas por 24 meses e 21,9%
delas tiveram falha no tratamento, apresentando recidiva da lesão cervical. Mulheres que
tinham mais que cinco gestações (HR: 3.10, IC95%: 1.28 – 7.51) ou histológico de NIC II/III
demonstraram risco independente para falha no tratamento (HR: 3.14 95%, IC95%: 1.20 –
8.19) e estar em um relacionamento estável mostrou ser um fator de proteção para falha de
tratamento (HR: 0.47, IC95%: 0.24 – 0.89). Conclusão: história de maior número de
gestações e histológico de NIC II/III está diretamente correlacionado com o risco de falha no
tratamento, enquanto que estar em um relacionamento estável é inversamente correlacionado
ao risco.
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Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica do SUS (PMAQ-AB):
análise comparativa da estrutura das Unidades Básicas de Saúde do Maranhão
Vânia Cristina Reis Cavalcante
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz
Rejane Christine de Sousa Queiroz
Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves
Liberata Campos Coimbra
Luiz Augusto Facchini
Introdução: a avaliação da estrutura dos serviços de saúde constitui instrumento
importante na prática gerencial. Objetivo: analisar a estrutura das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) do Maranhão (MA), de acordo com a adesão ao Programa de Melhoria do
Acesso e Qualidade da Atenção Básica do SUS (PMAQ-AB). Métodos: desenvolveu-se
estudo ecológico transversal. Os dados foram coletados no ano de 2012. Avaliaram-se
todas as UBS dos 217 municípios do MA, subdivididas em dois grupos: as que aderiram
ao PMAQ-AB (G1) e as que não aderiram (G2). Diferenças entre os grupos foram
testadas pelo qui-quadrado (alpha=5%). Foram avaliados quatro componentes da
estrutura: organizacional, recursos, infraestrutura/ambiência e elementos estratégicos,
subdivididos em categorias, subcategorias e indicadores. Resultados: avaliaram-se 1.879
UBS. Organizacional: a maioria das equipes era da estratégia saúde da família (ESF)
com equipe de saúde bucal (ESB), referiram funcionar em cinco dias da semana, dois
turnos, mas poucas atendiam em horários alternativos. Referiram disponibilidade de
veículos automotivos. A média de ESF com ESB (p<0,001) e de equipes parametrizadas
(p<0,001) foi maior no G1 que no G2. Recursos: houve déficit de profissionais nas
equipes básica e ampliada, em ambos os grupos. Verificou-se ainda déficit de
equipamentos gerais e odontológicos, insumos odontológicos, impressos e materiais
para testes rápidos. Todo o calendário vacinal de rotina estava sempre disponível em
apenas 92 (4,9%) UBS. Porém, havia boa disponibilidade de materiais de consumo em
geral e medicamentos na maioria das UBS. A disponibilidade de recursos foi
significativamente melhor no G1 (p<0,001). Infraestrutura/ambiência: verificou-se
inadequação da planta física, ambiência, sinalização e acessibilidade na maioria das
UBS. A planta física e condições de ambiência foram melhores no G1, já as condições
elétricas e hidráulicas, no G2 (p<0,001). Elementos estratégicos: telessaúde, práticas
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integrativas complementares e fitoterápicos praticamente não eram ofertados no MA.
Conclusão: a estrutura das UBS no MA está inadequada, exceto no componente
organizacional, demonstrando a possibilidade de interferência nos processos de trabalho
e na qualidade da atenção básica. As UBS que aderiram ao PMAQ-AB têm melhor
estrutura que as demais.
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Automedicação em menores de cinco anos no nordeste brasileiro: estudo de base
populacional

João Henrique Alves Costa, Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz, Cecília Cláudia
Costa Ribeiro, Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves
Introdução: a automedicação (AM) representa um importante problema de saúde
pública, podendo levar a problemas de intoxicação e dependência medicamentosa,
resistência bacteriana, mascaramento de doenças, enfermidades iatrogênicas, entre
outras. No entanto, pouco se conhece sobre a prevalência e fatores associados à sua
ocorrência entre crianças no nordeste do Brasil. Objetivos: estimar a prevalência e
fatores associados à prática da AM em menores de cinco anos nos municípios mais
populosos do Maranhão (MA). Método: trata-se de um estudo transversal de base
populacional, realizado entre 2006 e 2007, nos municípios com mais de 100 mil
habitantes no MA. Realizou-se amostragem estratificada e por conglomerados em dois
estágios. Aplicou-se questionário por meio de visita domiciliar. Estimou-se a associação
entre as variáveis dependentes (automedicação e classe de medicamentos) e
independentes, distribuídas em cinco níveis hierárquicos. Foram calculados os odds
ratio (OR) brutos e ajustados, e os respectivos intervalos de confiança a 95% (IC95%),
em análises de regressão logística e regressão multinomial hierarquizada, considerando
o efeito de desenho amostral complexo. Resultados: a prevalência da prática da AM na
população estudada foi 34,71% (n=312). A AM foi maior entre crianças cujos chefes de
família tinham renda menor que um salário mínimo (p=0,004), que recebiam benefícios
federais (p<0,001), que residiam em área urbana (p=0,03), cujas mães realizaram menos
de seis consultas pré-natais (p<0,001) que fizeram o pré-natal em estabelecimento de
saúde ligado ao SUS (p<0,001), nas crianças que não ficaram doentes nos três meses
anteriores à entrevista (p=0,001), naquelas que não receberam consulta médica
(p<0,001) e que não possuírem plano de saúde (p<0,001). A AM com antibióticos e
psicotrópicos foi mais frequentemente observada em crianças cujas mães não realizaram
o mínimo de consultas pré-natais preconizadas pelo Ministério da Saúde, naquelas que
não possuíam plano de saúde e nas que não haviam recebido consulta médica nos três
meses que antecederam a entrevista, refletindo problemas no acesso aos serviços de
saúde. Conclusões: crianças pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade e
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psicotrópicos. A automedicação pode ser considerada um indicador de desigualdades
sociais e de deficiências no acesso ao sistema de saúde.
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Adesão à medicação e a complexidade do tratamento em
portadores de diabetes tipo 2
Ana Paula Helfer Schneider1
Bruna Bandeira Miguel 1
1

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

Introdução: O tratamento do diabetes mellitus é basicamente o controle
metabólico, onde se utiliza terapia medicamentosa e não medicamentosa que
proporcionam uma melhora na qualidade de vida dos portadores. Entretanto
este prognóstico depende das altas taxas de adesão ao tratamento
farmacológico. A polifarmácia pode ocasionar aumento do uso de medicações
inadequadas tornando-se uma barreira para não adesão aos tratamentos á
medida que se tornam complexos os esquemas terapêuticos.
Objetivo: Avaliar a adesão à medicação e sua associação com a complexidade
do tratamento em portadores de diabetes tipo 2.
Método: Estudo transversal realizado entre março e maio de 2012, com
pacientes em tratamento na Unidade de Saúde Central no município de Rio
Pardo-RS. Os dados foram coletados através de entrevista individual com os
questionários: Medida de Adesão ao Tratamento e Índice de Complexidade da
Farmacoterapia e dados sociodemográficos.
Resultados: Foram entrevistados 83 pacientes, 63% mulheres, idade média de
57 anos (±15), 50% eram casados, 84% baixa escolaridade e 83% dos
pacientes possuíam renda menor que dois salários mínimos. A prevalência de
adesão à medicação foi de 73,5%. A não adesão esteve associada a alta
complexidade da farmacoterapia (RP=5,1; IC95% 1,31-19,83) e ao maior
número de medicamentos ingeridos por dia (RP = 5,14; IC95% 2,17-12,16).
Conclusão: Os resultados apontam para necessidade de simplificação dos
esquemas de administração de medicamentos e intensificação das orientações
fornecidas aos pacientes para que compreendam plenamente a prescrição dos
medicamentos e melhorem as taxas de adesão.
Palavras-chaves:
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Consumo de antimicrobianos em UTI adulto de um hospital do
Vale do Rio Pardo-RS
Vivian Freitas1
Marcelo Carneiro2
Ana Paula Helfer Schneider2
1
2

Discente da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC
Docentes da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

Introdução: O alto consumo e o uso inadequado de antibióticos favorece o
desenvolvimento e proliferação de micro-organismos resistentes que não terão
uma resposta efetiva ao tratamento padrão, procedendo uma internação
prolongada, complicações e riscos ao paciente. Monitorar o consumo de
antimicrobianos auxilia na promoção do uso racional de medicamentos.
Objetivo: Avaliar o consumo através da Dose Diária Definida (DDD) de
antimicrobianos na UTI adulto de um Hospital do Vale do Rio Pardo.
Métodos: O estudo foi transversal e retrospectivo, onde foi avaliado o consumo
de antimicrobianos prescritos entre 2009 a 2012 e em um hospital de grande
porte do Vale do Rio Pardo - RS. A análise do consumo de antibióticos
padronizados na instituição foi realizada com base na DDD por 100 leitos dia. A
análise de conglomerados foi realizada para determinar as tendências de
consumo dos agentes individuais.
Resultados: As classes de medicamentos mais utilizadas foram as penicilinas
(42,5%), quinolonas (16,9%), cefalosporinas (14,2%), carbapenemas (12,5%),
outros (13,9%). O consumo de antimicrobianos foi irregular entre os anos de
2009 a 2012. Em 2009 o consumo foi de 82,26 DDD/100 leitos-dia, em 2010 foi
99,13 DDD/100 leitos-dia, em 2011 foi 92,23 DDD/100 leitos-dia e 2012 foi
77,84.
Conclusão: O consumo de antimicrobianos aumentou nos anos de 2010 e
2011 e teve uma redução importante em 2012. A avaliação do consumo de
antimicrobianos, através da DDD é essencial para a promoção do uso racional
de antimicrobianos. A atualização constante dos protocolos de utilização de
antibióticos nas instituições, é uma ferramenta para a promoção o uso racional,
aliado à presença do farmacêutico clínico, para atuar frente o uso racional de
antimicrobianos auxiliando na redução dos problemas relacionados aos
medicamentos, diminuindo o tempo de internação e otimizando recursos
financeiros.
Palavras-chave: Antimicrobianos, Dose Diária Definida, Uso racional de
medicamentos.
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Tópico: Epidemiologia e ambiente

Título: Instrumento para condução de Observação Social Sistemática: métodos e resultados
da concordância interobservadores
Autoria: Eulilian Dias de Freitas1; Vitor Passos Camargos2, César Coelho Xavier3, Waleska
Teixeira Caiaffa4, Fernando Augusto Proietti5

1 Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (OSUBH) / Universidade
Federal de Minas Gerais.
2 Estatístico, apoio técnico do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte/ Faculdade
de Medicina/Universidade Federal de Minas Gerais.
3 Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Saúde da Criança e
Adolescente da Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, Brasil. Professor da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, Vespasiano, Brasil.
4 Professora titular do Departamento de Medicina Preventiva e Social/Faculdade de
Medicina/UFMG. Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte (OSUBH) / Universidade
Federal de Minas Gerais.
5 Pesquisador Visitante, Laboratório de Epidemiologia e Antropologia Médica, Centro de
Pesquisas René Rachou, FIOCRUZ, Belo Horizonte, Brasil. Professor da Faculdade da Saúde
e Ecologia Humana, Vespasiano, Brasil.

Introdução: O viver nas cidades é hoje o contexto social predominante para a maioria da
população mundial, resultando em efeitos adversos e benéficos para a saúde de seus
residentes. O papel do entorno físico e social do local de moradia tem sido estudado em
pesquisas epidemiológicas por meio da metodologia de observação social sistemática (OSS).
Objetivos: Descrever a operacionalização da OSS do entorno físico e social de um ambiente
urbano, potencialmente relacionados à auto-percepção da saúde, atividade física, saúde
mental, acesso a serviços de saúde, dentre outros e avaliar a concordância do instrumento
utilizado.
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Métodos: O instrumento foi elaborado para coleta de informações em diferentes domínios. A
unidade de estudo é o segmento, definido, como trecho de rua entre duas esquinas. No total,
1306 segmentos pertencentes a 149 vizinhanças heterogêneas, incluindo áreas de vilas e
favelas, de Belo Horizonte foram observados. Para o estudo de concordância 149 segmentos,
um em cada vizinhança, foram reauditados e o kappa Fleiss utilizado para acessar a
concordância interobservador.
Resultados: Estratégias de operacionalização da Observação Social Sistemática: Dois
manuais foram elaborados para auxiliar no treinamento e na aplicação dos instrumentos. Os
observadores foram universitários, com idade média de 20 anos. A coleta ocorreu entre 13:30
hs e 17:30 hs. Nas áreas de vilas e favelas, a coleta teve a cooperação dos Centros de Saúde da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Concordância do instrumento OSS-OSUBH: A
concordância média das variáveis foi 0,57 (DP 0,24), sendo que 53,0% tiveram concordância
substancial ou quase perfeita; 20,4%, moderada e 26,6%, regular ou discreta. Os domínios
que apresentaram as melhores concordâncias foram serviços (média 0,72; DP 0,08) e
caracterização dos imóveis (média 0,70; DP 0,12). O ambiente social (média 0,22; DP 0,14)
apresentou a pior concordância. A concordância média das variáveis que não modificam em
um período curto de tempo, como número de árvores, condições das fachadas, foi 0,65 (DP
0,19) e a média das variáveis mais propensas a modificações ao longo do dia, como pessoas
caminhando, fluxo de veículos, foi 0,24 (DP 0,13).
Conclusão: O instrumento se mostrou adequado para observação de características com
maior estabilidade temporal, principalmente quanto a serviços, caracterização dos imóveis,
ambiente para pedestres e segurança.

Palavras-chave: Saúde Urbana, entorno físico e social, observação social sistemática,
concordância interobservador.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO
SETOR DE FISIOTERAPIA EM UM CENTRO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA

Gisele Lopes Oliveira¹
Fábia Azambuja Pereira Salviano¹
Anairtes Martins de Melo¹
Bruno Feitosa Policarpo¹
Heraldo Simões Ferreira²
Cleide Carneiro³
Agnes Raquel da Silva Correia

RESUMO
A epidemiologia estuda quantitativamente a distribuição dos fenômenos de
saúde/doença, com o objetivo de avaliar as ocorrências de problemas de saúde da
população em geral. Neste trabalho buscou-se apresentar o perfil epidemiológico dos
pacientes atendidos pelos estagiários do 8º semestre de uma Instituição de Ensino
Superior no setor de Fisioterapia em um Centro de Saúde da Família, no município de
Fortaleza, Ceará, Brasil. Na busca em cumprir esta meta, identificou-se o perfil
epidemiológico desses pacientes. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, de natureza
quantitativa com caráter transversal. Realizada no setor de Fisioterapia de um Centro de
Saúde da Família, abrangida pela regional SER II, situada no bairro Cidade 2000 em
Fortaleza, no período de 24 e 25 de outubro de 2011. Foram analisados 165 prontuários,
entre fevereiro de 2010 e junho de 2011. Os prontuários incompletos - cujo modelo não
seguia o da instituição ou cujos pacientes não receberam atendimento posterior,
realizando apenas uma avaliação inicial - foram excluídos. Apurou-se dos prontuários
dados como sexo, idade, profissão, patologia e diagnóstico cinético-funcional. Foram
incluídos um total de 165 prontuários, tendo como maior prevalência o sexo feminino
(65,4 %), a quinta década de vida (19,9 %), a atividade de ocupação doméstica (30,8 %)
e a área de maior acometimento foi reumatologia (46,8 %). Conclui-se que os
atendimentos prestados a essa população, demonstram a grande diversidade de
profissões e patologias encontradas, que possibilitam aos acadêmicos o enriquecimento
dos seus conhecimentos na formação profissional.
Palavras-chave: Epidemiologia; Saúde Coletiva; Fisioterapia.
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Fatores associados aos sintomas de depressão em idosos do Programa de Saúde da
Família de Senador Guiomard, Acre.

Thatiana Lameira Maciel Amaral
Patricia Rezende do Prado
Cledir de Araújo Amaral
Gina Torres Rego Monteiro

Introdução: Embora o Programa Saúde da Família realize o acompanhamento da
pessoa idosa, as necessidades crescentes de atenção em decorrência do envelhecimento
têm resultado em aumento da demanda por assistência especializada e voltada a
identificação precoce de doenças, como a depressão, que repercute e sofre influência
dos diversos aspectos da vida do idoso. Objetivo: Analisar os fatores associados aos
sintomas de depressão em idosos cadastrados no Programa de Saúde da Família de
Senador Guiomard, Acre. Método: Trata-se de um estudo transversal realizado com uma
amostra representativa de idosos com idade maior ou igual a 60 anos, residentes na zona urbana
de Senador Guiomard, Acre. Foi utilizada a Escala de Depressão Geriátrica (EDG) para
identificar os sintomas de depressão. A comparação dos idosos que apresentavam ou não
sintomas de depressão foi realizada pelo teste qui-quadrado. A associação do tercil da qualidade
de vida, assim como o das morbidades referidas com a depressão foram estimadas pela razão de
chance (OR) por meio de análise de regressão logística. Resultado: Dos 264 idosos que
participaram da pesquisa, 27,0% apresentaram sintomas de depressão. Indivíduos com e sem
sintomas de depressão foram diferentes quanto à qualidade de vida global e os domínios físico,
psicológico, ambiental e social (p≤0,002). Houve tendência de sintomas depressivos nos

tercis inferiores da qualidade de vida (p<0,001) quando ajustado por sexo, idade,
classificação econômica, escolaridade e situação conjugal. Os idosos com sintomas
sugestivos de depressão tiveram maior chance de sofrer de hipertensão [OR 2,74
(1,41;5,33)], distúrbios cardiovasculares [OR 2,79 (1,55;5,03)] e distúrbios intestinais e
urinários [OR 2,79 (1,33;5,86)]. Conclusão: A presença de sintomas de depressão e sua
associação com os tercis inferiores da qualidade de vida e com morbidades representa
um desafio a ser vencido nos Programa de Saúde da Família.
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Letalidade dos acidentes de trabalho no Brasil e fatores associados:
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
Autores: Adriana Galdino Batista e Lilian Rita de Souza Meireles
Muitos acidentes de trabalho (AT) levam a morte de trabalhadores, trazendo
prejuízos para a família e afetando também a situação econômica do País. No
Brasil, este é um problema de relevância, pois prevalece na população jovem e
economicamente ativa. O objetivo desta pesquisa foi verificar os fatores
associados à letalidade dos AT no Brasil. Trata-se de um estudo transversal
cuja população foi composta por todos os casos de AT graves notificados no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Sinan, no ano 2011, no
Brasil. O Sinan é um dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde
com cobertura em todo o território nacional. Considera como AT graves: os AT
fatais, os que ocorrem em crianças e adolescentes e os que levam a mutilação.
A base de dados para este estudo foi extraída do portal
http://www.ccvisat.ufba.br/, do Centro Colaborador em Vigilância dos Acidentes
de Trabalho do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.
Óbito por AT foi a variável de desfecho e as preditoras analisadas foram: sexo,
idade, escolaridade, situação no mercado de trabalho, tempo na ocupação e
tipo de acidente. As medidas empregadas foram: Letalidade por AT e Razão de
Letalidade (RL). Regressão logística múltipla com o procedimento backward foi
utilizada e a inferência estatística foi feita com um intervalo de confiança de
95%. Utilizado o programa SAS para processamento dos dados. Dos 20.847
casos de AT graves notificados no Sinan, em 2011, 534 resultaram em óbito
por AT (Letalidade=2,6%). A maioria dos AT graves ocorreu entre
trabalhadores do sexo masculino, com idade acima de 26 anos, situação de
formalidade no mercado de trabalho, escolaridade referente ao nível médio ou
superior, tempo na ocupação de até 8 anos e que foram vítimas de AT típicos.
As exposições que aumentaram a chance de ocorrência do óbito por AT foram:
ser do sexo masculino (RL=3,42; IC95%:2,41-4,84) e ser trabalhador informal
(RL=1,63; IC95%: 1,36-1,95). Associaram-se negativamente com o óbito por
AT as exposições: idade até 26 anos (OR=0,63; IC95%:0,49-0,79) e AT de
trajeto (OR=0,53; IC95%:0,43-0,64). Este estudo chama atenção para a
magnitude do problema, mas são recomendados estudos confirmatórios para
as associações principais. Políticas públicas voltadas à prevenção devem ser
implementadas tendo como base os principais fatores que estão associados à
letalidade dos AT.
Palavras-chave: letalidade; acidente de trabalho; sistema de informação de
agravos de notificação
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Revisão sistemática de determinantes associados à prática de aborto entre mulheres
vivendo com HIV/Aids
PILECCO, F. B.; VIGO, A.; KNAUTH, D. R.

Introdução: Pouco se sabe como o diagnóstico de HIV, apesar dos avanços obtidos com a
terapia antirretroviral, afeta as decisões reprodutivas das mulheres portadoras do vírus.
Objetivos: Entender o peso do HIV na decisão por abortar, bem como quais os fatores
associados a esse desfecho. Método: Uma busca pelos termos “induced abortion”, “pregnancy
termination” ou “termination of pregnancy” e “HIV” ou “Aids” foi feita em diversas bases de
dados. Os artigos foram lidos em detalhes e os dados, anotados em um formulário padrão para
a extração de dados. Os artigos selecionados foram avaliados quanto à qualidade
metodológica, por meio da ferramenta Health Evidence Bulletins – Wales. Resultados:
Quatorze artigos, dez quali e quatro quantitativos, preencheram os critérios de inclusão. Esses
estudos indicam que mulheres vivendo com HIV/Aids têm maiores taxas de aborto induzido,
especialmente após o diagnóstico, embora essas taxas tenham diminuído após a introdução do
protocolo de prevenção da transmissão vertical. Determinantes sociodemográficos, relativos ao
uso de contracepção, desejo de gestação e histórico reprodutivo, fazer uso de drogas e ter tido
alguma DST na vida não apresentam consenso entre os estudos. Por outro lado, a situação
socioeconômica, o apoio social, determinantes relativos à parceria, o planejamento da
gestação e a ocorrência de violência estiveram relacionados à ocorrência em diferentes artigos.
Fatores associados a estar vivendo com o vírus, como ter ou viver com parceiro que tenha
problemas de saúde, o medo de transmitir o vírus à criança e de não viver muito tempo,
estiveram relacionados à prática de aborto. Conclusão: Mulheres vivendo com HIV/Aids tem
risco aumentado para aborto induzido. Estar vivendo com HIV, a vulnerabilidade
socioeconômica e a instabilidade da relação com o parceiro parecem ser fortes determinantes
dessa prática. Ainda existe uma lacuna no que tange a estudos que investiguem a prática de
aborto induzido em países nos quais ele é proibido por lei.
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SEDENTARISMO E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS DE SENADOR
GUIOMARD, ACRE: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
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Resumo
Introdução: O envelhecimento populacional e o estilo de vida sedentário da sociedade
moderna remetem ao aumento de problemas de saúde e à diminuição da qualidade de vida.
Objetivo: Analisar a associação do sedentarismo com a qualidade de vida em idosos.
Método: Estudo transversal de base populacional com 252 idosos atendidos pelo programa
saúde da família na área urbana do município de Senador Guiomard, Acre. O sedentarismo foi
identificado pelo questionário internacional atividade física (IPAQ-8) e a qualidade de vida
(QV) pelo questionário da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-bref). As associações
entre os tercis dos domínios da QV com a classificação sedentária na atividade física foram
estimadas pelas Razões de Chances (OR) através de análises de regressão logística.
Resultados: A amostra de idosos se caracterizou pelo predomínio de mulheres (60,7%), idade
entre 60 e 69 anos (48,6%), escolaridade entre 0 a 3 anos de estudo (79,8%), classificação
econômica D (56,8%) e situação conjugal sem companheiro (57,9%). O sedentarismo foi
frequente em 68% dos idosos investigados. Após ajustes a redução da qualidade de vida
esteve associada ao sedentarismo nos domínios físico [OR 10,22(3,88;26,89)], psicológico
[OR 2,48(1,15;5,37)], ambiental [OR 2,27(1,07;4,82)] e total [OR 3,97(1,28;12,30)], todos
com p de tendência <0,05.
Conclusão: A redução da qualidade de vida está associada ao aumento na chance do idoso ser
sedentário, demonstrando a necessidade de medidas efetivas que elevem os níveis de
atividade física habitual da população idosa.
Palavras-chave: Sedentarismo. Qualidade de Vida. Saúde do Idoso.
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RESUMO
Saúde da criança: a presença do Pediatra nos serviços de Atenção Primária à Saúde do
estado de São Paulo
SANINE, P.R.S.; PINHO,V.P.; CASTANHEIRA, E.R.L.
A qualidade da assistência prestada à criança, especialmente na primeira infância, tem
importante papel no controle de riscos e redução da vulnerabilidade. A disponibilidade nas
unidades básicas de saúde de estrutura adequadas para a assistência deste grupo favorece o
sucesso dos processos e pode refletir a qualidade da Atenção Primária à Saúde (APS) como um
todo, uma vez que as ações voltadas à saúde da criança são das mais tradicionais e bem
estabelecidas para esse nível de atenção. O presente trabalho avalia as ações de atenção à
saúde da criança em serviços de APS do estado de São Paulo, a partir da disponibilidade de
recursos humanos – presença do médico pediatra fixo na composição da equipe. Utilizou-se o
bloco de questões referentes á criança do banco de dados da avaliação de serviços de APS
(QualiAB), aplicado em 2010, prioritariamente à municípios do estado de São Paulo com
menos de 100 mil habitantes. De um universo de 2.735 serviços, 2.682 atendem criança e
responderam sobre a presença do pediatra na equipe. As freqüências foram distribuídas
segundo o tipo de serviço (USF, UBS, UBS - ESF/ACS e Outros) e a composição da equipe (ter ou
não ter pediatra). As análises permitiram observar que os pediatras estão distribuídos: 54,4%
nas UBS; 21,7% nas UBS com ESF/ACS; 19,3% nas USF; 4,6% nos Outros. São as USF os serviços
que mais realizam as ações preconizadas para a saúde da criança. A diversidade de temas
abordados na consulta de crianças até 02 anos de idade, assim como as atividades
programadas e a participação em instituição para crianças, ocorrem com maior freqüência nos
serviços onde não há pediatra fixo na equipe, conforme as médias: 54,4%, 55,4%, 54%,
respectivamente. Nos serviços que o pediatra compõe a equipe fixa destacam-se as ações de
aplicação de penicilina benzatina (56,4%) e coleta de teste do pezinho (54,3%). Apesar de o
pediatra ser o profissional especializado na saúde da criança, concluímos pelos serviços
analisados, que a qualidade da atenção à saúde da criança em serviços públicos de APS tem
como fator determinador a organização do modelo assistencial ofertado pelo serviço ao invés
de apenas a presença do médico pediatra na composição fixa da equipe.
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Avaliação da Atenção à Saúde da Criança em Unidades Básicas de Saúde no Estado
de São Paulo.

SANINE, P.R.; PINHO, V.P.; CASTANHEIRA, E.R.L.

No Brasil, as ações de saúde da criança na Atenção Primária à Saúde (APS) estão entre
as mais tradicionais e bem estruturadas, no entanto, persistem indicadores que
apontam para a necessidade de melhoria na qualidade destes serviços. O objetivo
desse trabalho é avaliar a organização da atenção à saúde da criança em serviços de
APS localizados no estado de São Paulo, Brasil, por meio de um questionário
autorespondio pelas equipes (QualiAB). O instrumento foi respondio em 2010 por 585
municípios (90,6% do estado), em sua maioria com menos de 100 mil habitantes. De
um universo de 2.735 serviços, 2.687 atendem criança. Foram analisadas as 31
questões relacionadas à saúde da criança. Todas as frequências foram analisadas e
distribuídas segundo: o tipo de serviço, composição da equipe (ter ou não ter pediatra)
e aplicar ou não Penicilina Benzatina. As análises permitiram observar predomínio de
ações preconizadas nas USF, mesmo sem pediatra na equipe. Entre as ações destacamse: consulta médica (98%) e de enfermagem (80,3%); vacinação (77,6%); ações
educativas na comunidade (93,4%); assistência odontológica para bebês (36,6%) e para
crianças em idade escolar (54,4%). Nas ações programadas, é baixa a incorporação da
abordagem de condições como saúde do escolar (33,9%), infecções respiratórias na
infância (57%) e violência doméstica (30,8%); prevalecendo a abordagem de temas
tradicionais como aleitamento materno (87,3%), puericultura (87,7%) e desnutrição
(73,9%). Do total de serviços, somente 41,9% aplicam Penicilina Benzatina; 39,4% não
oferecem tratamento para as gestantes com sífilis na unidade, embora façam o
diagnóstico; e 13,7% relatam casos de sífilis congênita. Conclui-se que apesar do amplo
acesso pelos serviços públicos de APS, existem insuficiências na assistência a doenças
preveníveis, como a sífilis congênita e infecções respiratórias, além da baixa
incorporação de demandas atuais, como o atendimento a escolares ou a crianças em
situação de violência.

Palavras chave: Avaliação em saúde; Avaliação de serviços; Qualidade de serviços de
saúde; Atenção à saúde da criança; Atenção Primária à Saúde.
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Internação compulsória: uma visão da família e do dependente de crack.
SANINE, P.R.; DELAMERLINI, G.; RUFINO, M.M.; CARRAPATO, J.F.L.

O uso abusivo de psicoativos, em especial o crack, tornou-se um problema de
proporções epidêmicas. Sua dependência traz prejuízos aos usuários e
familiares, além do aumento da criminalidade. A perda da autonomia associada
á dificuldade ao acesso e adesão aos tratamentos ambulatoriais torna a
internação compulsória uma das opções mais procuradas. Pretende-se traçar o
perfil e conhecer as expectativas dos homens usuários de crack de um hospital
no interior de São Paulo em relação à internação compulsória, e identificar
seus vínculos familiares. Teve como critério de inclusão a internação por ordem
judicial. Utilizou-se observação sistemática e entrevista semiestruturada
contendo

perguntas

abertas

e

fechadas,

cuja

validade

foi

testada

anteriormente. Compuseram nosso universo 14% dos internos. As entrevistas
apontaram um perfil de jovens até 35 anos, solteiros (84%), com ensino médio
incompleto (66%), residente com familiares (84%) e que experimentaram o
crack por curiosidade. Destacam-se experiências de destruição atingindo a vida
pessoal, familiar e social. Dos entrevistados, 67% nunca realizam tratamento
em ambulatórios de saúde mental e o primeiro contato com grupos de apoio foi
na instituição. Quanto a abordagem desenvolver a percepção no usuário em
relação à doença e a tratamento, chama atenção que 84% dos entrevistados
acreditam que esta intervenção auxilie no tratamento, no entanto, 16%
questionam seu poder em função da exclusão social. Evidenciam a importância
da família neste processo de tratamento, 67% dos entrevistados. Entre os
familiares, a mãe representou a figura mais presente (67%). O sentimento mais
em relação ao descobrirem o uso do crack na família foi: angústia, quebra de
confiança, decepção e perturbação. Em 67% dos casos a família recorreu
diretamente à Defensoria Pública e em 34% receberam orientações da
Unidade Básica de Saúde municipal. Nenhum familiar relatou sentir-se culpado
em viabilizar a Internação Compulsória e referiram sentimentos de “alivio” e
“confiança”

no

tratamento,

além

de

vínculos

afetivos

inexistentes

anteriormente. Concluímos que a dependência do crack desestrutura a vida do
dependente e de seus familiares. A internação compulsória demonstrou-se
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satisfatória na resolução imediata do problema, afastando o uso temporário e
possibilitando, neste período, além de reflexões, o resgate da autoestima e a
aproximação familiar.

Palavra Chave: Internação Compulsória; Família; Cocaína Crack; Uso de
drogas.
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Mortalidade infantil em Novo Hamburgo, 2007-2011.

Introdução:
O Coeficiente de Mortalidade Infantil é considerado um excelente indicador do nível de saúde
da população, seu monitoramento permite avaliar alterações ocorridas ao longo do tempo.
Nos últimos anos o CMI reduziu, reflexo da melhor atenção á saúde materno-infantil. Novo
Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, com uma população de 238.940 (2010), que
serve de referência para o estudo, após a criação da FSNH em 2009, teve uma ampliação na
cobertura das ESF.

Objetivos:
-Determinar o Coeficiente de Mortalidade Infantil no município de Novo Hamburgo entre 2007
e 2011. (dados até então disponíveis no DATASUS)
-Comparar o CMI encontrado no município de Novo Hamburgo com os indicadores a nível
regional e do Brasil no período.
-Analisar causas mais prevalentes de mortalidade infantil no município de Novo Hamburgo no
período.

Metodologia:
O presente estudo, analítico-descritivo, com dados secundários de mortalidade infantil, em
Novo Hamburgo, no período entre 2007 e 2011. Os dados de análise (nascidos vivos,
mortalidade em menores de 1 ano e mortalidade em menores de 1 ano por causas) foram
encontrados junto ao DATASUS, também foram analisados os índices de mortalidade infantil
na região sul e também em nível de Brasil, com o intuito de compará-los com os índices locais,
além disso procurando identificar as causas mais prevalentes.

Resultados:
A mortalidade infantil em Novo Hamburgo no período de 2007 a 2011 esteve abaixo da
encontrada no Brasil em todos os anos, esse índice foi próximo em 2008, (Brasil= 17,6 e Novo
Hamburgo= 17,1), sendo acima do encontrada no Rio Grande do Sul (12,8) e na região sul
(12,7). No ano de 2009, quando houve ampliação da cobertura das ESF, o CMI em Novo
Hamburgo foi 8,9, abaixo quando comparado ao CMI do Brasil (16,8), ao do Rio Grande do Sul
(11,9) e da região sul (12,0) naquele período. Quando avaliamos a mortalidade infantil por

109

causas em todos os anos prevalecem de forma importante ás mortes por afecções perinatais:
2007 – 47,6%, 2008 – 58%, 2009 – 57,7%, 2010 – 69% e 2011 – 61,8%.

Conclusões:
Percebe-se que a melhora na atenção á saúde materno-infantil, acompanhando o processo
gestacional e das crianças nascidas vivas até o primeiro ano, têm um reflexo significativo
quanto á redução do CMI. Um melhor suporte em leitos de UTI neonatal melhoraria e
consolidaria esses índices.
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FATORES QUE INFLUENCIAM AS RELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS DE
JOVENS APÓS A GESTAÇÃO

Thatiana Araújo Maranhão
Keila Rejane Oliveira Gomes

INTRODUÇÃO: A gravidez inesperada de uma jovem leva-a a buscar apoio
que geralmente é procurado no companheiro, entre os membros da família,
especialmente os pais, e nos contatos sociais. Entretanto, para que haja o
provimento satisfatório desse apoio torna-se imprescindível o estabelecimento
de relações positivas entre a jovem e as pessoas a sua volta, de forma a
proporcionar o conforto psicológico necessário ao seu bem-estar. OBJETIVO:
Analisar os fatores que interferem nos relacionamentos familiares e sociais de
jovens dois anos após a finalização da gravidez. MÉTODO: Estudo transversal
realizado com 464 jovens, de 17 a 22 anos, residentes na zona urbana de
Teresina-PI, que finalizaram uma gravidez no primeiro quadrimestre de 2006,
em seis maternidades do município. A coleta de dados se deu entre maio e
dezembro de 2008, por meio da identificação das jovens nos registros das
maternidades. As participantes foram entrevistadas em suas residências, após
busca ativa, a partir de dados das maternidades. A análise multivariada se deu
por Regressão Logística Multinomial, que apontou fatores que influenciaram de
forma positiva ou negativa os relacionamentos das jovens com o companheiro,
pais e amigos. Este estudo foi aprovado pelo CEP/UFPI sob protocolo de nº
0056.0.045.000-08. RESULTADOS: Alterações positivas foram observadas no
relacionamento com o cônjuge (40%), com a mãe (38%) e com o pai (25%),
enquanto com os amigos ocorreram as alterações mais negativas (37%).
Jovens que mantinham laços conjugais foram 80% menos propensas a ter
relacionamento negativo com o cônjuge se comparadas as que não mantinham
esses laços. Participantes na faixa-etária de 20 a 22 anos tinham 2,4 mais
propensão de ter relacionamento positivo com a mãe delas em comparação
àquelas na faixa-etária de 17 a 19 anos. Jovens que não estudavam foram
duas vezes mais propensas de ter relacionamento negativo com amigos e
entrevistadas católicas tinham 50% menos propensão de ter as relações de
amizade conturbadas. CONCLUSÃO: Identificou-se que fatores como manter
laços conjugais, estudar e idade mais elevada interferiram positivamente nos
relacionamentos das jovens mães. Entretanto, são necessárias ações
orientadoras aos indivíduos que convivem com jovens mães sobre a
importância do apoio neste momento da vida, principalmente o parceiro e a
mãe, incentivando-a a manter-se estudando.
DESCRITORES: Relações familiares, Apoio social, Gravidez na adolescência.
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FATORES QUE INTERFEREM NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
ENTRE MÃES ADOLESCENTES
Thatiana Araújo Maranhão
Keila Rejane Oliveira Gomes
Laura Barbosa Nunes
Laís Norberta Bezerra de Moura

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno, segundo preconizado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), deve ser dado de forma exclusiva até os seis meses
de vida da criança, e de forma complementar até os dois anos. Porém,
percebe-se que a média de duração do aleitamento exclusivo entre mães
jovens está abaixo do que é recomendado. OBJETIVO: Analisar os fatores que
possam influenciar o aleitamento materno exclusivo entre mães adolescentes
até o terceiro mês de vida do recém-nato. METODOLOGIA: Estudo transversal
realizado com 202 adolescentes com idade entre 14 e 19 anos, três meses
após terem sido internadas para a resolução da gravidez em quatro
maternidades de Teresina-PI em 2006. Para a coleta de dados utilizou-se
formulário pré-codificado e pré-testado, aplicado na residência das
adolescentes. Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa
SPSS versão 17.0. Foram realizadas análises univariada, bivariada - por meio
do teste qui-quadrado de Pearson - e multivariada, utilizando-se a regressão
logística binomial. Este estudo foi aprovado pelo CEP/UFPI sob CAAE nº
0106.0.045.000-05. RESULTADOS: Das adolescentes entrevistadas, 88,2%
afirmaram amamentar o filho no terceiro mês de vida dele, porém, para 61,8%
destas a amamentação já não era exclusiva. As mães adolescentes que
frequentavam a escola (p=0,004) tiveram 14% maior propensão a ter interrompido
o aleitamento materno exclusivo aos três meses após o parto. Entretanto, aquelas
que recebiam suporte familiar durante os cuidados de si e da criança (p=0,037)
mostraram-se três vezes mais propensas à manutenção do aleitamento materno
exclusivo. CONCLUSÃO: Constatou-se que o fato da jovem estudar influenciou
negativamente a manutenção do aleitamento materno exclusivo no terceiro
mês pós-parto, enquanto receber auxílio da família durante os cuidados de si e
de seu filho influenciou positivamente a sua manutenção. Faz-se necessário o
incentivo ao suporte familiar dispensado à jovem mãe, bem como orientação
quanto à prática do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida da
criança mesmo que a jovem tenha retomado os estudos.

DESCRITORES: Gravidez na adolescência; Aleitamento materno; Saúde
infantil.
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Quando e onde se acidentam e morrem os motociclistas em Belo Horizonte
Eugênio Paceli Hatem Diniz1
Letícia Cavalari Pinheiro 2
Fernando Augusto Proietti3
1. Doutorando, Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Pesquisador da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) (eugenio.diniz@fundacentro.gov.br)
2. Pesquisadora em Saúde Pública na área Modelagem Estatística em Saúde, Centro de
Pesquisas René Rachou, Fiocruz (leticia.pinheiro@cpqrr.fiocruz.br)
3. Professor de Epidemiologia e Saúde Pública, Programa de Pós Graduação em Saúde
Pública, UFMG e Faculdade da Saúde e Ecologia Humana. Pesquisador visitante do
Laboratório de Epidemiologia e Antropologia Médica, Centro de Pesquisas René
Rachou, Fiocruz. (fernandoaproietti@gmail.com)
Fontes de financiamento: Este estudo foi parcialmente financiado pela Fundação de
Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Fernando Augusto Proietti é
bolsista de pesquisa do CNPq.
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No Brasil, a taxa de mortalidade de motociclistas em acidentes de transporte
terrestre (ATT) passou de 2,3 em 2000 para 7,1/100 mil habitantes em 2010, o
que representa um aumento de 209%. Nesse ano, pela primeira vez na história,
os motociclistas passaram a ocupar a liderança do total de mortes no trânsito,
com 13.452 (33%) óbitos. Identificar a distribuição espacial desses eventos nas
vias urbanas das cidades é importante para o planejamento e implementação de
intervenções por parte dos setores responsáveis. Os objetivos do trabalho são
analisar a tendência dos acidentes de transporte terrestre com motociclistas em
Belo Horizonte, de 2007 a 2011, e identificar quais vias públicas, seus
segmentos e interseções apresentam aglomerados de maior risco. Foram
utilizadas as bases de dados da Polícia Militar (2011) e do SAMU (2007 a 2011).
Para identificar as interseções críticas foram calculadas as taxas de severidade
dos acidentes. Para uma visualização suavizada da distribuição espacial dos
acidentes foram construídos mapas temáticos utilizando o estimador de
densidade Kernel. Com base nos dados fornecidos pelo SAMU, foi possível
analisar o cenário de cada ano individualmente. O pior cenário foi identificado
em 2008, com maior registro de atendimento de motociclistas realizados pelo
SAMU-BH, número de casos fatais, taxas de mortalidade por veículo e por
habitante e de crescimento da frota. Apesar do abrandamento da situação nos
anos seguintes, os dados confirmam a vulnerabilidade dos motociclistas. O
retrato da cidade em termos de aglomerados de risco praticamente não sofreu
alteração ao longo dos cinco anos. A região central se configurou como de maior
risco, seguida pelas regiões abrangidas pelos principais corredores de transporte
da cidade; os trechos rodoviários que cortam a cidade e a Av. Cristiano Machado
se revelaram como vias que encurtam não só distâncias, mas o tempo de vida
dos motociclistas. As interseções de maior risco se concentram fora da região
central da cidade, e três delas, com as maiores taxas de severidade de acidente,
em frente a hospitais. Uma parcela jovem da população está perdendo as suas
vidas com o uso desse meio de transporte, destacando o período noturno e os
segmentos como os de maiores frequências de casos fatais. Os resultados
justificam a importância da adequação da infra-estrutura viária.
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ADESÃO AO USO DE MEDICAMENTOS POR HIPERTENSOS E
DIABÉTICOS CADASTRADOS EM HIPERDIA DO NORTE DE MINAS
GERAIS, BRASIL
COSTA, Simone de Melo;
NOBRE, André Luiz Cândido Sarmento Drumond;
CALDEIRA, Antonio Prates.
Resumo: A não adesão aos medicamentos prescritos para as doenças crônicas não
transmissíveis pode acarretar prejuízos à saúde. O objetivo deste estudo foi identificar a
adesão ao uso de medicamentos para hipertensão arterial e diabetes pelos usuários do
Centro de Referência HiperDia. O projeto foi contemplado no Edital Fapemig 16/2012
– Programa Hiperdia Minas, SES-MG. Trata-se de estudo conduzido em cidade pólo do
Norte de Minas Gerais, Brasil. O delineamento do estudo foi o transversal, quantitativo
e descritivo. A coleta de dados deu-se por meio de questionário estruturado, no segundo
semestre de 2013. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo
seres humanos da Unimontes. O tratamento estatístico deu-se pelo cálculo dos valores
absolutos e relativos. Participaram do estudo 250 pessoas, adultos e idosos. Dos
entrevistados, 237 fazem uso de medicamentos para controle de hipertensão e/ou de
diabetes, sendo que 38,0% destes afirmaram esquecer de tomar os medicamentos,
contudo 90,7% tomam na hora certa. Na situação de estar bem, 8,4% deixam de tomar
os remédios. E na situação de estar se sentindo mal, 8,0% não usam os remédios
prescritos para hipertensão e diabetes. Em relação ao acesso a esses medicamentos, ele
foi confirmado por 69,6% dos pesquisados, enquanto 2,4% afirmaram não ter acesso e
28,0% tem acesso em parte, no serviço público de saúde. Neste estudo, foi constatado
que importante parcela dos usuários do HiperDia esquece de tomar os medicamentos
para as doenças crônicas não transmissíveis, e nas situações de sentir-se bem ou mal de
saúde, a não adesão ao medicamento é intencional para cerca de 8,0% dos pesquisados.
Nem todos os entrevistados apresentam total acesso dos medicamentos prescritos para
hipertensão e diabetes no serviço público de saúde, o que demonstra necessidade de
avanços da gestão pública neste sentido. Isso porque, os medicamentos podem
contribuir para prevenir comorbidades associadas, agregando valor à saúde da
população.
Apoio: Fundo de Amparo ao Pesquisador de Minas Gerais. Fapemig
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ECONÔMICO: USUÁRIOS DO NÍVEL DE
ATENÇÃO SECUNDÁRIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E
DIABETES MELLITUS
COSTA, Simone de Melo;
NOBRE, André Luiz Cândido Sarmento Drumond;
MARTELLI JÚNIOR, Hercílio.

Resumo: O Programa Hiperdia propõe o acompanhamento de pessoas com
diagnóstico de doenças crônicas não transmissíveis. As diferenças na saúde
dos indivíduos refletem características inerentes às sociedades em que vivem.
Operam como determinantes sociais a exposição sócio-econômica e o
contexto. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil sociodemográfico e
econômico de pessoas referenciadas ao nível de atenção secundária da saúde
pública para tratamento de hipertensão arterial e diabetes. Trata-se de estudo
conduzido em HiperDia localizado em um município da macrorregião Norte de
Minas Gerais, Brasil. O delineamento do estudo foi o transversal, quantitativo e
descritivo. O projeto foi contemplado no Edital Fapemig 01/2013 – Demanda
Universal. A coleta de dados aconteceu em 2013 através de questionário semiestruturado. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo seres humanos da Unimontes. O tratamento estatístico considerou
o cálculo dos valores absolutos e dos valores percentuais. Participaram do
estudo 250 pessoas, sendo 70,0% do sexo feminino. Estado civil casado/união
estável foi detectado para 60,4% dos entrevistados. A idade variou de 23 a 95
anos, a cor parda foi autodeclarada por 69,2%. A condição de analfabetismo foi
constatada para 31,2%, sendo que o nível superior foi informado por apenas
0,4%. A renda familiar mensal variou de R$120,00 a R$5.000,00 sendo a renda
per capta mensal de R$30,00 a R$1.666,67. A aposentadoria foi revelada por
56,9% dos pesquisados, sendo que destes, 71,2% foi relacionada à
idade/tempo de serviço, contudo 11,5% e 10,8% foram devido a auxilio doença
e invalidez, respectivamente. Concluiu-se que, os usuários do HiperDia são
majoritariamente mulheres, analfabetos e aposentados. Entre os usuários
detectou-se uma desigualdade social, quanto à renda familiar e per capta.
Conhecer o perfil sociodemográfico e econômico dos hipertensos e diabéticos
é importante para gestão e planejamento das ações junto ao Centro de
referência HiperDia.

Apoio: Fundo de Amparo ao Pesquisador de Minas Gerais. Fapemig
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AVALIAÇÃO SUBJETIVA E NORMATIVA DO ESTADO DE SAÚDE DE
USUÁRIOS DE UM HIPERDIA EM MINAS GERAIS, BRASIL
COSTA, Simone de Melo;
NOBRE, André Luiz Cândido Sarmento Drumond;
MARTELLI JÚNIOR, Hercílio.
Resumo: O Centro Hiperdia é referência no atendimento secundário para
hipertensos de alto risco cardiovascular, de acordo com estratificação pelos
Critérios de Framingham e diabéticos com controle metabólico ruim, de acordo
com classificação proposta pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais. O objetivo deste estudo foi identificar por meio de critérios objetivos e
subjetivos o estado de saúde de pessoas referenciadas a um HiperDia de
Minas Gerais para tratamento de hipertensão arterial e diabetes. Trata-se de
estudo conduzido em um Centro de Referência HiperDia, localizado em
município do Norte de Minas Gerais, Brasil. O desenho do estudo foi o
transversal, quantitativo e descritivo. O projeto foi contemplado no Edital
Fapemig 01/2013 – Demanda Universal. A coleta de dados subjetivos ocorreu
por meio de questionário estruturado e os dados objetivos foram obtidos a
partir do exame clínico efetuado pelo cardiologista do Hiperdia. O projeto foi
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da
Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. A estatística levantou o
cálculo dos valores absolutos e os percentuais. Participaram 250 pessoas. O
diagnóstico de diabetes foi de um mês a 30 anos anterior à data da pesquisa, e
o diagnóstico de hipertensão foi de um mês a 40 anos. Dos entrevistados,
51,2% são hipertensos, 2,0% diabéticos, 41,6% hipertensos e diabéticos,
sendo que 5,2% não apresentaram nenhuma das duas condições. Entre os 237
pesquisados, hipertensos e/ou diabéticos, a autoavaliação do estado de saúde
foi para 31,2% ruim e muito ruim. A avaliação objetiva classificou os
hipertensos segundo o risco global de Framingham, sendo 16,0% baixo risco,
22,4% moderado e 61,6% alto. Para diabetes a classificação segundo os
critérios da Secretaria de Estado e Saúde de Minas Gerais foi: 24,5%
categorizados como controle metabólico bom, 41,5% regular e 34,0% ruim.
Pode-se concluir a partir dos resultados deste estudo que, grande parcela dos
usuários do HiperDia autoavaliou o seu estado de saúde negativamente, o que
corresponde com a avaliação clínica. Os hipertensos estão concentrados na
condição de alto risco global e os diabéticos no controle metabólico
regular/ruim. Identificar o estado de saúde, de forma objetiva e subjetiva, de
hipertensos e diabéticos, contribui para melhor gestão da clínica das condições
crônicas não transmissíveis.

Apoio: Fundo de Amparo ao Pesquisador de Minas Gerais. Fapemig
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ESTUDO POPULACIONAL PARA LEVANTAMENTO DA HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA EM CIDADE DE MINAS GERAIS, BRASIL
COSTA, Simone de Melo;
ARAÚJO, Flávia Ferreira;
OLIVEIRA, Rayana Meireles;
DIAS, Orlene Veloso;
CHAGAS, Rosângela Barbosa;
VIEIRA, Maria Aparecida,
LEITE, Maísa Tavares;
CALDEIRA, Antonio Prates.
Resumo: A hipertensão arterial sistêmica é um importante problema de saúde pública
mundial, representando o principal fator de risco para doença cardiovascular. O objetivo
deste estudo foi estimar a prevalência de hipertensão arterial e associar com o perfil
sociodemográfico de pessoas residentes em cidade pólo do Norte de Minas Gerais,
Brasil. Trata-se de estudo transversal, quantitativo e analítico, conduzido em Montes
Claros, Minas Gerais, Brasil. O projeto foi contemplado no edital Fapemig 14/2012 –
Programa de Pesquisa para o SUS-PPSUS-REDE MS/CNPq/FAPEMIG/SES-MG. A
coleta de dados deu-se por meio de questionário semi-estruturado. O projeto foi
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Unimontes,
sob parecer nº 153.234. O tratamento estatístico deu-se pelo teste qui quadrado de
Pearson, análise bivariada de Poisson e teste Wald, com Intervalo de Confiança 95%
(IC95%) e nível de significância p<0,05. Investigou-se como a prevalência de
hipertensão arterial (auto relatada) poderia ser influenciada pelas variáveis do perfil
sociodemográfico, sendo estimada a Razão de Prevalência (RP). Participaram do estudo
2150 pessoas, adultos e idosos, sendo 63,3% do sexo feminino. Dos entrevistados, 554
adultos (26,0%) relataram possuir hipertensão arterial (HAS), atingindo 57,8% dos
idosos e 17,8% dos adultos (p<0,001). Em relação à associação entre a prevalência de
hipertensão arterial auto relatada e perfil sociodemográfico na análise bivariada,
verificou-se associação entre uma maior prevalência de hipertensão arterial e o sexo
feminino (RP=1,37; IC95%=1,35-1,41), entre aqueles sem escolaridade
(RP=3,72;IC95%=3,54-3,91), que não possuem uma união estável/casados
(RP=1,61;IC95%=1,59-1,64) e entre os idosos (RP=3,23;IC95%=3,12-3,23). Neste
estudo, foi encontrada prevalência autorreferida de HAS semelhante à da população
brasileira, com maior prevalência entre idosos e analfabetos. A identificação do perfil
sociodemográfico mais acometido pela HAS pode subsidiar ações públicas junto ao
grupo mais vulnerável, no sentido de prevenir ou reduzir as taxas de complicações e
hospitalizações relacionadas à enfermidade.
Apoio: Fundo de Amparo ao Pesquisador de Minas Gerais. Fapemig
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PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: AVALIAÇÃO DO
USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS,
BRASIL
COSTA, Simone de Melo;
OLIVEIRA, Rayana Meireles;
ARAÚJO, Flávia Ferreira;
DIAS, Orlene Veloso;
CHAGAS, Rosângela Barbosa;
VIEIRA, Maria Aparecida,
LEITE, Maísa Tavares;
CALDEIRA, Antonio Prates.

RESUMO: O acesso aos serviços públicos de saúde é um direito reconhecido
constitucionalmente no Brasil a partir da criação do Sistema Único de Saúde. O objetivo
deste estudo foi avaliar questões relacionadas ao uso de serviços públicos de saúde por
adultos e idosos residentes na cidade pólo do Norte de Minas Gerais, Brasil. O projeto
de pesquisa foi contemplado no edital Fapemig 14/2012 – Programa de Pesquisa para o
SUS-PPSUS-REDE MS/CNPq/FAPEMIG/SES-MG. O estudo tem delineamento
transversal, quantitativo e analítico e, foi conduzido em Montes Claros, Minas Gerais. A
coleta de dados deu-se por meio de questionário semi-estruturado. O projeto foi
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Unimontes. O
tratamento estatístico deu-se pelo teste qui quadrado de Pearson com nível de
significância p<0,05. Participaram do estudo 2150 indivíduos entre adultos e idosos. A
condição de ter plano de saúde foi relatada por 36,3%. Dos entrevistados, 19,4%
afirmaram ter procurado um profissional do serviço de saúde pública nos 15 dias
anteriores à entrevista. Essa procura foi constatada em maior percentual entre as
mulheres (21,6%) que nos homens (15,5%) com diferença significativa (p=0,001) e
entre as pessoas sem plano de saúde (22,9%) que naquelas com plano (13,2%)
(p<0,001). Entre esses indivíduos que procuraram por assistência na saúde pública, as
motivações foram diversas, sendo o tratamento de doença o mais destacado, 41,7%.
Diferentes locais de assistência à saúde foram relatados pelos entrevistados, sendo a
Unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa de Agente Comunitário de
Saúde (PACS) para 38,5%, Centros de Saúde (37,1%), Clínicas especializadas (8,9%) e
Hospitais para 15,6% dos entrevistados. A maioria foi atendida pela primeira vez que
procurou o serviço de saúde pública, nos últimos quinze dias (77,2%). Concluiu-se que,
as mulheres e pessoas sem plano de saúde são os que mais procuram pelos serviços de
saúde públicos, principalmente na Atenção Primária à Saúde e para tratamento de
doenças. Os resultados deste estudo poderão subsidiar o planejamento e gestão de
serviços de saúde pública no município estudado.
Apoio: Fundo de Amparo ao Pesquisador do Estado de Minas Gerais. Fapemig.
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CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA SOBRE ABUSO E
MAUS-TRATOS INFANTIS

Manoelito Ferreira SILVA-JUNIOR
Denise Maria Kroeff Souza CAMPOS
Maria Helena Monteiro de Barros MIOTTO

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento do aluno de Odontologia
quanto ao abuso e maus-tratos infantis, tanto quanto o conhecimento da conduta
necessária ao se constatar tal fato. Materiais e Métodos: O estudo se caracteriza como
descritivo transversal com abordagem quantitativa. O cálculo amostral considerou um
universo de 144 alunos distribuídos do 5º ao 9º período, matriculados no segundo
semestre letivo de 2010. Foram utilizados como parâmetros para o cálculo amostral uma
prevalência de 50%, nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%, a amostra
aleatorizada esperada para o estudo era de 80 estudantes, mas foi acrescido 20% do total
esperando, em caso de uma possível perda, gerando uma amostra total final de 100
alunos. Os critérios de inclusão foram: acadêmicos deveriam estar devidamente
matriculados nos períodos de 5º ao 9º do curso de Odontologia da Universidade Federal
do Espírito Santo no semestre letivo de 2010/2 e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Já como critérios de exclusão, não participaram da pesquisa os
estudantes de Odontologia da UFES que não estavam matriculados em nenhuma
disciplina do curso no período letivo de 2010/2 ou aqueles que se encontravam
afastados por motivo de doença ou licença maternidade. Os dados foram coletados
através de um questionário contendo questões fechadas referentes ao tema de abuso e
maus-tratos infantis. Resultados: Quase todos os alunos participantes apresentaram
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conhecimento deficiente sobre o tema em questão. Nenhum aluno soube agir
corretamente quando se confirma a situação de violência infantil, e a grande maioria
identifica incorretamente uma criança abusada ou maltratada. A maior parte dos alunos
considera importante o conhecimento sobre o assunto e relata desejo de conhecer
melhor este tema. Conclusão: Faz-se necessário uma melhor abordagem do assunto
pela Universidade para que se possa obter um profissional melhor treinado resultando
numa conduta adequada dos casos de violência infantil pelos futuros profissionais.

Palavras chave: Abuso infantil, maus-tratos, violência.
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Prematuridade e baixo peso ao nascer e seus fatores de risco no município de João
Pessoa, de 2001 a 2009
DA SILVA, E. B. L. N.; MARTINS, L. C.; BRAGA, A. L. F.
Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental, Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva, Universidade Católica de Santos

O baixo peso ao nascer – BPN - (inferior a 2500 g) é o fator isolado de maior impacto
sobre a morbidade e a mortalidade neonatal e infantil. A prematuridade (nascimento
com idade gestacional inferior a 37 semanas) é considerada uma das principais causas
de mortalidade neonatal. Objetivos: estimar as prevalências do BPN e da prematuridade
entre os nascidos vivos de mães residentes em João Pessoa, de 2001 a 2009, suas
distribuições temporais e indicar os fatores de risco para ocorrência desses eventos.
Método: Estudo transversal com dados do SINASC para o período de 2001 a 2009.
Foram incluídos todos os nascidos vivos de gestação única. As variáveis utilizadas no
estudo foram: peso ao nascer, sexo do recém-nascido, idade da mãe, escolaridade,
estado civil, número de consultas do pré-natal, idade gestacional, tipo de gravidez e tipo
de parto. Foram estimadas as prevalências de BPN e de prematuridade por ano e para
todo o período do estudo. Modelos de regressão logística univariados e múltiplos
específicos para cada desfecho foram utilizados para calcular razões de chance e seus
respectivos intervalos de confiança de 95%. Resultados: 101.005 nascimentos com
média de peso de 3222,74 gramas (desvio padrão: 544,24). As prevalências de BPN e
de prematuridade foram de 7,2% e de 5,8%, respectivamente. Aumentou a frequência de
partos prematuros, enquanto que a taxa de BPN manteve-se estável. Caiu o percentual
de mães adolescentes (22,8% para 17,8%, p = 0,001). A probabilidade de nascer uma
criança com baixo peso foi maior entre as mães com menos de 20 anos e com 35 anos
ou mais (RC=1,23; IC95%: 1,14–1,33 e RC=1,33; IC95%: 1,19–1,48 respectivamente),
solteiras (RC=1,13; IC95%: 1,05–1,21), que fizeram menos de quatro consultas de prénatal (RC=1,84; IC95%: 1,68–2,01), tiveram recém-nascidos prematuros (RC=56,32;
IC95%: 52,49–60,44) e do sexo feminino (RC=1,47; IC95%: 1,38–1,56). Os fatores de
risco para prematuridade foram idade materna inferior a 20 anos (RC=1,23; IC95%:
1,14-1,32) e igual ou superior a 35 anos (RC=1,34; IC95%: 1,22–1,47), número de
consultas de pré-natal inferior a 4 (RC=2,51; IC95%: 2,32–2,72) e parto cesáreo
(RC=1,21; IC95%: 1,14–1,29). Conclusões: Permanecem relevantes para estes
desfechos fatores de risco que poderiam ser evitados como a gestação na adolescência e
a má cobertura da assistência pré-natal.

Palavras-chave: Estudo transversal. Baixo peso. Prematuridade. Fatores de risco.
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O uso de Análise Envoltória de Dados (DEA) Dinâmica em Redes para avaliação
longitudinal da assistência, ensino e pesquisa nos hospitais universitários
brasileiros.
LOBO, M. S. C.; PARO, C. A.; KOWALCZYK, E. S.; TEOFILO, M.; MARSICO, E. F. C.

Introdução: Hospitais universitários têm suas missões calcadas no tripé assistência-ensinopesquisa e o desempenho de cada uma destas dimensões influencia a qualidade das demais,
podendo sofrer mudanças com políticas públicas de saúde e de educação. Objetivos: Avaliar a
eficiência dos 32 HU federais de perfil geral nas diferentes dimensões, admitindo a interrelação
entre estas e a evolução ao longo do tempo; com banco de dados do MEC, 2010 a 2012.
Metodologia: DEA orientada a produto, técnica de programação linear, mede a eficiência pela
comparação da produção observada de cada unidade, dadas as quantidades de recursos
despendidas, construindo uma fronteira de melhores práticas. DEA em redes considera que
algumas variáveis (de ligação) podem pertencer a mais de uma dimensão simultaneamente. No
estudo, médicos residentes são recursos da assistência e produtos do ensino; internações
ajustadas por complexidade são recursos da pesquisa e produtos da assistência; projetos de
pesquisa são recursos do ensino e produtos da pesquisa. DEA dinâmica analisa a fronteira ao
longo dos anos e considera variáveis que se transportam em tempos subsequentes; no estudo, a
receita é produção de assistência num dado ano e recurso para seu custeio no ano seguinte.
Resultados: No período estudado, os escores médios de assistência, ensino e pesquisa foram:
62%, 81% e 70%, respectivamente. Em 2012, haveria necessidade de aumento de consultas, de
alunado de graduação, de residência multiprofissional e de pós-graduação em 79%, 13%, 18% e
54%, para que todas as unidades atingissem a fronteira, se mantidas as estruturas físicas,
tecnológicas e de colaboradores. Para variáveis de ligação, seria necessário aumento em 24% de
internações e 7% de projetos de pesquisa; e redução em 6% de residentes médicos, embora
algumas unidades devam aumentar este número. Na avaliação dinâmica, observou-se melhora
evolutiva média da eficiência em todas as dimensões, principalmente ensino; assistência teve
queda no período 2010-2011. Em 2012, para melhora da fronteira de produção assistencial, seria
ainda necessária a injeção de um aporte adicional de receita em 16%. Projeções e medidas
individuais para cada hospital podem ser obtidas na análise. Conclusão: O modelo proposto é
útil para avaliação de qualidade, análise de intervenções e para gerar parâmetros de
planejamento e programação em saúde pública.
Área temática: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde.
Palavras-chave: Avaliação de Serviços de Saúde; Economia da Saúde; Análise Envoltória de Dados;
Hospitais Universitários.
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Prevalência da cárie dentária em população de trabalhadores industriários no ano
de 2011 – SESI (Serviço Social da Indústria)

Autores:

Kátia Maria Gally da Silva
Manuela Vanessa Fernandes Moreira Mello
Mercia Sacramento
Maria Isabel Pereira Vianna
Maria Cristina Teixeira Cangussu

Resumo
Objetivo: Identificar e analisar prováveis fatores de ordem socioeconômica, de
exposição ocupacional, e individuais (hábitos e estilos de vida) associados à ocorrência
de cáries em população de trabalhadores industriários atendidos pelo SESI no ano de
2011. Material e Método: Desenvolveu-se um estudo transversal retrospectivo,
utilizando dos secundários oriundos do banco de dados do SESI tendo como
instrumento avaliativo a FSBT (Ficha de Saúde Bucal do Trabalhador), totalizando
1666 registros. Procedeu-se a análise descritiva de indicadores sociodemográficos,
ocupacionais e individuais (hábitos e estilos de vida), o teste de associação do quiquadrado, a análise multivariada, e todas as variáveis que mostraram significância
estatística com um p ≤ 0,20 foram consideradas no modelo saturado da Análise de
Regressão Logística, utilizando o pacote estatístico MINITAB14. Resultado: Houve
predominância do sexo masculino (68,43%), trabalhadores com até ensino médio
completo (79,05%) e faixa de renda de até 2 salários mínimos (81,27%) . Do total,
52,16% dos trabalhadores pertenciam ao ramo de alimentos e bebidas. Confirmou-se
associação positiva à presença de cárie pertencer à raça preta / parda (0,77; IC95% =
0,61-0,98), estar exposto a agentes químicos (1,88; 95% IC= 1,41-2,51), permanecer no
mesmo cargo por 6 anos ou mais (1,36; 95% IC= 1,10-1,68) e não utilizar próteses
dentárias ou simplesmente necessitar do uso das mesmas (OR= 2,11 IC95%:1,712,59).Conclusão: Estes resultados elucidam a importância de programas de saúde
bucal, inseridos no ambiente laboral para tratamento dos problemas instalados e
prevenção da ocorrência de novos danos à cavidade bucal.
Palavras-chave: saúde bucal; saúde do trabalhador; epidemiologia
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Temporomandibular em trabalhadores da indústria.

de

Disfunção

Mello MVFM, Gally KM, Sacramento MSS, Vianna, P, Cangussu MCT

RESUMO
A população adulta, economicamente ativa, encontra-se vulnerável às
exposições ocupacionais. Tal condição é capaz de exacerbar ou desencadear
desordens à saúde oral do indivíduo e, conseqüente, diminuição da capacidade
produtiva. Além das fontes de dor orofacial de origem odontogênicas, torna-se
necessário investigar a Disfunção Temporomandibular (DTM), visto que é
considerada a segunda causa mais freqüente de condição de dor crônica
orofacial. Neste contexto, desenvolveu-se um estudo transversal analítico
visando identificar fatores associados à ocorrência de sinais e sintomas de DTM
em trabalhadores da indústria. A população de estudo abrangeu 1252
trabalhadores oriundos do Distrito Federal e demais 6 estados brasileiros que
foram atendidos nas unidades do Serviço Social da Indústria (SESI) no ano de
2011. A presença de DTM foi registrada mediante a identificação de pelo menos
um sinal ou sintoma associado (dor, ruído,aumento de volume e limitação do
movimento). Realizou-se a análise bivariada (teste do Qui-quadrado de Pearson
e cálculo do Odds Ratio) e análise multivariada (Regressão Logística backward).
A maioria dos trabalhadores examinados são homens (n=819;65,42%;), pardos
ou negros (n=834;66,61%;),com idade igual ou superior a 33 anos
(n=647;51,68%;), com ensino médio completo ou superior (n=828;72,20%;) e
que ganham mensalmente até dois salários mínimos (n=1056; 84,35%). A
presença de exposições ocupacionais aos agentes físicos (n=764; 61,02%) e
ergonômicos (n=727; 58,07%) foi referida por mais de 50% dos trabalhadores.
Observou-se que 15,50% (n=194) dos trabalhadores apresentam um ou mais
sinais e sintomas associado a DTM. O ruído foi o sinal mais expressivo
(n=127;10,14%). A significância estatística (p<0,05) foi observada para
associação entre a presença de DTM com o sexo feminino (OR:1,68;IC 95%:
1,19-2,35;), raça negra/parda (OR:1,76;IC95%:1,21–2,56;), uso de tabaco
(OR:1,89;IC 95%: 1,18 – 3,04;) e exposições ocupacionais a agentes físicos
(OR:1,81;IC 95%:1,22–2,70;) e ergonômicos (OR:1,72; IC 95%: 1,18-2,51;).
Trabalhos que abordem tal temática são escassos na literatura, por isso, a
comprovação de causalidade das associações encontradas neste estudo
fornecerá respaldo científico consistente para adoção de medidas preventivas
capazes de contribuir para.construção de um ambiente de trabalho mais
saudável.
Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular; Ex
posição Ocupacional; Saúde do Trabalhador.
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FATORES QUE INTERFEREM NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO
ENTRE MÃES ADOLESCENTES

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno, segundo preconizado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), deve ser dado de forma exclusiva até os seis meses
de vida da criança, e de forma complementar até os dois anos. Porém,
percebe-se que a média de duração do aleitamento exclusivo entre mães
jovens está abaixo do que é recomendado. OBJETIVO: Analisar os fatores que
possam influenciar o aleitamento materno exclusivo entre mães adolescentes
até o terceiro mês de vida do recém-nato. METODOLOGIA: Estudo transversal
realizado com 202 adolescentes com idade entre 14 e 19 anos, três meses
após terem sido internadas para a resolução da gravidez em quatro
maternidades de Teresina-PI em 2006. Para a coleta de dados utilizou-se
formulário pré-codificado e pré-testado, aplicado na residência das
adolescentes. Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa
SPSS versão 17.0. Foram realizadas análises univariada, bivariada - por meio
do teste qui-quadrado de Pearson - e multivariada, utilizando-se a regressão
logística binomial. Este estudo foi aprovado pelo CEP/UFPI sob CAAE nº
0106.0.045.000-05. RESULTADOS: Das adolescentes entrevistadas, 88,2%
afirmaram amamentar o filho no terceiro mês de vida dele, porém, para 61,8%
destas a amamentação já não era exclusiva. As mães adolescentes que
frequentavam a escola (p=0,004) tiveram 14% maior propensão a ter interrompido
o aleitamento materno exclusivo aos três meses após o parto. Entretanto, aquelas
que recebiam suporte familiar durante os cuidados de si e da criança (p=0,037)
mostraram-se três vezes mais propensas à manutenção do aleitamento materno
exclusivo. CONCLUSÃO: Constatou-se que o fato da jovem estudar influenciou
negativamente a manutenção do aleitamento materno exclusivo no terceiro
mês pós-parto, enquanto receber auxílio da família durante os cuidados de si e
de seu filho influenciou positivamente a sua manutenção. Faz-se necessário o
incentivo ao suporte familiar dispensado à jovem mãe, bem como orientação
quanto à prática do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida da
criança mesmo que a jovem tenha retomado os estudos.

DESCRITORES: Gravidez na adolescência; Aleitamento materno; Saúde
infantil.
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Testagem para o HIV em usuários de crack da Região Centro-Oeste do Brasil:
prevalência e fatores associados
Rafael Alves Guimarães, Nativa Helena Alves Del-Rios, Divânia Dias da Silva França,
Leandro Nascimento da Silva, Lyriane Apolinário de Araujo, Raquel Silva Pinheiro,
Megmar Aparecida dos Santos Carneiro, Sheila Araujo Teles
Introdução: O crack corresponde a uma apresentação alcalina da cocaína, produzido a
partir da junção da pasta base de cocaína e outras substâncias. O seu consumo aumenta
a vulnerabilidade dos usuários a aquisição de Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST), incluindo a infecção pelo HIV. A testagem para o HIV nessa população constitui
uma ferramenta útil para ampliação do diagnóstico, identificação e tratamento precoce,
diminuindo as conseqüências da infecção pelo HIV/aids. No Brasil, um estudo
multicêntrico, estimou que 36,5% da população em geral já foram testadas para o HIV.
Contudo, ainda há poucos estudos sobre a cobertura da testagem do HIV em usuários de
drogas ilícitas. Objetivo: investigar a cobertura e fatores associados à testagem para o
HIV em usuários de crack da Região Centro-Oeste do Brasil. Método: estudo
transversal realizado em usuários de crack de uma unidade referência para tratamento
de dependência química de Goiânia, Goiás, de agosto de 2012 a abril de 2013. Os dados
foram coletados mediante entrevista, utilizando um roteiro estruturado e analisados em
programa estatístico Stata, versão 8.0. Foi considerado como variável de desfecho o
relato de testagem para o HIV alguma vez na vida. Esse estudo foi aprovado no Comitê
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clinicas/UFG, protocolo nº 117/2011. Resultados:
dos 600 usuários de crack, 56,7% (IC95%: 52,7-60,6) relataram testagem para o HIV.
Em análise multivariável, testagem anterior para o HIV foi estatisticamente associado
ao sexo feminino (ORaj: 2,5; IC95%: 1,3-4,5), idades entre 25-30 anos (ORaj: 1,9;
IC95%: 1,1-3,3) e superior a 30 anos (ORaj: 2,2; IC95%: 1,4-3,6), presença de
corrimento genital nos últimos seis meses (ORaj: 2,6; IC95%: 1,1-7,0), histórico de
hepatite (ORaj: 4,2; IC95%: 1,4-13,0), sexo com parceiro portador do HIV (ORaj: 3,5;
IC95%: 1,1-10,8), histórico de DST na vida (ORaj: 2,0; IC95%: 1,2-3,5) e relato de
vacinação contra vírus da hepatite B (HBV) (ORaj: 1,9; IC95%: 1,2-3,0). Conclusão: os
resultados desse estudo sugerem uma cobertura para testagem do HIV nos usuários de
crack superior à população em geral. Além disso, a realização do teste anti-HIV nessa
população está condicionada as dimensões individuais, comportamentais e
programáticas.
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Consumo de álcool em adolescentes e jovens adultos de um assentamento urbano:
prevalência e fatores associados

Rafael Alves Guimarães, Stéfany Martins Silva, Everaldo Mariano Miranda Sobrinho,
Andressa Cunha de Paula, Natália Alves Martins, Sheila Araujo Teles, Marcos André de
Matos

Introdução: O consumo de álcool representa um grande problema de saúde pública,
especialmente entre os jovens e encontra-se associado à diversas consequências para o
individuo, tais como doenças crônicas, transtornos mentais e maior risco de suicídios, homicídios,
violência e de acidentes automobilísticos. Indivíduos de assentamentos urbanos apresentam-se
vulneráveis ao consumo de álcool, uma vez que nesses locais, geralmente a infraestrutura das
habitações e emprego é precária, há grande diversidade cultural e dificuldade de acesso aos
serviços de saúde. Objetivo: Estimar a prevalência e fatores associados ao consumo de álcool
entre jovens de um assentamento urbano de Goiânia, Goiás. Metodologia: Estudo transversal,
realizado de junho a julho de 2013 em jovens de 12 a 24 anos residentes do assentamento. Os
critérios de inclusão foram possuir idade entre 12-14 anos e residir no assentamento há pelo
menos 12 meses. Após consentimento dos participantes ou responsáveis os participantes
foram entrevistados face a face utilizando um roteiro estruturado. Definiu-se como variável de
desfecho consumo de álcool alguma vez na vida. A análise dos dados foi realizada no
programa Stata, versão 8.0. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Humana e Animal do Hospital das Clínicas/UFG, protocolo nº 365/11. Resultados: Do total
de participantes, 57 (54,3%; IC95%:44,8-63,8) participantes relataram o consumo de álcool
alguma vez na vida. Possuir renda familiar superior à três salários mínimos (RPajustada:1,2;
IC95%:1,1-1,4), ter de sete a oito (RPajustada:1,2; IC95%:1,1-1,4) e mais de oito
(RPajustada:1,2; IC95%:1,1-1,3) anos de escolaridade, possuir pais solteiros ou separados
(RPajustada:1,2; IC95%:1,1-1,3), não possuir religião (RPajustada:1,2; IC95%:1,1-1,4) e
fazer uso de tabaco (RPajustada:1,2; IC95%:1,1-1,4) foram associados estatisticamente ao
consumo do álcool. Conclusão: A prevalência para o consumo de álcool dos assentados
investigados foi de 54,3%, evidenciando a necessidade o desenvolvimento de estudos nesse
grupo populacional, a fim de subsidiar programas e políticas públicas de saúde, com base na
promoção da saúde e prevenção de agravos.
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INFLUENCIA DE ATIVIDADE EDUCATIVO-PREVENTIVA NA CONDIÇÃO
DE SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE MONTES
CLAROS / MG
BARROS, Vania Julieta de Araujo
COSTA, Simone de Melo
FLÓRIO, Flávia Martão
RESUMO: A atividade educativo-preventiva contribui na formação de bons hábitos de
higiene bucal, o que reflete em melhores condições de saúde bucal. O estudo objetivou
avaliar a influência de ações educativo-preventivas direcionadas a crianças e
adolescentes de escolas públicas a partir de indicadores normativos de saúde bucal. As
atividades são desenvolvidas por acadêmicos do curso de Odontologia das Faculdades
Unidas do Norte de Minas em uma Escola Pública, denominada aqui de Escola A. A
outra escola de comparação, sem atividades educativas, será indicada como Escola B.
Os indicadores de saúde bucal utilizados foram o IHOS (Índice de Higiene Oral
Simplificado) para aferição da higiene bucal, e o IPC (Indice Periodontal Comunitário)
para avaliar a condição periodontal. Participaram da pesquisa 289 escolares, sendo
50,5% da Escola A e 49,5% da Escola B, ambas situadas em Montes Claros, MG. A
pesquisa de caráter transversal e analítica. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa envolvendo seres humanos, sob parecer nº 430.166. A análise estatística
adotou o teste qui quadrado e o nível de significância de 5% e intervalo de confiança de
95%. Na Escola A o IHOS foi satisfatório para 9,6%, regular para 78,8% e deficiente
para 11,6% enquanto na Escola B foi 3,5%, 17,5% e 79,0% respectivamente, com
diferença estatisticamente significativa (p=0,000). A Escola A apresentou IPC com
melhores resultados, sendo ausência de sangramento para 61,6%, presença de
sangramento para 29,5% e presença de cálculo para 8,9%, sendo na Escola B, 25,2%,
45,5% e 29,4% respectivamente (p=0,000). Concluiu-se que, com base nos indicadores
de higiene bucal e condições periodontais, a presença de atividades de educação em
saúde parece influenciar positivamente na condição de saúde bucal de escolares. Os
estudantes beneficiados pelas ações educativas apresentaram melhores indicadores que
os não integrantes de atividade educativo-preventivo.
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LEVANTAMENTO DOS HÁBITOS E CONHECIMENTO DE SAÚDE BUCAL
ENTRE ESCOLARES DE MONTES CLAROS / MG
BARROS, Vania Julieta de Araújo
COSTA, Simone de Melo
FLÒRIO, Flavia Martão

RESUMO: A Instituição de Ensino representa um importante cenário de prática para o
desenvolvimento de ações de educação em saúde junto a crianças e adolescentes. O
trabalho teve como objetivo identificar os hábitos e conhecimentos acerca da saúde
bucal junto a escolares da rede pública de Montes Claros, MG. Pesquisa de caráter
transversal, quantitativa e descritiva. A coleta de dados deu-se por meio da aplicação de
questionário estruturado. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo seres humanos, sob parecer nº 430.166. Participaram do estudo 289
escolares entre nove a doze anos de idade sendo a maior participação de meninos
(51,2%). A maioria conhece a denominação da doença que acomete a estrutura dentária,
cárie (86,5%) e 54,0,% têm conhecimento do que é o biofilme, no entanto 50,0%
acreditam que o biofilme somente poderá ser retirado pelo profissional cirurgiãodentista. A escovação dos dentes e uso do fio dental após as refeições diárias foi
considerada a melhor maneira de evitar a cárie dentária (66,0%) e manter as gengivas
saudáveis (91,0%). Contudo, apenas 15,1% fazem uso diário do fio dental. Uma grande
parte (65,0%) relatou que há possibilidades de ter dentes hígidos por toda a vida,
enquanto que mais da metade dos participantes (65,1%) desconhece a utilidade do flúor.
Concluiu-se que, a maioria dos escolares apresenta conhecimento acerca da cárie
dentária e sabe, em parte, como preveni-la, tendo compreensão da possibilidade de
evitá-la. No entanto, há necessidade de mais ações que motivem o desenvolvimento de
hábitos de saúde bucal entre os escolares, dado que a adesão ao uso diário do fio dental
ainda é baixa.
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INCIDÊNCIA DE FALHAS NO EXAME DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS NA
TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA EM
MACAÉ/RJ
Autores: Jane de Carlos Santana Capelli 1, Vivian de Oliveira Sousa Corrêa 1,
Angelica Nakamura1, Camilla Medeiros Macedo da Rocha1, Uliana Pontes Vieira1,
Maria Fernanda Larcher de Almeida 1, Cristiane da Silva Rangel de Meneses 2,
Luciana Aguiar Velasco Lima2, Katerine de Souza Martins1, Izabella Mendes
Nogueira1.
Instituição:
1

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Professor Aloísio
Teixeira
2

Hospital Público Municipal de Macaé (HPMM).

Introdução: A audição é o sentido primordial para a aquisição e desenvolvimento da
fala e linguagem. A identificação precoce de alterações auditivas, que podem
interferir negativamente na qualidade de vida do ser humano, é realizada a partir da
triagem auditiva neonatal (TAN), se possível, ainda na maternidade. É de
fundamental importância, portanto, realizar o teste da orelhinha (Emissões
Otoacústicas – EOA) em lactentes antes dos 6 meses, uma vez que esse é o
período decisivo para a criança que apresenta o diagnóstico de deficiência auditiva.
Objetivo: Descrever a incidência falhas na triagem auditiva neonatal de recémnascidos na maternidade do Hospital Público Municipal de Macaé (HPMM). Sujeitos
e Métodos: Realizou-se um estudo descritivo, quantitativo, de base secundária e
corte transversal na maternidade do Hospital Público Municipal de Macaé (HPMM),
no período entre janeiro e outubro de 2013. Todos os recém-nascidos (RNs) foram
submetidos a TAN com captação das Emissões Otoacústicas Evocadas por
Estímulo Transiente (EOAT) e pesquisa do Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP). As
falhas dos testes da orelhinha foram coletadas nos prontuários de recém-nascidos
que estavam em Alojamento Conjunto e na Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal. Esta coleta foi feita levando-se em consideração os resultados de
“passou” ou “falhou” na EOA, associado a presença ou ausência do reflexo cócleopalpebral (RCP), conforme rege o protocolo de triagem do hospital. Os dados foram
digitados, consolidados e analisados a partir da distribuição absoluta e relativa,
utilizando-se o software Microsoft Excel 2010. O projeto está vinculado ao PET
Saúde/Redes de Atenção à Saúde, vigência 2013-2015, com apoio do Ministério da
Saúde. Resultados: Foram realizados 1321 exames de EOA em recém-nascidos na
maternidade do HPMM, entre janeiro e outubro de 2013. Em janeiro, dos 120
exames realizados, detectaram-se 5% de falhas. No mês de fevereiro o
equipamento estava em manutenção, por isso, foram feitos apenas 26 exames e
sem detecção de falhas. Em março, dos 135 exames realizados, 8% de falhas foram
encontradas. Em abril, dos 144 exames, detectaram-se 16% de falhas. Em maio,
dos 160 exames realizados, detectaram-se 7,5% de falhas. Em junho, dos 156
exames, 18% de falhas foram detectadas. Em julho, dos 151 exames, detectaram-se
12% de falhas. Em agosto, dos 118 exames, detectaram-se 11% de falhas. Em
setembro, dos 142 exames, 9% de falhas foram observadas. Em outubro, dos 169
exames, detectaram-se 10% de falhas. No teste da orelhinha, todos os neonatos
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apresentaram ausência do RCP. Conclusão: O percentual de falhas no exame de
EOA nos neonatos foi elevado, contudo, todo o grupo avaliado apresentou ausência
de RCP. É importante que ocorra re-teste e o monitoramento audiológico das
crianças que falharam na avaliação, para definição de diagnóstico e adequada
intervenção.
Palavras Chave: Teste da Orelhinha, Saúde da Criança, Saúde Auditiva, Lactente.
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Título:
PET REDES SAUDI: AVALIAÇÃO AUDITIVA DE BOLSISTAS VINCULADOS A
UM PROJETO EXTENSIONISTA SOBRE SAÚDE AUDITIVA DESENVOLVIDO NA
CIDADE DE MACAÉ, RIO DE JANEIRO.
Autores: Katerine de Souza Martins1, Angelica Nakamura1, Vivian de Oliveira Sousa
Corrêa1, Camilla Medeiros Macedo da Rocha1, Uliana Pontes Vieira1, Maria
Fernanda Larcher de Almeida1, Cristiane da Silva Rangel de Meneses 2, Luciana
Aguiar Velasco Lima2, Joana Géssica Diniz1, Thaís Abijaude Souza1, Paula Silva
Figueiredo1, Jane de Carlos Santana Capelli1.
Instituição:
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Professor
Aloísio Teixeira.
2
Centro Municipal de Reabilitação/ Secretaria Municipal de Saúde de Macaé.
Introdução: A capacidade de perceber os sons é primordial não apenas para o
desenvolvimento da linguagem e da comunicação, mas também para o
desenvolvimento emocional. Para os nascidos surdos, os exames que detectam o
mau funcionamento o aparelho auditivo são essenciais. Dentre os exames,
encontra-se a audiometria, um método que avalia a capacidade do ser humano em
ouvir sons. Para alguns jovens adultos que nunca realizaram o teste e não possuem
informações sobre sua saúde auditiva, a audiometria se mostra um exame singular,
sendo um diferencial na vida desses indivíduos. A partir desse exame é possível
melhorar a expectativa de longevidade da audição. Objetivo: Descrever a
capacidade auditiva de bolsistas vinculados a um projeto extensionista sobre surdez
e deficiência auditiva desenvolvido na cidade de Macaé – Rio de Janeiro. Sujeitos e
Métodos: O projeto PET Redes Saudi está vinculado ao PET-Saúde/Redes (20132015) que contempla projetos alinhados às prioridades definidas na perspectiva do
fortalecimento das redes de atenção à saúde, preferencialmente articuladas ao
planejamento das ações de saúde das Regiões de Saúde (Decreto nº 7.508, de 28
de junho de 2011) e às Redes de Atenção à Saúde (Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30
de dezembro de 2010). Realizou-se um estudo descritivo, quantitativo, de corte
transversal e base primária com bolsistas vinculados ao projeto PET Redes Saudi,
desenvolvida na cidade de Macaé, RJ. Os bolsistas foram avaliados individualmente
pela preceptora do projeto, no ambulatório de fonoaudiologia do Centro Municipal de
Reabilitação/SEMUSA – Macaé, para avaliação audiométrica. Foram coletadas as
seguintes variáveis: Idade (anos), queixas auditivas e meatoscopia. Os dados foram
digitados, consolidados e analisados através da frequência relativa, medidas de
tendência central, utilizando-se o software Microsoft 2010. Resultados: Foram
avaliados 12 bolsistas, com média de idade(±dp) 21,8±3,08 anos. Detectaram-se
20% dos participantes relatando queixas auditivas (o primeiro queixando-se de
sensação de plenitude auricular em orelha esquerda; o segundo, queixando-se de
um zumbido e tontura, sendo encaminhado ao otorrinolaringologista). Quanto ao
resultado da meatoscopia, 10% apresentaram alteração. Conclusão: Todas as
audiometrias encontraram-se no limiar de normalidade, apesar de serem observadas
queixas auditivas por parte de alguns bolsistas avaliados.
Palavras chave: Audiometria, Surdez, Perda auditiva, Estudo seccional.
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Atividade física no deslocamento e fatores associados: dados de idosos de Florianópolis.
Susana Cararo Confortin – Universidade Federal de Santa Catarina –
susanaconfortin@gmail.com
Danielle Ledur Antes – Universidade Federal de Santa Catarina –
danielleantes@gmail.com
Maruí Weber Corseuil Giehl, Universidade Federal de Santa Catarina –
mwcorseuil@gmail.com
Ione Jayce Ceola Schneider– Universidade Federal de Santa Catarina –
ione.jayce@gmail.com
Eleonora d’Orsi - Universidade Federal de Santa Catarina –
eleonora@ccs.ufsc.br

Objetivo: Investigar os fatores associados à atividade física no deslocamento em idosos.
Métodos: Trata-se de estudo transversal, de base populacional, conduzido com 1705
idosos (≥60 anos) de Florianópolis, SC. A atividade física no deslocamento foi analisada
por meio do International Physical Activity Questionnaire – IPAQ (inativo:
<10min/semana; insuficientemente ativo: ≥10- <150min/semana; e ativo:
≥150min/semana). Utilizou-se regressão logística multinomial para verificar a associação
entre o desfecho e covariáveis: sexo (feminino/masculino), faixa etária (60-69, 70-79 e
80 anos ou mais), renda per capita em quartis, percepção de saúde (muito boa, boa,
regular, ruim e muito ruim) e dependência em atividades da vida diária (AVD)
(nenhuma, 1-3 e 4 ou mais).
Resultados: 38,2% dos idosos foram considerados inativos, 34,5% insuficientemente
ativos e 27,3% ativos no deslocamento. Na análise ajustada associaram-se a ser
insuficientemente ativo: faixa etária de 80 anos ou mais (OR:0,35;IC95%:0,25;0,49),
percepção
da
saúde
ruim
(OR:0,35;IC95%:0,16;0,75)
e
muito
ruim
(OR:0,31;IC95%:0,11;0,88),
dependência
em
4
ou
mais
AVD
(OR:0,25;IC95%:0,16;0,38)
e
pertencer
ao
4º
quartil
de
renda
(OR:1,81;IC95%:1,31;2,51). Tiveram menores chances de serem ativos no
deslocamento: idosos de 80 anos ou mais (OR:0,19;IC95%:0,10;0,36), com percepção de
saúde regular (OR:0,42;IC95%:0,25;0,70), ruim (OR:0,18;IC95%:0,07;0,44) ou muito
ruim (OR:0,14;IC95%:0,04;0,43), e com dependência em
4 ou mais
(OR:0,23;IC95%:0,13;0,42), por outro lado, idosos do sexo masculino
(OR:1,96;IC95%:1,53;2,52) apresentaram maiores chances de serem ativos neste
domínio.
Conclusão: Os resultados indicam que idosos longevos e os mais acometidos por
problemas de saúde apresentaram menores chances de atividade física no deslocamento,
e assim, necessário direcionar a estes grupos políticas de saúde voltadas para a
promoção de estilos de vida mais saudáveis.

134

Título: Atividades Instrumentais de Vida Diária e uso de internet

Autores: Lariane Mortean Ono, Ione Jayce Ceola Schneider, Eleonora d’Orsi.

Introdução: Atividades instrumentais de vida diária (AIVD) representam ações cotidianas
relacionadas à independência social e comunitária. O uso de internet através do envio e
recebimento de mensagens, vem sendo apontado como importante fator de inclusão social e
promoção de saúde e bem estar entre idosos.
Objetivos: Avaliar o desempenho de Atividades Instrumentais de Vida Diária e sua
associação com o uso de internet, em idosos residentes em Florianópolis – SC.
Métodos: Os dados foram obtidos em um inquérito populacional com 1705 idosos com mais
de 60 anos, nos anos de 2009-10. As AVDI foram pesquisadas através do Questionário
Brasileiro de Avaliação Funcional Multidimensional adaptado do questionário Old Americans
Resources and Services (BOMFAQ/OARS), validado no Brasil, que corresponde a 9
questões. Para a análise as AVDI foram foi dividida em 3 categorias: livre de incapacidade
(sem dificuldade para realizar qualquer atividade); incapacidade leve a moderada (dificuldade
para realizar de uma a três atividades); incapacidade grave (dificuldade para realizar mais que
três atividades). Foi considerado que o idoso usava de Internet quando usava computador e
conseguia trocar mensagens via este equipamento. Foi realizada a estatística descritiva e
bivariada das variáveis estudadas. Foi utilizada a Regressão Logística Multinomial para
verificar a associação do uso de Internet com as AVDI, controlada por fatores
socioeconômicos e condições de saúde, e considerado o efeito de delineamento do estudo.
Resultados: Dos idosos participantes, 63,9% eram do sexo feminino, 50% tinha até 69 anos,
34,4% não apresentavam incapacidade em nenhuma das AIVD e 46% possuíam incapacidade
leve a moderada. O uso de internet apresentou-se como fator protetor para a incapacidade
grave (OR: 0,27 – IC95%: 0,12–0,61) enquanto que para a incapacidade leve a moderada não
foi significativo (OR: 0,78 – IC95%: 0,56–1,07).
Conclusão: O uso de internet mostrou-se como um fator protetor somente para a incapacidade
grave nas AIVD. As AIVD são consideradas mais complexas que as atividades básicas de
vida diária (ABVD), portanto, seu declínio se dá de forma mais rápida e interfere
negativamente na saúde e envelhecimento de idosos. Os fatores socioeconômicos e as
condições de vida podem interferir no acesso e uso de internet e na incapacidade funcional.
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Fatores socioeconômicos, doenças crônicas e hábitos de vida associados a doença
cardiovascular no Sul do Brasil: estudo de base populacional com idosos.
Ione Jayce Ceola Schneider
Lariane Mortean Ono
Maruí Weber Corseuil
Danielle Ledur Antes
Larissa Pruner Marques
Eleonora d’Orsi
Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 70% da mortalidade
no Brasil.
Objetivo: Investigar a prevalência e os fatores socioeconômicos, doenças crônicas e hábitos
de vida associados às doenças cardiovasculares em idosos residentes em Florianópolis (SC),
Sul do Brasil.
Métodos: Os dados foram obtidos em um inquérito populacional com 1705 idosos com mais
de 60 anos, nos anos de 2009-10. Foi considerado como doença cardiovascular o idoso
informar que tinha doença do coração, infarto, acidente vascular cerebral, derrame, isquemia
cerebral ou cardiovascular. Foram consideradas variáveis independentes sexo, faixa etária,
estado civil, cor da pele, escolaridade, renda percapita em tercis, plano de saúde particular,
doença reumatológica, diabetes, doença pulmonar, hipertensão, uso de medicamento para
doenças cardiovasculares, consumo de álcool, fumo, atividade física, índice de massa
corpórea para idosos, circunferência da cintura, consumo de porções de frutas e verduras
recomendadas pela OMS. Foi realizada análise descritiva, bivariada, e regressão bruta e
ajustada de Poisson para identificar os fatores independentes.
Resultados: Entre os idosos entrevistados, 63,9% eram do sexo feminino, 50,1% com idade
entre 60 e 69 anos, 58,2% eram casados, 85,5% brancos. A prevalência de doença
cardiovascular foi de 32,4%. Os fatores independentes foram ser do sexo masculino, ter mais
de 70 anos, ter doença reumatológica, doença pulmonar, utilizar medicamentos para doenças
cardiovasculares e ser insuficientemente ativo.
Conclusão: Nesta população, as características econômicas, os hábitos de vida, exceto prática
de atividade física, não foram associados às doenças cardiovasculares, entretanto as doenças
crônicas estudadas aumentaram a prevalência das doenças cardiovasculares. A ausência da
associação de fatores econômicos e alguns hábitos de vida pode ser devido a melhora do
acesso a saúde e políticas públicas para redução destas doenças.
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Caracterização dos fatores de risco relacionados à sobrevivência dos nascidos
vivos, Ceilândia e Sol Nascente, 2010.
Ruth Rangel- Bolsista PBIC/CNPq
Luiza de Marilac M. Barbosa- FCE-UnB
Patrícia Escalda- FCE/UnB

Em vários países do mundo, milhões de crianças já nascem lutando para
sobreviver. Os fatores de risco para a sobrevivência de nascidos vivos estão
relacionados à assistência à saúde, às características demográficas, condições
socioeconômicas e aspectos epidemiológicos. Na atualidade, a prematuridade
(menos de 37 semanas de gestação) e o baixo peso ao nascer (menos de
2500 gramas) são considerados os principais de fatores de risco para a
sobrevivência dos nascidos vivos. Dentre as principais causas do baixo peso
ao nascer e prematuridade pode-se destacar ser filho de mães adolescentes
(abaixo de 20 anos), pré-natal inadequado (menos de 5 consultas), baixa
escolaridade da mãe e a raça/cor da criança. Este estudo teve como objetivo
caracterizar os fatores de risco relacionados à sobrevivência dos nascidos
vivos. Como percurso metodológico foi adotado a análise dos dados do sistema
de informação sobre nascidos vivos de Ceilândia e Sol Nascente/DF, referente
ao período de 2010. O local corresponde a maior região administrativa do
Distrito Federal – Brasil em termos populacionais e conta ainda com uma área
que tem a situação fundiária indefinida – o Sol Nascente, considerada a
segunda maior favela do Brasil. As variáveis estudadas foram local de
residência da mãe, escolaridade da mãe, estado civil, idade da mãe, número
de consultas de pré-natal, tipo de parto, raça/cor, baixo peso ao nascer e sexo.
As análises bivariadas foram processadas no SPSS versão 19. Como
principais resultados observou-se que na análise por local de residência da
mãe: Ceilândia formal e Sol Nascente (local com situação fundiária indefinida),
considerando as variáveis estudadas foi possível identificar diferença
estatística em relação ao estado civil da mãe (p=0,000), tipo de parto
(p=0,000), raça/cor da mãe (p=0,000), número de consultas de pré-natal
(p=0,007), enquanto em relação a idade da mãe (p=0,676), escolaridade da
mãe (p=0,076) e peso ao nascer (p=0,303) não foram observadas diferenças
estatísticas nas duas localidades. Como considerações do estudo pode-se
considerar que no Sol Nascente prevalecem as mães solteiras, negras/pardas,
que realizam partos vaginais e fazem entre 7 e mais consultas de pré-natal
quando comparados com Ceilândia formal. Considerando que esta localidade
ainda requer investimentos públicos importantes para que as condições de vida
sejam mais favoráveis à sobrevida das crianças que moram ai é preciso
garantir a construção de equipamentos sociais tais como creches e escolas
infantis uma vez que as mães na sua maioria são solteiras.
Palavras-chave: Saúde Materno Infantil; Fatores de Risco; Saúde da Criança
Apoio: FCE-UnB/FAP-DF
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PERFIL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA DO SETOR HABITACIONAL SOL NASCENTE,
CEILÂNDIA- DF.
Jéssica Mendes Sant’Anna
Patrícia Escalda
O envelhecimento é um processo multidimensional, pois os fatores que
influenciam na capacidade de enfrentamento das modificações que ocorrem com o
aumento da idade são múltiplos, traduzindo-se em diferentes modelos de velhice. Este
processo vem ocorrendo no Brasil de forma acelerada e o maior desafio em relação à
atenção da pessoa idosa é conseguir contribuir para a sua qualidade de vida, apesar das
progressivas limitações que possam ocorrer. Neste contexto a Atenção Básica deve estar
voltada para a saúde da pessoa idosa através do desenvolvimento de práticas gerenciais
e sanitárias democráticas e participativas e, sob a forma de trabalho em equipe dirigido
às populações de territórios bem delimitados, pelo qual assume a responsabilidade
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território, assim a Estratégia Saúde
da Família (ESF) foi planejada para reorientar o modelo de atenção à saúde. Buscou- se
por meio deste estudo identificar o perfil da população idosa assistida por duas Equipes
de Estratégia Saúde da Família residente no condomínio Nascente/Ceilândia- DF,
considerando as variáveis demográficas, sociais, econômicas e epidemiológicas. Os
dados coletados para a análise da situação de saúde dos idosos foram procedentes da
Ficha A e processados no Epinfo. O estudo ocorreu nos meses de setembro e outubro de
2013. Foram identificados 87 idosos, distribuídos em 73 domicílios. A ESF 1 possui
mais domicílios com idosos que a ESF 2. De acordo com os resultados a faixa etária
com maior frequencia de idosos foi de 60 a 69 anos, a maior frequência foi do sexo
feminino, de alfabetizados e ocupados. Com relação ao perfil epidemiológico,
constatou-se a prevalência de hipertensão e diabetes. Na situação de moradia e
saneamento constata-se a presença de fatores de risco à saúde como o lixo, saneamento
inadequado, que podem interferir no processo saúde e doença da população. Percebe-se
a necessidade de ações intersetoriais para garantir o acesso à saúde para todas as
pessoas, assim como o fortalecimento da Atenção Primária e a expansão da ESF podem
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Setor Habitacional Sol
Nascente, em especial a dos idosos.
Palavras- chave: Saúde do Idoso, Saúde da Família; Perfil Epidemiológico
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Distribuição espacial da mortalidade por doença isquêmica do coração no
município de Ponta Grossa – Paraná e seus diferenciais socioeconômicos.
Erildo Vicente Muller
Thabatha Nicolaio
Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças isquêmicas do coração são
responsáveis, juntamente com outras doenças crônicas não transmissíveis, por mais da
metade da mortalidade mundial, sendo que, no Brasil, é a terceira causa de
hospitalizações e demanda um grande gasto com a saúde pública. O objetivo desse
estudo foi conhecer o comportamento da mortalidade por doenças isquêmicas do
coração em idosos residentes no município de Ponta Grossa/PR no período de 2001 a
2011 relacionando os óbitos aos fatores socioeconômicos. Foram utilizados os registros
de óbitos pelas doenças isquêmicas do coração por faixa etária, cedidos pelo
departamento de Vigilância Epidemiológica, analisando em cada um o grau de
escolaridade, região de residência e estado civil. Foram elaborados mapas temáticos por
meio da base georeferenciada de Ponta Grossa utilizando-se o programa Arc View.
Houve maior incidência de óbitos por DIC em homens casados, com a 1 a 3 anos de
estudo. No gênero feminino o coeficiente de mortalidade na mesma faixa etária foi
menor em todas as faixas etárias no período de estudo. As mulheres viúvas, com 1 a 3
anos de estudo representaram a maior porcentagem de óbitos no período estudado. A
faixa etária acima de 80 anos apresentou os maiores coeficientes de mortalidade.
Verificou-se ainda que os coeficientes de mortalidade para homens não tiveram
variações significativas em bairros mais periféricos em relação aos mais centrais. No
entanto, para mulheres, os coeficientes foram menores em bairros mais afastados do
centro. A distribuição da mortalidade por bairro pode subsidiar intervenções nos bairros
com os maiores coeficientes de mortalidade.
Palavras-chave: Mortalidade; Doença Isquêmica do Coração; Idosos.
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REPERCUSSÃO DA INICIAÇÃO SEXUAL NA VIDA REPRODUTIVA E
SEXUAL DE JOVENS NO NORDESTE DO BRASIL
Delvianne Costa de Oliveira
Keila Rejane Oliveira Gomes
Thatiana Araújo Maranhão

INTRODUÇÃO: O início da vida sexual ocorre frequentemente na
adolescência. Entretanto, as práticas sexuais nessa fase da vida podem
acarretar elevado impacto na vida reprodutiva e comprometer o projeto de vida
dos jovens. Por não perceberem os riscos da prática sexual insegura, alguns
adolescentes vivenciam essa experiência sem se preocupar com as possíveis
consequências negativas que este evento pode ocasionar. OBJETIVO:
Analisar a iniciação sexual na adolescência de jovens com antecedentes
gestacionais em Teresina-PI. MÉTODOS: Estudo seccional realizado com 464
jovens, de 17 a 22 anos, residentes na zona urbana de Teresina-PI que
finalizaram uma gravidez no primeiro quadrimestre de 2006, em seis
maternidades do município, quando tinham idade de 15 a 19 anos. A entrevista
se deu na residência das jovens, em 2008, por meio de questionário semiestruturado, após elas terem sido localizadas nos registros das maternidades
onde foram internadas para a resolução da gestação. Foram realizadas
análises univariadas e bivariadas, por meio do teste qui-quadrado e correlação
de Pearson. Este estudo foi aprovado pelo CEP/UFPI sob CAAE de nº
0056.0.045.000-08. RESULTADOS: A maioria das jovens não frequentava a
escola (70%), moravam com o companheiro (63,6%) e eram primigestas
(49,1%). A idade média na primeira relação sexual foi de 15,3 anos, sendo que
a maioria iniciou-se sexualmente apenas após um ano de relacionamento com
o parceiro (53,8%). A maioria não recebeu orientação sexual dos pais (57,5%)
e dos serviços de saúde (78%), mas recebeu da escola (72,2%) antes de ter
iniciado a vida sexual. A maioria utilizou algum método contraceptivo (55,6%),
sendo o condom masculino o mais citado (89,1%). A escolaridade, a idade da
menarca e a orientação sexual da escola tiveram associação significativa
(p<0,05) com a idade da primeira relação sexual. A idade da iniciação sexual
apresentou correlação negativa significativa (p<0,01) com o número de parceiros
e de gestações das jovens até o momento da entrevista. CONCLUSÃO: Apesar
de muitas jovens iniciarem-se sexualmente sem o suporte adequado, o estudo
revelou que a maioria delas apresentava relacionamento estável tanto à
iniciação sexual, quanto no momento da entrevista, embora a iniciação sexual
mais precoce tenha se mostrado característica favorável ao maior número de
parceiros sexuais e de gestações.
DESCRITORES: Iniciação sexual. Gravidez na adolescência. Sexualidade na
adolescência. Métodos anticoncepcionais.
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Tópico: Métodos e técnicas em estudos epidemiológicos

Título: Observação social sistemática em vizinhanças no Brasil: concordância interobservadores
utilizando o Google Street View

Autoria: Eulilian D. Freita,s1 MPH, César C. Xavier,2 DrPH, Vítor P. Camargos3, MPH,
Waleska Teixeira Caiaffa,4 PhD, Fernando Augusto Proietti,5 DrPH

1 Doutoranda do Programa de Pós-graduação
Medicina/Universidade Federal de Minas Gerais.
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2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - Saúde da Criança e
Adolescente da Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Minas Gerais, Professor da
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana, Vespasiano, Brasil.
3 Estatístico, apoio técnico do Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte/ Faculdade de
Medicina/Universidade Federal de Minas Gerais.
4 Professora titular do Departamento de Medicina Preventiva e Social/Faculdade de
Medicina/Universidade Federal de Minas Gerais.
5 Pesquisador Visitante, Laboratório de Epidemiologia e Antropologia Médica, Centro de
Pesquisas René Rachou, FIOCRUZ, Belo Horizonte. Professor da Faculdade da Saúde e Ecologia
Humana, Vespasiano, Brasil.
Introdução: Nas últimas décadas verifica-se o crescente interesse em determinar e quantificar as
características físicas e sociais da vizinhança que tem impacto sobre a saúde das populações ali
aninhadas. Estudos tem utilizado medidas diretas, como a observação social sistemática (OSS),
para capturar de forma independente e sistemática características do ambiente físico e social
urbano. Atualmente tem-se discutido na literatura a utilização de ferramentas disponíveis na
internet para observação de ambientes urbanos, particularmente o Google Street View (GSV).
Objetivos: Determinar e quantificar a concordância interobservador entre a avaliação presencial
e virtual (imagens do GSV); a importância da heterogeneidade sócio-econômica de ocupação do
espaço urbano; e o impacto da presença de obstruções nas imagens do GSV. Métodos: Este
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estudo compara medidas coletadas presencialmente em vizinhanças de Belo Horizonte, Minas
Gerais, em 2011 com imagens do GSV datadas de 2009 a 2011, ambas seguindo a metodologia
de OSS. A amostra foi composta por 286 segmentos de rua pertencentes à 148 vizinhanças. No
total, 105 variáveis, pertencentes aos seguintes domínios foram coletados presencial e
virtualmente (GSV): ambiente para pedestres, serviços, ambiente físico, caracterização dos
imóveis, estético, segurança, tráfego de veículos, desordem física e social, ambiente social e
ruído. A unidade de estudo é o segmento, definido, como trecho de rua entre duas esquinas. Para
medir a concordância entre as observações presencial e virtual utilizou-se o Kappa Fleiss.
Resultados: Das variáveis coletadas, 64,6% tiveram concordância quase perfeita ou moderada;
sendo que a média da concordância interobservador foi estatisticamente maior no grupo de
segmentos não pertencentes a aglomerados subnormais (p < 0,001). As obstruções/bloqueios
visuais presentes nas imagens do GSV, pouco influenciaram a concordância. A concordância
virtual/presencial foi sistematicamente menor que a presencial/presencial (0,47 vs 0,70; p <
0,001). Conclusão: O GSV é uma fonte confiável de informações sobre características gerais dos
ambientes urbanos. Os resultados do presente estudo indicam que, em um grande e complexo
centro urbano brasileiro, as informações obtidas com o GSV podem ser utilizadas,
preferencialmente, como complemento das observações presenciais.
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Autores: Fernando Ribas Feijo, Paulino Rosa de Mello, Michelle Larissa Zini Lise, Paulo
Antonio Barros Oliveira
Introdução: Uma das formas de avaliar o adoecimento do trabalhador é conhecer o padrão
de absenteísmo da instituição onde ele labora. Historicamente as organizações públicas
apresentam quantidades maiores de dias perdidos por adoecimento de sua força de trabalho
que as organizações privadas. Para entendermos melhor o padrão epidemiológico dos
trabalhadores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na nossa localidade, analisamos
os dados de afastamento na Gerência Executiva de Canoas no período de 03 de abril 2012 a 03
de abril de 2013.
Objetivos: Verificar as taxas de absenteísmo e o padrão epidemiológico dos afastamentos do
trabalho nos trabalhadores da Gerência Executiva de Canoas do INSS.
Método: Estudo transversal baseado em dados secundários disponíveis no sistema do SIAPE
Saúde da unidade SIASS – INSS/Canoas Litoral Norte/RS. Foram analisados os dados de todos
os afastamentos de servidores da Gerência Executiva Canoas /RS no período de 03 de abril de
2012 a 03 de abril de 2013.
Resultados: Foram registrados 240 afastamentos por qualquer causa nas 22 unidades da
Gerencia Executiva de Canoas, o que se refere a um total de 105 trabalhadores afastados no
período. O numero total de dias de ausência ao trabalho foi de 6984 dias, com destaque para
as unidades Agência da Previdência Social (APS) Canoas, com um total de 1227 de ausência
(de um total de 30 afastamentos), APS São Jeronimo, com um total de 1400 dias de ausência
(de um total de 29 afastamentos) e a APS Esteio, com um total de 1199 dias de ausência (de
um total de 18 afastamentos). Considerando o total de dias de trabalho estimado para o
período de 268 e o numero total de servidores sendo 223, o absenteísmo estimado foi de
11,68%. Quanto a idade, dos 240 afastamentos registrados, 181 (75,41%) foram em
trabalhadores com idade maior que 40 anos.
Conclusão: O índice de absenteísmo na instituição e' alto. A taxa de 11,68% supera muito o
índice de absenteísmo-doença estipulado como máximo pela organização Internacional do
Trabalho, que é de 2,5%. O Reino Unido, nos anos de 2004 e 2005, respectivamente,
apresentou percentuais de absenteísmo de 4% e 4,4% entre funcionários do serviço civil. E'
necessário aprofundar os estudos sobre esses trabalhadores, de modo a identificar fatores que
estejam influenciando no adoecimento desse grupo de servidores e no grande numero de dias
de trabalho perdidos.
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO DO SEMIÁRIDO DO
NORDESTE BRASILEIRO

Elyssia Karine Nunes Mendonça Ramires: Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de
Alagoas (UFAL), Alagoas, AL, Brasil.
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(UFAL), Alagoas, AL, Brasil.
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Maria Alice Araújo Oliveira: Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
Alagoas, AL, Brasil.
Tatiane Leocádio Temoteo: Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
Alagoas, AL, Brasil.
Giovana Longo-Silva: Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Alagoas,
AL, Brasil.
Vanessa Sá Leal Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pernambuco, PE, Brasil.
Emília Chagas Costa: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pernambuco, PE, Brasil.
Leiko Asakura: Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Alagoas, AL,
Brasil.

RESUMO
Objetivo: Avaliar o estado nutricional dos escolares, de um município pertencente à região do
semiárido nordestino.
Métodos: trata-se de um estudo transversal, envolvendo 860 crianças e adolescentes, de 5-19 anos,
matriculados em três escolas da rede pública de ensino do município, sendo duas localizadas na zona
urbana e uma da zona rural. A seleção das escolas foi do tipo não probabilística e não intencional,
respeitando-se a decisão da rede municipal em optar pela adesão ao Programa de Saúde na Escola, no
ano de 2012. A população inicial, que integrou o banco de dados, foi composta por 1035 crianças e
adolescentes matriculados na rede. Foram excluídos da pesquisa 175 alunos (16,9%) por
inconsistência de dados antropométricos, resultando em uma população amostral de 860 estudantes.
Foram consideradas como variáveis desfechos, o déficit estatural (desnutrição) e o sobrepeso e
obesidade (excesso de peso), sendo utilizados os índices Altura/Idade e o Índice de Massa
Corporal/Idade (IMC/Idade), respectivamente. Foram considerados com déficit estatural as crianças e
adolescentes com altura < -2 desvios-padrão e com sobrepeso e obesidade o escore z do peso ≥ 1. A
análise estatística foi descritiva.
Resultados: A prevalência de déficit estatural e a de sobrepeso/obesidade foi 9,1% e 24,0%,
respectivamente. O excesso de peso e o déficit estatural foi maior nos adolescentes maiores de 15
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anos, comparando-se às outras faixas etárias analisadas, com menores médias do escore z= -1,04
(p<0,0001) e maiores médias de z = 0,59 (p<0,01), respectivamente, para os dois agravos nutricionais
analisados. Em relação ao sexo, a desnutrição se apresentou-se de forma similar, em termos de
percentuais e o excesso de peso acometeu, de forma mais acentuada, os indivíduos maiores e do sexo
feminino, que apresentaram médias de escore z = 0,36 (sexo feminino). Não houve diferença
estatística, ao analisarmos a amostra segundo a localização geografica do domicílio. A população
estudada apresentou, de forma geral, maiores prevalências de déficit de altura e de excesso de peso,
quando comparados com as curvas dos pontos de referência adotado.
Conclusões: os resultados revelaram que o excesso de peso, aqui representados pelo somatório das
duas condições, a saber: sobrepeso/obesidade, apresentou maior prevalência que o déficit estatural
(desnutrição), deixando clara a necessidade da atenção a este problema, de forma intersetorial,
viabilizando intervenções que contribuam com a melhoria do estado nutricional de escolares.

Palavras-chave: criança; adolescente; avaliação nutricional; antropometria.
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Estado nutricional de ácido fólico, vitamina B12 e homocisteína em pacientes com
psoríase leve e moderada: estudo transversal conduzido em hospitais públicos da
grande cidade de São Paulo

Tomita LY, da Costa AC, Fonseca FLA, Oyafuso LKM

Resumo:
A psoríase é uma doença inflamatória crônica cutânea caracterizada pela presença de
placas eritemato descamativas que traduzem um aumento do turnover celular da pele.
Causam estigma social, coceira e dor, com limitação dos movimentos em decorrência
do acometimento inflamatório das articulações. A incidência tem dobrado nas últimas
décadas. No Brasil estima-se que cerca de 1% da população seja acometida. A etiologia
é desconhecida, mas sugerem-se os fatores genéticos e ambientais como tabagismo,
alcoolismo, dieta pobre em peixe, obesidade e estresse. Para síntese de células e
material genético é necessário o ácido fólico e vitamina B12. Até o momento, nenhum
estudo avaliou o consumo e concentração sanguínea destes nutrientes. No presente
estudo transversal conduzido em hospitais públicos da cidade de São Paulo e Santo
André, foram avaliados consumo alimentar utilizando Questionário de Frequência
Alimentar validado e concentrações sanguíneas de ácido fólico, vitamina B12 e
homocisteína de 67 indivíduos com psoríase leve e moderada. A mediana (P25, P75) da
idade foram 54 (41; 62) anos, consumo diário de 1832 (1406; 2684) Kcal com
distribuição calórica provenientes de carboidrato, proteína e lipídeos, respectivamente:
52 (46; 57)%VCT, 16 (14; 18)%VCT e 31(27; 37)%VCT. O consumo de ácido fólico,
vitaminas B6 e B12 foram respectivamente, 280 (177, 337)mcg, 1,2 (0,82; 1,68)mg e
2,9 (1,4; 4,7)mcg. Com relação às concentrações sanguíneas, 12,5 (8,9; 21,0) ng/mL de
folate, 362 (260; 504) mg vitamina B12 e 13 (9; 18) mg de homocisteína. A gravidade
de psoríase estava negativamente correlacionada à concentração de ácido fólico
(Spearman R = -0,39, p=0,02). Em análise de regressão linear para investigar os
determinantes das concentrações de ácido fólico, gravidade da doença, folato dietético
ajustado pelas calorias totais, tabagismo e renda explicaram 39% da sua variação. Dieta
adequada em ácido fólico poderá contribuir para o seu estado nutricional e evitar o
aumento da homocisteína, associado a doenças cardiovasculares.
Palavras-chave: psoríase, estado nutricional, ácido fólico, homocisteína, vitamina B12
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RESUMO

Objetivo: Descrever a inserção e evolução da Atenção Primária à Saúde no Estado de
Alagoas, com ênfase na Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e
no componente alimentação e nutrição. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, de
caráter descritivo, utilizando-se dados referentes ao Estado de Alagoas, provenientes dos
sistemas de informação do Ministério da Saúde, disponívies nas bases de dados do SUS. Foi
realizada a análise da descrição temporal referente a evolução da implantação da atenção
primária em saúde no Estado de Alagoas, no período de 1994 a 2013. Os arquivos foram
extraidos no formato DBC e expandidos no programa TabWin.Resultados: A adesão a
Estratégia Saúde da Família ampliou-se num total de 14 para 86 dos 102 municípios, entre
1994 e 2013, com simultânea adesão ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família, havendo
crescimento também na cobertura dos programas nacionais de suplementação de ferro e de
vitamina A. Houve aumento na cobertura populacional, em relação a notificação e cadastro de
usuários no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN. Conclusão: Houve
evolução positiva na cobertura populacional e implantação da Atenção Primária em Alagoas,
em relação à Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e ao
componente alimentação e nutrição.Constata-se que, apesar de a atenção primária apresentar
cobertura em todo o território alagoano, com progressos positivos para a assistência à saúde,
como a inserção do Nutricionista neste nível de atenção, ainda se fazem avanços na
operacionalização do SISVAN e dos programas nacionais de suplementação, de forma a
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garantir uma assistência de qualidade para a população. Por fim sugere-se a realização de
novos estudos que objetivem avaliar a efetividade prática e a qualidade da atenção à saúde
oferecida pelas estratégias aqui analisadas, bem como a atuação das equipes de saúde no
âmbito da atenção primária, em especial, no componente de alimentação e nutrição, e na
atenção básica como um todo.

Palavras-chave: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Nutricionista; Saúde Pública.
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ESTIMATIVAS DE TRANSTORNO
CLÍNICAPADRONIZADA.

MENTAL

SEGUNDO

AVALIAÇÃO

Kionna Oliveira Bernardes – Universidade Federal da Bahia/UFBA
Tânia Maria de Araújo- Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS

A saúde mental tem sido objeto de estudo com interesse crescente nos últimos
anos. Com base em metodologias diversificadas tem sido empreendidos esforços na
avaliação das causas e dos efeitos provenientes do sofrimento psíquico. Os transtornos
mentais são considerados condições caracterizadas por alterações no modo de pensar ou
agir de um indivíduo. Este estudo objetivou descrever a morbidade psíquica (transtornos
mentais comuns, ansiedade e depressão) em uma amostra de população urbana,
selecionada a partir de um inquérito de base populacional com indivíduos de 15 anos ou
mais de idade. Realizou-se entrevista clínica através do Clinical Interview Schedule
(CIS-R). Os resultados apontaram prevalência de 34,6% para os transtornos mentais de
manifestações generalizadas, a ansiedade esteve presente em 29,5% e a depressão em
18,8% dos entrevistados. A coexistência dos sintomas também foi investigada 66,7%
dos indivíduos com sintomas de ansiedade também apresentaram depressão. A relação
entre história mental familiar e depressão também foi evidenciada. A prevalência de
depressão foi 3,41 vezes maior entre os que disseram possuir histórico de perturbação
mental na família (p < 0,001). Os achados permitiram descrever as principais formas de
adoecimento psíquico no grupo investigado. A aproximação da epidemiologia
psiquiátrica da realidade dos transtornos mentais, mesmo com restrições, tem sido um
importante instrumento para medidas preventivas e de enfrentamento, ao auxiliar a
aquisição e manutenção da saúde como bem estar biopsicossocial.
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Consumo alimentar de lactentes na Atenção Básica de Maceió, Alagoas.

Autores:
Giovana Longo-Silva, Marília Carla Miranda de Araújo, Emília Chagas Costa,
Risia Cristina Egito de Menezes, Maysa Helena de Aguiar Toloni, Leiko Asakura,
Ana Paula Grotti Clemente, Maria Alice Araújo de Oliveira

RESUMO:
Objetivo: Verificar o consumo alimentar e a introdução de alimentos complementares
em tempo oportuno das crianças menores de dois anos de idade.
Métodos: Estudo transversal, baseado na demanda espontânea de lactentes
frequentadores de duas Unidades Básicas de Saúde inseridas em Maceió-AL, tendo
sido aplicado às mães das mesmas o Formulário de Cadastro e de marcadores do
consumo alimentar disponibilizados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional,
entre os meses de setembro e outubro de 2013. Foram identificadas variáveis
maternas, variáveis de consumo e duração do aleitamento materno e o consumo
alimentar de crianças maiores de seis meses e menores de dois anos. Os dados foram
digitados e analisados no software SPSS 13.0.
Resultados: Constatou-se que das 66 crianças que constituíram o estudo, 83,3%
foram amamentadas exclusivamente por menos de seis meses de idade. As crianças
entre seis e 12 meses não consumiam alimentos recomendados, como feijão e carne,
ao passo que as crianças acima de doze meses apresentavam maior consumo desses
alimentos, sendo ainda observada a ingestão de bebidas industrializada e
refrigerantes.
Conclusão: Os resultados denotam disparates no consumo alimentar das crianças,
tanto no que concerne a baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo, quanto a
inadequação na oferta da alimentação complementar. Assim, vê-se necessidade de
promover estratégias voltadas a promoção de hábitos alimentares saudáveis desde o
nascimento, visando prevenir agravos nutricionais e fisiológicos ao longo da vida.
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Multimorbidade: mapeamento de hipertensos e diabéticos na Atenção Básica, Sol
Nascente-Ceilândia/DF, 2012/13
Ana Carolina E. S. Pereira
Elizete de S. C. de Paulo

Rafael de Castro Catão
Patrícia Escalda
Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) que leva em conta a diversidade
existente no território tanto social, ambiental, econômica quanto cultural e a análise da
situação de saúde das famílias possibilita o estabelecimento de prioridades para
intervenção em saúde. O aumento da ocorrência das doenças crônicas não
transmissíveis, com destaque para hipertensão e/ou Diabetes traz uma demanda
crescente para o sistema de saúde que deve ser monitorada pelas ESF. Objetivo:
identificar, georreferenciar e descrever os hipertensos, os diabéticos e os que possuem
ambas as morbidades, residentes no território de atuação das ESF do Sol Nascente,
Ceilândia/DF. Metodologia: o estudo foi realizado no Setor Habitacional Sol Nascente,
considerada o segundo maior aglomerado urbano do Brasil. A coleta de dados foi
realizada no período de Junho/12 a Maio/13, na área de abrangência de uma unidade
básica de saúde que trabalha na perspectiva da Estratégia Saúde da Família. O estudo
contou com quatro etapas: capacitação dos estudantes em geotecnologias; trabalho de
campo com os ACSs; processamento dos dados e mapeamento, utilizando Sistemas de
Informação Geográfica. Na etapa de coleta de dados, foram marcados os domicílios dos
percursos realizados pelos ACSs com o GPS Garmin Etrex, e no caderno de campo
foram anotadas as coordenadas e os atributos dos domicílios. Para a identificação e
descrição dos hipertensos e diabéticos a fonte de dados foi a Ficha “A” e as informações
do caderno de campo foram processadas no Microsoft Office Excel 2007. A utilização
do software ArcGis 9.3, para relacionamento entre os arquivos do GPS e a tabela de
dados, gerou o mapa de pontos com todos os domicílios e seus atributos, como também
as microáreas de atuação dos ACSs. Resultados: Foram georreferenciados 1.054
domicílios, nos quais 128 com hipertensos, 35 com diabéticos e 14 com ambas as
morbidades. Nesses domicílios foi possível identificar 145 hipertensos, 38 diabéticos e
14 com ambas as morbidades, cuja a faixa etária mais acometida foi de 40 a 49 anos
para os HA e DIA e de 30-39 e 60 -69 para os que possuíam multimorbidade, HA do
sexo feminino (61,38%), DIA do sexo masculino (51,47%), multimorbidades sexo
feminino (50%). Os alfabetizados representam 90,34% , 100% e 100% para HA, DIA e
Multimorbidades, respectivamente. Considerações: O acompanhamento das doenças
crônicas pela ESF possibilita o desenvolvimento de estratégias educativas, preventivas e
de melhoria da de vida dessa população. O elo profissional e paciente impacta
positivamente sobre a saúde podendo reduzir as complicações advindas das morbidades
que exigem encaminhamentos para serviços de saúde de maior nível de complexidade.
Palavras-chave: Doenças crônicas; Hipertensão Arterial; Diabetes; Multimorbidade;
Georreferenciamento
Apoio: FCE-UnB/FAP-DF
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A iniciativa é uma forma de levar o diagnóstico precoce às pessoas e desburocratizar o
acesso aos insumos de prevenção. O sucesso das ações de promoção depende da adesão
às medidas de prevenção às DST/AIDS/HV propostas e pode variar com as diferentes
situações de vida do indivíduo, a qualidade da assistência prestada e a integração da
equipe multidisciplinar fundamentais para a promoção da saúde. O acesso ao
diagnóstico precoce é uma das prioridades do Programa, acontecendo com a
descentralização dos testes para a rede básica de saúde além do Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA) e importante para a realização de um tratamento que garanta
uma vida com melhor qualidade para a pessoa infectada. Quanto antes a pessoa
conhecer seu status sorológico, menor será a complexidade de seu tratamento. O
trabalho propôs discutir sobre promoção, prevenção, diagnóstico e o usuário, no
processo saúde doença e apontou as possibilidades de resgate do papel, função do
profissional de saúde nas informações do cuidado à saúde do indivíduo. O objetivo foi
analisar o grau de adesão ao uso de preservativos, que protegem de fato contra doenças
sexualmente transmissíveis e a busca do serviço pelos pacientes devido a não praticar o
sexo seguro. Realizou-se um estudo transversal, das informações dos usuários que
realizaram os testes-rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C disponibilizados nas
campanhas durante o ano de 2013 e o motivo para o qual levou a realização desses
exames. De 10.000 testes realizados e mesmo tendo sido distribuído aproximadamente
2.000.000 (dois milhões) de preservativos no mesmo ano, o sexo desprotegido ainda é
um fator dominante entre a população. Fato que preocupa com o nº crescente de casos
HIV +. Dentre os fatores relatados citam-se desconhecimento sobre a disponibilização
gratuita dos insumos de prevenção, resistência ao uso e dificuldade de acesso ao
serviço. Recomendamos, portanto, que sejam implementadas as ações de prevenção nos
serviços e a preocupação na oferta dos exames às vulnerabilidades, garantindo um
atendimento com orientação, informação e instruções sobre o uso do preservativo
permitindo que adquiram as habilidades essenciais ao auto-cuidado encontrando
alternativas de superação das eventuais barreiras e seja investido no desenvolvimento de
uma assistência de boa qualidade.
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Introdução: o diabetes mellitus representa um problema importante em diversos países, pela
carga de sofrimento, incapacidade, perda de produtividade e morte prematura que provoca. A
atenção básica é um campo privilegiado para a abordagem ao usuário com diabetes, pela sua
especificidade, quando organizada, de identificação precoce do sujeito com diagnóstico ou risco
para o diabetes. Objetivo: analisar as características sociodemograficas e sua associação com o
tempo de duração da doença e as complicações crônicas dos pacientes diabéticos. Método:
estudo transversal desenvolvido com todas as unidades urbanas de Estratégia de Saúde da
Família de um município. Os dados são provenientes do HIPERDIA que é um Sistema de
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos para monitorar os pacientes
atendidos rede ambulatorial de forma a gerar informação para aquisição, dispensação e
distribuição de medicamentos. As variáveis avaliadas foram características sociodemográficas,
tempo da doença e presença de complicações das pessoas com diagnóstico de Diabetes Mellitus
1 e 2. O número total de participantes foi de 1320 pessoas com diabetes. Resultados:
prevalência em relação ao sexo feminino (61,4%), média de idade de 58,0 anos (± 13,4 desviospadrão). Tempo da doença entre 0 e 5 anos com 372 (28.2%) pessoas, entre 6 e 10 anos 464
(35.2%) pessoas e acima de 10 anos 484 (36.6%). O número de pessoas com algum tipo de
complicação do diabetes foi de 267 (20.2%). Conclusão: a presença de complicações
relacionadas à diabetes pode ser considerada associada à duração da doença, visto que, entre
usuários que possuem o diagnóstico da doença há mais de 10 anos, o percentual daqueles que
apresentam complicações (32.2%) é bem maior do que entre os que possuem o diagnóstico da
doença há menos tempo (13.3%). De alguma forma, estes usuários não conseguiram realizar o
autocuidado com efetividade. Neste sentido, a Atenção Básica tem papel importante na
intervenção precoce do sujeito com fatores de risco para o diabetes e, naqueles já
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diagnosticados, para seu controle metabólico. Com intervenções adequadas, espera-se uma
melhor qualidade de vida dos usuários. Estas características suscitam o desenvolvimento de
estudos com intervenções para a identificação de possibilidades de proporcionar o aporte no
processo de autocuidado da pessoa com diabetes mellitus.
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RESUMO
Estudos realizados, no Brasil, indicam que os nascidos vivos de adolescentes
representam em torno de 22 a 24%, o principal risco da gravidez na adolescência não é de
natureza biológica ou médica, e sim de natureza psicossocial. Entre as consequências da
gravidez nesta faixa etária, preocupa a interrupção da escolarização e formação
profissional. Estima-se que aconteçam cinco milhões de abortos clandestinos por ano no
Brasil, sendo cerca de um terço deles entre adolescentes. Para melhor delimitar essa
população e as consequências da gravidez e do aborto, realizamos um estudo na
Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza Ceará, com o objetivo de avaliar as
mudanças na vida destas adolescentes, principalmente em relação à escolaridade, trabalho,
auto-estima, vida conjugal, relação com o companheiro e fecundidade subsequente com
adolescentes que engravidaram, comparando aquelas que levaram a gravidez a termo com
outro grupo de aborto provocado. Foi um estudo longitudinal de coorte, com 367
adolescentes mães, 125 que provocaram o aborto e 71 que tinham aborto espontâneo, foram
realizados questionários em determinados momentos: na gestação, por ocasião do
abortamento, quarenta e cinco dias após o desfecho da gravidez, um ano e cinco anos
depois. Constatamos que quase 50% das gestantes pararam de estudar, a adolescente
trabalha bem menos antes da gravidez do que um ou cinco anos após, a auto-estima da
adolescente é baixa em todos os grupos, que a tendência foi de casar-se ou unir-se com o
companheiro, que 60 % das adolescentes tinham o mesmo companheiro cinco anos após a
gravidez e que metade do grupo com aborto espontâneo engravidou novamente após um
ano. Após cinco anos verificamos que 61% das adolescentes que pariram e 70% das que
abortaram engravidaram novamente. Observamos que 76% das mães jovens, que tiveram
gravidezes não planejadas, usavam anticonceptivos. Com o estudo foi possível concluir que
as adolescentes que tiveram o aborto provocado eram, na sua maioria, mais velhas;
solteiras; estudantes e tinham auto-estima mais baixa. Para a redução da gravidez não
planejada são necessárias medidas eficazes, onde assegure orientação na atenção pósaborto, oferta de métodos anticonceptivos, inclusive, o de emergência e garantir suporte
psicológico e social.
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ESTUDO DOS NÍVEIS DE INIBIÇÃO DA ENZIMA ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA
EM TRABALHADORES RURAIS EXPOSTOS A AGROTÓXICOS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
,

Cícero Tiago da Silva Gomes¹ *; Valdivia Gomes Batalha¹; Ismênia França de Oliveira¹; Maria Cristina
Monteiro¹; Maria das Graças Araújo¹.

O Brasil é um dos líderes mundiais em consumo de agrotóxicos, e em virtude desta
realidade, a Secretaria de Saúde instituiu um Programa de monitoramento que
contempla os trabalhadores expostos a este risco. Nesse sentido, o Laboratório Central
de Saúde Pública de Pernambuco – LACEN/PE realizou um estudo onde utilizou a
dosagem de Acetilcolinesterase eritrocitária, objetivando monitorar a exposição
crônica de agricultores. Promover levantamento dos níveis basais de contaminação
crônica dos trabalhadores expostos a agrotóxicos no estado de Pernambuco. A
pesquisa foi realizada de julho de 2011 a dezembro de 2012, com a colaboração das
Gerências Regionais de Saúde - GERES e Centro Regional de Saúde do Trabalhador –
CEREST/PE. Foram utilizadas anamnese e coleta de sangue, realizadas pelos técnicos
do LACEN e outros profissionais habilitados. No Laboratório de Toxicologia, realizaramse as análises, utilizando a metodologia Test-mate ChE, que indica os níveis de inibição
da enzima Acetilcolinesterase eritrocitária, considerando os valores de normalidade
entre 2,77 a 5,57, segundo o método. Realizaram-se 2.207 análises, onde 70% foram
“normais”, 29% “abaixo do normal” e menos de 1% como “possíveis intoxicados”.
Desses, 62% foram do sexo masculino e 32% do sexo feminino. A pesquisa contemplou
06 GERES, com a seguinte distribuição do número de trabalhadores: I GERES (51%); IV
GERES (22%); III GERES (9%); VII GERES (9%) e XI GERES (9%). Considerando que os
estudos de inibição da enzima colinesterase, no Brasil são insipientes, entendemos
como relevante a realização desse estudo, visando contribuir para tomadas de ações
pelas autoridades, objetivando prevenção da saúde dos trabalhadores. Assumindo tal
ação como exitosa, sugerimos a implementação desse Programa nas atividades de
Saúde do Trabalhador das unidades da Federação.
Palavras-chave: Agrotóxicos, colinesterase eritrocitária, saúde do trabalhador.
¹Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Pernambuco Dr. Milton Sobral – LACEN/PE, Praça
Oswaldo Cruz, s/n, Recife, Pernambuco, CEP: 50050-210. *E-mail do autor correspondente:
ciano.gomes@terra.com.br
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OCORRÊNCIA DE CIANOBACTÉRIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, EM RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO MONITORADOS
PELO LACEN/PE ENTRE 2011 E 2013
,

Cícero Tiago da Silva Gomes¹ *; Diogo Falcão Pereira de Mendonça¹; Paula Rayane de Souza¹; Raquel
Barbosa da Silva¹; Victor Hugo Moreira de Lima¹; Bárbara Regina Trindade Santos¹

Em 2011, a Secretaria Estadual de Saúde - SES instituiu o Monitoramento de
Cianobactérias em reservatórios utilizados para abastecimento público, em parceria
com as Gerências Regionais – GERES, a Agência Pernambucana de Vigilância SanitáriaAPEVISA e o Laboratório Central de Saúde Pública–LACEN/PE. Pesquisas realizadas em
diversos reservatórios do Estado revelaram que aqueles localizados na área de
influência do fenômeno da seca apresentam condições ambientais que favorecem a
ocorrência de florações de cianobactérias. Além disso, as cianobactérias possuem
diversos gêneros e espécies potenciais produtores de cianotoxinas, metabólitos cujos
efeitos podem ser hepatotóxicos, neurotóxicos e dermatotóxicos, acometendo seres
humanos e animais, podendo até levar a morte. Este estudo objetivou atender o que
estabelece a Portaria MS nº 2914/11, que determina o monitoramento desses
organismos e de seus metabólitos. O método de quantificação adotado foi o descrito
por UTERMÖHL (1958). Durante o período de 2011 a 2013, foram identificados
gêneros produtores de microcistina (Microcystis, Planktothrix, Aphanocapsa,
Aphanizomenon,
Cylindrospermopsis
e
Pseudanabaena),
de
saxitoxina
(Aphanizomenon, Cylindrospermopsis e Planktothrix) e de cilindrospermopsina
(Cylindrospermopsis, Aphanizomenon e Raphidiopsis). Foram monitorados 35
reservatórios, e em 10 (Brejinho, Rosário, Triunfo, Tapacurá, Tabocas, Mundaú,
Jucazinho, Ingazeira, Carpina e São José do Egito) ocorreram gêneros produtores de
cianotoxinas com densidades acima do limite estabelecido pela legislação (20.000
cél./mL). O Reservatório de Carpina apresentou quatro gêneros produtores de
microcistina e dois produtores de saxitoxina. Em 2013, foi detectada a maior
densidade de um só gênero (Microcystis) no Reservatório do Rosário (9.233.028
cél./mL). A espécie Raphidiopsis mediterranea, potencialmente produtora de
cilindrospermopsina e anatoxina-a, foi detectada em todos os reservatórios,
destacando sua densidade no Reservatório de Brejinho (2013), com 2.108.369 cél./mL.
Em face dos resultados obtidos, sugerimos implementar a análise de cianotoxinas,
redimensionar o plano de monitoramento, incluindo outros reservatórios, melhorar a
eficiência do tratamento da água ofertada a população, e aprimorar os mecanismos de
gestão da qualidade da água desses ambientes.
Palavras-chave: cianotoxinas, florações, mananciais, saúde pública
¹Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Pernambuco Dr. Milton Sobral – LACEN/PE, Praça
Oswaldo Cruz, s/n, Recife, Pernambuco, CEP: 50050-210. *E-mail do autor correspondente:
ciano.gomes@terra.com.br
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Indicadores sobre o serviço em Unidades Básicas de Saúde em
município de grande porte do nordeste do Brasil.
Carolina Carvalho Almeida1
Carlito Lopes Nascimento Sobrinho2

Resumo
Introdução: A existência de lista de medicamentos essenciais nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) está relacionada à racionalidade na utilização de
medicamentos nesses serviços. Na busca para avaliar essa racionalidade, a
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1993, publicou o manual Cómo
investigar el uso de medicamentos em los servicios de salud, definindo entre os três
Indicadores do Uso de Medicamentos, os indicadores sobre o serviço de saúde, que
identifica a disponibilidade de cópias da lista de medicamentos essenciais; e a
disponibilidade de medicamentos chave essenciais. Objetivo: Esse trabalho tem por
objetivo calcular os Indicadores Sobre o Serviço nas 13 UBS do município de Feira
de Santana, Bahia, durante o período de agosto de 2012 a julho de 2013. Método:
Foi realizado um estudo descritivo e exploratório com os profissionais que atuavam
nas farmácias e os gerentes das respectivas UBS, questionando-se a presença de
alguma das relações de medicamentos essenciais nacional, estadual ou municipal; e
a verificação quinzenal da disponibilidade dos 14 medicamentos chave elencados a
partir da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), utilizados no
tratamento dos problemas de saúde atendidos na atenção primária. Resultados:
Entre as 13 UBS estudadas, apenas 7,7% (n = 1) tinha um exemplar da Relação
Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) da Bahia, de 2009. Quanto aos
medicamentos chave, durante o período da pesquisa, a média obtida da presença
dos 14 medicamentos elencados em estoque foi de 66,6%, variando essa
disponibilidade de 79,4% em agosto de 2012 a 55,8% em janeiro de 2013.
Conclusão: O presente estudo observou que mesmo sendo uma rica fonte de
informação sobre medicamentos e tendo sua utilização indicada tanto pelo Ministério
da Saúde, quanto pela Organização Mundial de Saúde, as listas de medicamentos
essenciais ainda se encontram pouco acessíveis aos profissionais de saúde das
UBS estudadas. Esperava-se uma média percentual de medicamentos chave mais
elevada do que a encontrada por serem empregados no tratamento de patologias
atendidas usualmente nas UBS. Dessa forma, verifica-se a necessidade da
disponibilização listas de medicamentos essenciais e de medicamentos chave, em
conjunto com a disseminação de informação entre os profissionais de saúde da
importância do uso dessas ferramentas na busca pelo Uso Racional de
Medicamentos.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Farmacoepidemiologia. Medicamentos
Essenciais.
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Farmacêutica. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de
Feira de Santana, Bahia, Brasil. Endereço eletrônico: carolina.c.almeida@hotmail.com.
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Médico, Professor Titular do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, coordenador da Sala de Situação
e Análise Epidemiológica e Estatística (SSAEE), Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil.
Endereço eletrônico: lua@uefs.br.
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Capacitação de profissionais de saúde na Iniciativa Hospital Amigo da Criança e
repercussão em seus conhecimentos, habilidades e práticas.
Introdução: Em 1990 foi criada pela OMS/UNICEF a “Iniciativa Hospital Amigo da
Criança” (IHAC), que propõe a mobilização de serviços obstétricos para a adoção de
“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno". O Passo Dois da IHAC
preconiza o treinamento de profissionais de saúde que atuem junto a gestantes, mães ou
recém-natos em cursos teórico-práticos.
Objetivos: Investigar a capacitação, os conhecimentos, habilidades e práticas dos
profissionais de saúde atuantes em hospitais do SUS do Município do Rio de Janeiro.
Método: Estudo transversal. Amostra constituída por 215 profissionais de saúde que
atuavam na assistência a gestantes e mães nos 15 hospitais com mais de 1.000
partos/ano do SUS no Município do Rio de Janeiro em 2007. Entrevistas conduzidas no
2º semestre de 2009, utilizando questionários semiestruturados. Análise dos dados
realizada pelo programa estatístico SPSS 17.0.
Resultados: Dos 215 profissionais entrevistados, 90,2% eram do sexo feminino,
aproximadamente 30% eram médicos (pediatras/obstetras) e 56,8% atuavam na área da
enfermagem (enfermeiros/técnicos/auxiliares). Quanto ao tempo de trabalho, 42,3% dos
profissionais possuíam entre seis meses e cinco anos, 38,6% entre cinco e 15 anos e
19,1% tempo igual ou superior a 15 anos. 87,0% dos profissionais eram treinados.
Destes, a grande maioria (96,3%) foi treinada através do Curso da IHAC. Dentre os
treinados, 75,4% fizeram um treinamento adequado em relação à carga horária (≥ 18
horas teórico-práticas). Ao serem questionados se a oferta de outro alimento interfere na
amamentação, 94,9% dos profissionais responderam afirmativamente. Sobre a principal
causa de dor no mamilo, 75,8% responderam ser a má pega. A não sucção ou a ordenha
infrequente da mama foi a causa mais comum para a baixa produção de leite materno
para 62,8% dos profissionais. Quanto às habilidades dos profissionais de saúde, 86,0%
souberam demonstrar o posicionamento e a pega adequadamente, e 61,9%
demonstraram a ordenha manual do leite adequadamente. Sobre as práticas, 89,9% dos
profissionais demonstravam ou ensinavam posicionamento e pega às mães e 78,1%
demonstravam ou ensinavam ordenha manual do leite.
Conclusão: A capacitação dos profissionais de saúde tem repercussão nos seus
conhecimentos, habilidades e práticas, fundamentais para a melhoria da assistência às
gestantes e parturientes no manejo do aleitamento materno.
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O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida de (n=15)
idosos atendidos pela fisioterapia no Programa Saúde da Família (PSF) no
bairro Novo Cacoal no município de Cacoal-RO, através do questionário
abreviado de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (OMS), o
Whoqol- bref a fim de identificar em quais aspectos a fisioterapia pode
contribuir para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Método: o desenho do
estudo foi epidemiológico, descritivo, transversal e quantitativo. Foram
coletados dados sociodemográficos e epidemiológicos e observou-se a
qualidade de vida através do Whoqol- bref,

composto por 26 questões

fechadas que abrangem 4 domínios: físico, ambiental, social e psicológico.
Para correlação entre domínios e qualidade de vida global, foi utilzado o
coeficiente de correlação de Pearson com nível de significância de 0,05.
Resultados: a média de idades foi de 74,5 ± 9,4 anos. Na análise da correção
intra-domínios através da correlação de Pearson foram observadas correlações
significativas (p<0,05), entre os domínios físico e psicológico (r=0,7681), o
físico e ambiental (r=0,6558) e entre o psicológico e ambiental (r=0,6385). Foi
possível observar correlação estatisticamente significante (p<0,05) em relação
a idade e domínio social. Os escores médios de qualidade de vida em geral,
dos domínios psicológico e social foram maiores entre as mulheres, o que pode
ser um indicativo que essas possuem (ou consideram ter) uma melhor
qualidade de vida. Enquanto que nos domínios físico e ambiental os homens
tiveram uma média um pouco maior na relação existente entre os diversos
domínios analisados. Na análise de correlação entre os domínios (físico,
psicológico, social e ambiental) e o domínio global da qualidade de vida, foi
possível verificar que apenas o domínio físico se correlaciona de forma positiva
e significativamente com o domínio global. Concluiu-se: O domínio físico foi o
que alcançou a melhor média, seguido do psicológico e social e por fim o
ambiental. Neste aspecto a fisioterapia pode contribuir de forma efetiva para
melhorar a qualidade de vida dos idosos, seja em terapias preventivas ou de
reabilitação que estimulem melhor qualidade de vida no aspecto social e
ambiental. Na comparação entre os gêneros, feminino e masculino, com os
domínios do WHOQOL-bref, não houve diferença estatística.
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Introdução: O envelhecimento é um processo onde ocorrem mudanças funcionais e
fisiológicas. As quedas são cada vez mais freqüentes entre idosos, que geralmente
levam à incapacidade e traz repercussões psicológicas, como o medo de cair. Objetivo:
avaliar o medo de queda durante a realização das atividades da vida diária em idosos
ativos de uma associação de idosos e idosos institucionalizados que não praticam
atividade física. Método: trata-se de um estudo transversal, com (n=36) idosos, sendo
m=18 idosos ativos que realizam atividade física semanalmente, idade média de 67,56
(±4,53) anos e n=18 idosos institucionalizados sedentários com idade média de 68,39
(±5,84) anos. O medo de cair foi avaliado através da escala FES-I que possui 16
atividades do dia a dia, seu escore pode variar de 16 a 64 pontos. Resultados: dos 36
idosos participantes 33 apresentaram medo de cair ao realizar pelo menos uma das 16
atividades. As tarefas que apresentaram alto índice de medo de queda foram limpando a
casa (55,5%), tomando banho (35,5%) e andando em superfícies escorregadias (40%)
bem como subindo escada (40%), demonstrando que as atividades que apresentam um
índice maior de queda são as que os idosos mais temem em cair ao realizá-las. No geral
a atividade que causa maior medo de queda foi em tarefas de deambulação. A média de
pontuação de 32,26 (±5,71) para o grupo ativo indicou que há risco de queda recorrente
para este grupo e a média de 27,58 (DP ±4,69) pontos para o grupo de idosos
institucionalizados, indicou que há risco de queda esporádica para este grupo, ou seja,
com menor risco de queda para o grupo institucionalizado que para o grupo ativo.
Conclusões: O presente estudo identificou que a queda e o medo de cair constituem
graves problemas para a população idosa, e que tanto os idosos ativo como idosos
sedentários apresentam medo de cair, porem o grupo de idosos ativos apresentou risco
maior de queda que o grupo institucionalizado. O que pode ter representado um viés no
estudo pelo fato de que os idosos institucionalizados se expõe com menor freqüência
aos riscos avaliados nas atividades da vida diária. Outra hipótese levantada no estudo
foi a de que praticar atividade física não é suficiente para que os idosos se sintam
seguros quanto ao risco de quedas, parece que o medo e a ansiedade com o risco de cair
estarão sempre presentes.
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Estudo da prevalência de lesões celulares e moleculares pelo Papiloma Vírus
Humano em mulheres sexualmente ativas em Uruguaiana, RS
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O câncer do colo de útero tem estreita relação com a infecção pelo Papiloma Vírus Humano
(HPV). O rastreamento das lesões é feita através do Papanicolaou, entretanto, exames mais
modernos vêm sendo utilizados, como o ensaio molecular da captura híbrida. Assim, o objetivo
do estudo foi determinar a prevalência de alterações celulares em mulheres atendidas em
Uruguaiana/RS e realizar o teste de captura híbrida nas que apresentaram lesão prévia pelo
HPV. Foram analisados 12.644 exames citopatológicos de pacientes que realizaram o
Papanicolaou e prontuários nas Unidades Básicas de Saúde do município, no período de 2003
a 2011. Os esfregaços cervicovaginais foram encaminhados para o Laboratório Central de
Saúde Pública (LACEN) em Porto Alegre/RS. Foram incluídas no estudo mulheres entre 20 e
65 anos. As alterações citopatológicas foram classificadas segundo Bethesda, 2001. As
mulheres cujos laudos apresentaram alterações celulares compatível com a infecção pelo HPV
foram convidadas a realizar o exame molecular da captura híbrida segundo técnica de
hibridização molecular associada a anticorpos monoclonais. Os resultados obtidos no estudo
foram analisados pelo programa GraphPad Prisma e expressos em porcentagem. Do total de
laudos de exames citopatológicos analisados, 15,5% possuem alguma alteração celular, sendo
que a maior prevalência foi a atipia de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS), com 50,28%, seguida das lesões intraepiteliais de baixo grau (LIEBG), com 35,45%. Em
ambos casos, as mulheres com idade inferior a 25 anos foram as mais prevalentes. Cerca de
13% das pacientes apresentaram infecção pelo HPV e a maior prevalência foi observada na
faixa etária inferior a 25 anos (47,84%). Destas mulheres, 11,76% apresentam alteração
positiva na captura híbrida para o tipo viral do grupo B, ou seja, os oncogênicos. Neste estudo,
a prevalência de lesões celulares sugestivas da infecção pelo HPV na população feminina
estudada foi de 13% e destas, 11,76% apresentou alteração no teste molecular da captura
híbrida para o tipo viral oncogênico. Salienta-se, portanto, a necessidade de maior controle no
rastreamento de lesões cervicais e intensificar a vacinação do HPV em mulheres que ainda
não iniciaram a vida sexual.
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DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA
NAS AMÉRICAS: META-ANÁLISE
Henry Maia Peixoto1,2, Maria Regina Fernandes de Oliveira1,3, Gustavo Adolfo
Sierra Romero1,3,4.
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Resumo
Introdução: A leishmaniose visceral é uma zoonose associada à infecção por
parasitos do gênero Leishmania que pode apresentar evolução fatal em
humanos e cães e se encontra em franca expansão nas Américas. O cão
doméstico constitui o principal reservatório e o diagnóstico acurado e
reprodutível da infecção canina poderia subsidiar estratégias de controle mais
efetivas. Nesse escopo, a presente revisão sistemática, com meta-análise,
avaliou as evidências disponíveis sobre o diagnóstico sorológico da
leishmaniose visceral canina nas Américas.
Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática de literatura que resgatou
estudos originais sobre diagnóstico sorológico da leishmaniose visceral canina,
nas bases de dados MEDLINE, EMBASE e LILACS até novembro de 2012 e
em fontes complementares até fevereiro de 2013. Após seleção, as evidências
foram qualificadas de acordo com parâmetros dos instrumentos QUADAS e
STARD e recomendadas de acordo com os parâmetros do GRADE. A
combinação dos resultados foi realizada pelo software estatístico MetaDiSc,
baseado no modelo de efeito aleatório.
Principais resultados: Foram identificados 284 documentos, dos quais
apenas 27 atenderam aos critérios de inclusão, compondo a síntese final.
Todos os estudos, exceto um, foram desenvolvidos no Brasil. Dentre os
estudos selecionados apenas três obtiveram um bom desempenho na
avaliação

de

qualidade

e

foram

fortemente

recomendados.

Foram

metanalisados 14 estudos sobre testes imunoenzimáticos com antígenos
brutos (cELISA), 11 sobre testes de imunoflurescência indireta (IFAT) e 4 que
abordaram testes em plataforma imunocromatográfica de percurso duplo
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(DPP). Os resultados combinados para sensibilidade e especificidade foram:
cELISA - 0,87 (IC 95% 0,84 a 0,89) e 0,885 (IC 95% 0,871 a 0,898); IFAT 0,881 (IC 95% 0,849 a 0,907) e 0,632 (IC 95% 0,61 a 0,652) e DPP - 0,835 (IC
95% 0,783 a 0,879) e 0,734 (IC 95% 0,711 a 0,756). Os gráficos SROC
apresentaram áreas sobre as curvas (AUC) e erros padrões de 0,9812 ± 0,0101
(cELISA), 0,9716 ± 0.0130 (IFAT) e 0,9784 ± 0,0268 (DPP).
Conclusão: A revisão sistemática permitiu sintetizar evidências sobre a
acurácia das metodologias de sorologia cELISA, IFAT e DPP. A meta-análise
permite concluir que os testes cELISA e DPP apresentam acurácia moderada
para o diagnóstico da leishmaniose visceral canina e a avaliação da qualidade
das evidências demonstra que existe uma urgente necessidade de aprimorar a
qualidade do desenho, da implementação e da análise dos estudos de
validação

de

testes

diagnósticos

para

esta

doença.

Finalmente,

a

recomendação de uso dos testes avaliados baseia-se principalmente em
evidências escassas e restritas à experiência brasileira.
Descritores:

visceral

leishmaniasis;

Leishmania infantum, serology.
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Desigualdades socioeconômicas e reprodução da tuberculose
em área endêmica do Estado do Rio de Janeiro
Alexandre San Pedro1 (autor correspondente), Gerusa Gibson1, Jefferson Pereira1, Paulo
Chagastelles Sabroza1, Luciano Medeiros de Toledo1, Rosely Magalhães de Oliveira1.
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Resumo
A expectativa frustrada de que a tuberculose fosse controlada com ganhos em desenvolvimento
econômico fez com que a Organização Mundial da Saúde elencasse a redução da carga social da
doença como uma de suas principais metas. No entanto, o modelo de controle da doença voltado
principalmente para identificação oportuna e tratamento de casos, somada a reduzida capacidade
operacional de ferramentas analíticas torna limitada a participação dos programas municipais de
controle da tuberculose na redução da carga social deste agravo. Objetivo: analisar a relação
entre ocorrência de tuberculose e diferentes dimensões socioeconômicas relacionadas às
condições de vida em Itaboraí, município sob importante processo de transformação do espaço
urbano. Método: Estudo ecológico, cujas unidades territoriais de análise foram os 77 bairros de
Itaboraí (RJ). A associação entre incidência de tuberculose para o período de 2006-2011 e
indicadores socioeconômicos referentes ao censo demográfico 2010 foram analisados através de
modelos lineares generalizados. Resultados: Foi observada associação significativa entre a
incidência de tuberculose e indicadores socioeconômicos pertencentes a diferentes dimensões
relacionadas às condições de vida (bens de consumo, condições de moradia e entorno, assistência
social e migração). Conclusão: Os achados do presente estudo ressaltam a influência dos
determinantes socioeconômicos na reprodução da tuberculose ao demonstrar o acometimento
desproporcional da doença entre aqueles grupos populacionais com piores condições de vida. No
caso específico da área de estudo, a implantação de um importante projeto de desenvolvimento
econômico exerce forte influência na dinâmica socioespacial do município, tornando urgente a
inclusão e articulação de setores públicos municipais voltados para habitação, infraestrutura,
assistência social, educação e saúde, com vistas à redução da carga social da doença.
.
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AVALIAÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À HANSENÍASE
Tarcísio Laerte Gontijo, Daniel Nogueira Cortez, Fernanda Moura Lanza, Bianca
Cristina da Silva
Introdução: No Brasil, desde 2010, o Ministério da Saúde recomenda aos municípios a
ampliação e o fortalecimento das ações de enfrentamento à hanseníase para reafirmar o
compromisso de controle e eliminação desse agravo. Portanto a manutenção de serviços de
qualidade é de fundamental importância para eliminação da hanseníase como problema de
saúde pública, tornando-se assim, necessário avaliar a assistência prestada a estes pacientes no
âmbito municipal. Objetivos: Avaliar o programa de assistência ao portador de hanseníase de
um município de médio porte em Minas Gerais. Método: Estudo avaliativo fundamentado na
avaliação normativa. O cenário escolhido foi o município de Divinópolis, Minas Gerais que
possui população estimada de 216.000 habitantes. Coletamos dados em prontuários de
pacientes, aplicamos questionário ao coordenador municipal do programa e realizamos buscas
nas bases de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Para
análise e tabulação dos dados, utilizamos o software SPSS 17.0. Os resultados encontrados
foram então comparados com os parâmetros e normas estabelecidas pelo Programa de
Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde. Resultados: No período analisado, 2007 a
2010, notificou-se 38 casos de residentes no município em questão, sendo que 28,9%
realizaram tratamento na rede privada. Do total de pacientes assistidos na rede pública, 36%
foram classificados como paucibacilares e o restante multibacilares. Das 35 Unidades Básicas
de Saúde existentes, 51,4% realizam ações de controle à hanseníase e 42,9% possuem a
equipe mínima para prestar assistência ao portador. Dentre os pacientes paucibacilares 55,5%
não realizaram o número mínimo de 2 consultas médicas anuais, já entre os multibacilares,
12,5% não realizaram o mínimo de 4 consultas. Verificamos ainda que nenhum paciente
realizou consultas de enfermagem no período estudado e que 32% dos 72 contatos
identificados foram examinados por médico ou enfermeiro. Realizou-se o grau de avaliação
de incapacidade física na alta por cura em 55,3% dos pacientes. Não houve nenhum registro
de abandono de tratamento. Conclusão: O programa de assistência ao portador de hanseníase
avaliado apresentou inconsistências em relação às normas estabelecidas pelo Ministério da
Saúde sendo necessário o desenvolvimento de ações para melhor estruturar as ações de
enfrentamento a esse agravo.
Palavras-Chaves: Hanseníase; Avaliação de Programas e Projetos de Saúde; Atenção
Primária à Saúde.
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Inatividade física e fatores associados em idosos: estudo de base populacional em
Campinas, São Paulo

Autores: Izabel Lopes de Souza, Priscila Maria Stolses Bergamo Francisco, Margareth
Guimarães Lima, Marilisa Berti de Azevedo Barros (Faculdade de Ciências Médicas
FCM-UNICAMP)

Introdução: O Ministério da Saúde tem dado ênfase especial na promoção da atividade
física (AF) nas políticas de saúde para a prevenção e controle das doenças crônicas.
Embora escassos, os estudos sobre a prática de AF em seus domínios são importantes
para ampliar o conhecimento sobre o tema.
Objetivo: Estimar a prevalência e fatores associados à inatividade física em idosos, nos
domínios doméstico, de deslocamento e de lazer, segundo variáveis sociodemográficas
e de comportamentos relacionados à saúde.
Métodos: Estudo transversal de base populacional, com dados de 1.519 idosos (60 anos
e mais), obtidos do Inquérito de Saúde de Campinas (ISACAMP-2008). A variável
dependente foi a inatividade física nos domínios doméstico, de deslocamento e de lazer.
As informações foram colhidas a partir do International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ versão longa). Estimaram-se as prevalências de inatividade física nos referidos
domínios. A associação entre as variáveis foi realizada pelo teste Rao-Scott com nível
de 5% de significância. Realizou-se análise ajustada por sexo, idade e presença de
doença crônica, pela regressão de Poisson no Satata 11.
Resultados: A idade média dos idosos foi 70 anos e 57,2% eram mulheres. As
prevalências de inatividade física foram de 65,5%, 63,6% e 52,7% nos domínios de
lazer, doméstico e de deslocamento respectivamente. No domínio doméstico, a
prevalência foi menor nas mulheres (RP=0,84) e maior nos mais velhos (RP=1,34),
obesos (RP=1,14) e com padrão de sono longo (RP=1,26). No deslocamento, foi maior
nos mais velhos (RP=1,27), entre os que referiram 9 a 11 (RP=1,35) e 12 ou mais
(RP=1,34) anos de estudo, naqueles com sobrepeso (RP=1,16) e obesidade (RP=1,38), e
nos que relataram consumo de frutas, verduras e legumes (FVL) diariamente (RP=1,23).
No lazer, as mulheres (RP=1,10), idosos mais longevos (RP=1,12), os que residem com
5 ou mais pessoas (RP=1,19) e que fumam (RP=1,21) foram mais inativos e, aqueles
com maior escolaridade e que consomem FVL (RP=0,87) apresentaram menores
prevalências.
Conclusão: A prática de atividade física doméstica deve ser estimulada entre os idosos
obesos. No lazer, deve ser mais incentivada nas mulheres, nos mais idosos e nos
fumantes. No deslocamento, nos idosos com maior escolaridade, assim como naqueles
com sobrepeso/obesidade. Os resultados apoiam intervenções mais direcionadas à
população idosa.
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Avaliação da Atenção Primária à Saúde no Tratamento da Tuberculose em um
Contexto de Tríplice Fronteira Internacional
Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho1; Anne Domingues Wysocki2; Rubia Laine de Paula Andrade2;
Erika Simone Galvão Pinto3; Aline Ale Beraldo2; Lúcia Maria Scatena4; Tereza Cristina Scatena Villa2
1

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Foz do Iguaçu, Brazil.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Brazil.
3
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Natal, Brazil.
4
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – Uberaba, Brazil.
2

Introdução: A organização dos serviços de saúde (SS) de Atenção Primária para controle da
tuberculose (TB) é uma das opções organizativas adotadas nos municípios brasileiros.
Objetivo: avaliar as Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS) após o primeiro ano da
descentralização das ações de controle da TB em Foz do Iguaçu, PR. Método: Estudo
epidemiológico de corte transversal. Os dados foram coletados por meio de um instrumento
estruturado, baseado nos conceitos teóricos ligados a Estrutura-Processo-Resultado, aplicado
a 225 profissionais de saúde de 23 UAPS. Dos 70 itens do instrumento, 20 itens relativos ao
componente estrutura foram validados possibilitando construir 5 indicadores de estrutura e
15 itens do componente processo foram validados construindo 4 indicadores de processo. Os
indicadores (Z) foram padronizados com Z = 0 correspondendo ao valor médio ± um desviopadrão. Resultados: O componente estrutura do município apresentou valores inferiores ao
valor médio para o indicador profissionais envolvidos no atendimento da TB (Z = -8,0),
valores médio para os indicadores de capacitação (Z=-1) e de articulação das UAPS com
outros níveis de atenção (Z=0,9), valores superiores os indicadores de acesso aos instrumentos
de registro (Z=2,7) e de disponibilidade de insumos (Z =1,8). Em relação as UAPS não
alcançaram o valor médio os indicadores destacam-se: 18(51,4%) profissionais envolvidos
com o atendimento de TB, 10(43,5%) capacitação e 2(8,7%) para disponibilidade de insumos
e articulação com outros níveis de atenção. O componente processo do município apresentou
valores médios para os indicadores de Tratamento Diretamente Observado (TDO) (Z=0,4),
referência e contra-referência (Z= -0,3) e informações sobre a TB (Z=-0,5) e valor inferior
para o indicador de ações externas para o controle da TB (Z=-9,4). As UAPS que não
alcançaram o valor médio citam-se: 7(30,4%) de TDO, 5(21,7%) de referência e contrareferência. Conclusão: O pior desempenho do item recursos humanos (estrutura) pode estar
ligado a falta de capacitação antes da descentralização, influenciando no baixo envolvimento
dos profissionais. O componente processo apresentou o indicador com maior avaliação
negativa, sugerindo deficiência no manejo dos problemas dos doentes. A grande variabilidade
entre os indicadores mostrou que algumas ações ainda não foram totalmente implantadas.
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AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE HANSENÍASE EM UMA REGIÃO AMPLIADA
DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
Tarcísio Laerte Gontijo, Bianca Cristina da Silva, Daniel Nogueira Cortez, Eliete
Albano de Azevedo Guimarães, Valéria Conceição Oliveira
Introdução: A hanseníase é uma das principais causas de incapacidade física
permanente e devido ao seu potencial incapacitante e à alta taxa de detecção, sendo
considerada um problema de saúde pública no território brasileiro. Os indicadores
epidemiológicos da hanseníase são diretamente influenciados pela organização dos
serviços de saúde para o controle desse agravo. Objetivos: Avaliar os resultados das
ações no controle da hanseníase na região ampliada de saúde oeste de Minas Gerais.
Método: Estudo epidemiológico do tipo ecológico. O cenário escolhido foi a região
ampliada de saúde oeste de Minas Gerais composta por 55 municípios. Coletamos
dados a partir do banco de dados on line e de acesso livre do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, analisando todos os casos notificados de hanseníase no período
de 2002 à 2011. Para análise e tabulação dos dados, utilizamos o software SPSS 17.0.
Os resultados encontrados foram então comparados com os parâmetros e normas
estabelecidas pelo Programa de Controle da Hanseníase do Ministério da Saúde.
Resultados: No período analisado, de 2002 a 2011 foram notificados 1.251 casos na
região ampliada de saúde analisada, sendo a maioria dos casos em indivíduos com idade
superior a 15 anos e residentes na zona urbana, apresentando maior prevalência entre o
sexo masculino. Em relação às características no momento da notificação a maioria dos
casos foi classificada como multibacilar e apresentaram mais de cinco lesões de pele.
Identificamos ainda que em 63 (5,1%) dos casos não houve avaliação do grau de
incapacidade física no diagnóstico e dos casos avaliados e que 464 (37%) casos
ignorou-se ou não avaliou-se a incapacidade física. Entre os casos que tiveram avaliação
do grau de incapacidade no diagnóstico, 524 (44,1%) apresentaram alguma
incapacidade. Cabe destacar que em 85 (6,8%) casos não houve o preenchimento do
campo tipo de saída. Observamos ainda que em 8 cidades que tiveram casos notificados
não houve registro da avaliação do grau de incapacidade física avaliado na alta.
Conclusões: Concluímos que a organização dos serviços de assistência à hanseníase e o
estabelecimento de medidas de controle e preventivas na região ampliada de saúde em
estudo apresentam baixa efetividade. Identifica-se a necessidade de investir em
melhorias da qualidade da assistência e na implementação de medidas de controle mais
efetivas.
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Título: Fatores associados ao baixo peso ao nascer no município do Rio de Janeiro
Autor: Márcia Leonardi Baldisserotto (Baldisserotto, M.L.)
O baixo peso ao nascer é um problema da saúde coletiva, pois se associa ao aumento das
taxas de morbimortalidade no primeiro ano de vida e na vida adulta. O objetivo desse
trabalho foi avaliar os fatores associados ao baixo peso ao nascer em nascidos vivos a
termo no município do Rio de Janeiro. Método: Estudo seccional que analisou todos os
nascidos vivos a termo no município do Rio de Janeiro registrados no Sistema de
Informação de Nascidos Vivos em 2011. Excluiu-se da análise os nascidos com
anomalias congênitas e de gravidez múltipla. Realizou-se análise estatística por meio de
regressão logística no software R 3.0 e obteve-se Odds Ratio ajustadas (OR) e intervalos
de confiança (IC) com 95% de confiabilidade. A variável dependente foi peso ao nascer
(baixo peso<2500g e peso normal de 2500 a 3999g) e as independentes foram: idade e
escolaridade da mãe, sexo e raça/cor do bebê (classificada pela equipe de saúde) e número
de consultas no pré-natal. Resultados: Analisou-se um total de 65.481 nascidos vivos e
encontrou-se uma prevalência de baixo peso de 3,5%. Houve associação significativa
entre baixo peso e idade materna (OR=1,01; IC=1,01-1,02). O risco de nascer com baixo
peso foi maior quanto menor a escolaridade da mãe (OR=1,51; IC=1,24–1,84) e menor o
número de consultas de pré-natal (OR=2,1; IC=1,85-2,39), ao passo que neonatos do sexo
feminino (OR=1,43; IC=1,32-1,56) e da cor/raça preta (OR=1,35; IC=1,17-1,55) também
apresentaram maior risco de nascer com menos de 2500g. Conclusão: Observou-se que a
população de mulheres de raça/cor preta e com baixa escolaridade apresenta maior risco
de ter recém nascidos com baixo peso. Sabe-se que essa faixa da população está localizada
em níveis socioeconômicos mais baixos, apresentando, portanto, condições de vida,
muitas vezes, bastante precárias. Em geral, são pessoas com pouco acesso a saúde, bens
de consumo (alimentação), moradia e saneamento básico. Portanto, esse estudo aponta
para a necessidade de se trabalhar com essa população mais vulnerável a fim de evitar
neonatos com baixo peso. Outro resultado importante foi a identificação do pré-natal
como fator de proteção para o baixo peso ao nascer, corroborando com a importância do
acompanhamento antenatal na prevenção da morbimortalidade neonatal.
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Titulo:Diagnóstico de internação dos pacientes com SRAG, em um hospital de
referência, de 1 de janeiro à 7 de julho de 2013. Qual o melhor grupo de CID10 para
monitorar as doenças respiratórias agudas graves?
A vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é realizada em hospitais
sentinela. É composta pela busca ativa de casos de SRAG em pacientes internados,
pacientes de UTI e monitoramento dos CID10 de J10 até J18 que compõe os
diagnósticos de influenza/ pneumonias. O objetivo é apresentar o perfil do diagnóstico
na internação, através do CID10, dos pacientes com SRAG confirmada nesta
instituição entre 1 de janeiro à 7 de julho de 2013 e propor a inclusão de outros CID
para o monitoramento das SRAG. O Serviço de Epidemiologia Hospitalar do HC UFPR
(SEPIH) inclui em planilha todos os casos investigados na Instituição, com seu
diagnóstico de entrada, local de internação, diagnóstico após a investigação e se foi
aberta ficha epidemiológica. Para esta análise codificamos todos os diagnósticos de
internação pelo CID10 e classificamos em 5 grupos: 1(J10 ao J18), 2 (fatores de risco),
3 (outras doenças ou sintomas respiratórios agudos), 4 (descompensação por doença
respiratória crônica) e 5 (outras doenças e sintomas agudos). No período de janeiro a 7
de julho de 2013 foram identificados 230 casos de SRAG, sendo 64 internados em UTI,
136 em semi intensiva e 30 em outras áreas. Dentre os 230 casos apenas 61casos
(26,52%) eram do grupo 1; 28 casos(12,17%) grupo 2; 109 casos (47,39%) grupo 3;
20 casos (8,70%) grupo 4 e 12 casos (5,2%) grupo 5. Podemos concluir que o
monitoramento das SRAG pelo CID (J10 ao J18) é de baixa sensibilidade e que deve
ser avaliada a possibilidade de inclusão de outros CID de doenças/ sintomas
respiratórios agudos que compõe o grupo 3, que elevariam para 75% a captação dos
casos.

175

Suporte ventilatório ao nascer e associação com doenças respiratórias aos seis
anos: Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004, RS

Tiago N. Munhoz1 , Flávio Sergio Chiuchetta1, Iná S. Santos1, Aluísio J. D. Barros1,
Alicia Matijasevich1, 2
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Resumo

Objetivo: avaliar a associação entre suporte ventilatório no período neonatal e doenças
respiratórias, asma e pneumonia aos seis anos de idade numa coorte de crianças.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo iniciado ao nascimento. A exposição principal
do estudo foi o suporte ventilatório ao nascimento, definido como o uso de pressão
continua positiva nasal (CPAPn) e/ou ventilação mecânica (VM) por mais de três horas
desde o momento da hospitalização ao nascimento até os 28 dias de vida. Os desfechos
analisados foram a presença de chiado no peito nos últimos doze meses, diagnóstico
médico de asma alguma vez na vida e episódio de pneumonia ocorrido entre a alta
hospitalar ao nascimento e os 6 anos de idade. Foram realizadas análises brutas e
ajustadas para potenciais variáveis de confusão usando Regressão de Poisson.
Resultados: Das 3.624 crianças pertencentes à coorte com informação dos desfechos de
estudo, 6% hospitalizaram em UTI neonatal ao nascimento e destes quase a metade
requereu algum modo de suporte ventilatório. O uso de CPAPn e VM ou unicamente
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VM esteve associado com chiado no peito e diagnóstico médico de asma mesmo após
ajuste para características maternas e das crianças (RP 3,59, IC 95% 1,73-7,43 e RP
2.73, IC 95% 1,30 – 5,75). A associação entre suporte ventilatório e pneumonia nos
primeiros seis anos de vida somente esteve presente na análise bruta (RP 2,71, IC 95%
1,42 – 5,15).
Conclusões: Os resultados do presente estudo alertam para as complicações
respiratórias a médio prazo do suporte ventilatório realizado no período neonatal.
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Avaliação da adesão dos profissionais de saúde às recomendações do Comitê
Municipal de Mortalidade Infantil e Materna (COMAI) para diminuir a
mortalidade infantil na cidade de Pelotas, RS, Brasil

Tiago N. Munhoz1 , Renata Jaccottet Freitas 1, Iná S. Santos1, Aluísio J. D. Barros1,
Flávio Sergio Chiuchetta1, Aline Coletto3, Alicia Matijasevich1, 2

1

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas,

Pelotas, Brasil
2

Departamento de Medicina Preventiva, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

3

Faculdade de Medicina, Universidade Católica de Pelotas, Pelotas, Brasil

Resumo
Objetivo: Avaliar a adesão dos profisssionais às práticas de assistência pré-natal e
neonatal recomendadas pelo Comitê Municipal de Investigação de Óbitos Infantis,
Fetais e de Morte Materna (COMAI) implantadas a partir do ano 2005 na cidade de
Pelotas, RS.
Métodos: Foi realizado um estudo não controlado do tipo antes e depois, onde foi
avaliada a mudança ocorrida entre os anos de 2004 e 2012 na frequência dos seguintes
indicadores: uso de corticoide pré-natal e de surfactante em recém-nascidos com idade
gestacional ≤34 semanas, presença de hipotermia na admissão na Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) neonatal e presença do pediatra em sala de parto ao
momento do nascimento. Foram usados dados primários e secundários (prontuários
hospitalares). Foram analisados 254 e 259 recém-nascidos no ano de 2004 e 2012,
respectivamente.
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Resultados: No período estudado foi observado um aumento na frequência do uso de
corticoide pré-natal de 65%, um aumento de 35% no uso de surfactante e uma redução
de 16% na presença de hipotermia na admissão à UTI neonatal. Não houve mudanças
em relação à presença de pediatra em sala de parto.
Conclusão: Houve melhora em algumas das práticas de assistência pré-natal e neonatal
da cidade de Pelotas, porém ainda é precisso melhorar esses indicadores. Os resultados
do presente estudo indicam a necessidade de estimular o uso pelos profissionais de
saúde das práticas e protocolos de assistência com efetividade comprovada na
diminuição da mortalidade e morbidade dos recém-nascidos.
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SAÚDE PÚBLICA: questões comentadas para provas e concursos.
Autor: Marcelo Gurgel Carlos da Silva
SILVA, M.G.C. da
Universidade Estadual do Ceará – Programa de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva
Resumo:
INTRODUÇÃO: Na área médica é muito comum a utilização de livros de
autoavaliação e revisão de conhecimentos, tanto em disciplinas básicas como
em especialidades. No campo da Saúde Pública, publicações semelhantes são
poucas e, em sua maioria, editadas em inglês, e enfocando aspectos da
realidade de saúde de países desenvolvidos. OBJETIVO: Apresentar e divulgar
entre profissionais interessados em auferir conhecimentos de Saúde Pública
um banco de questões de Saúde Pública que visa facilitar o estudo daqueles
que têm necessidades de auferir conhecimentos em um curto prazo.
METODOLOGIA: O material foi estruturado em dez capítulos, que cobrem os
campos de maior relevância na Saúde Pública, distribuídas em: Epidemiologia
Básica, Estatísticas de Saúde, Administração e Política de Saúde, Educação
em Saúde, Saúde Materno-Infantil, Nutrição em Saúde Pública, Saúde Bucal
Coletiva, Saúde do Trabalhador, Saúde Ambiental e Saúde da Família,
totalizando 500 questões. RESULTADOS: Os capítulos cobrem,
inegavelmente, campos e assuntos de maior interesse da Saúde Pública
brasileira, sendo, identicamente, úteis aos sanitaristas, aos profissionais de
saúde, como enfermeiros, farnacêuticos, fisioterapeutas, médicos,
nutricionistas, odontólogos etc., bem como às outras categorias profissionais
engajadas no trabalho no setor da saúde. Os quesitos foram elaborados com
base em ampla bibliografia nacional e estrangeira, porém concedendo
prioridade aos problemas de saúde mais prevalentes no Brasil, compondo
várias modalidades de apresentação, como exercícios, estudos dirigidos,
correlação etc. As questões são todas do tipo teste de múltipla escolha, todas
com cinco opções das quais apenas uma é correta; cada quesito é
acompanhado de resposta comentada e da correspondente referência, na qual
o assunto pode ser verificado ou aprofundado. O nível de complexidade das
questões é variável: fácil, médio e difícil. CONCLUSÃO: Trata-se de um livro de
autoavaliação e revisão em Saúde Pública, que deverá merecer a devida
atenção, da parte dos profissionais interessados em auferir conhecimentos de
Saúde Pública, para atendimentos de suas necessidades, momentâneas ou
circunstanciais, servindo como instrumento de consulta, para revisar, atualizar
e ampliar o aprendizado conhecimentos em área de vital importância para a
compreensão da realidade sanitária no Brasil.
Palavras-chave: Saúde Pública. Epidemiologia. Auto-Avaliação.
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Método de modelagem de dados para a integração do Sistema de Informação do Câncer do Colo
de Útero ao Prontuário Eletrônico do Paciente

Joyce Rocha de Matos Nogueira, Iayza Maia Rodrigues de Oliveira, Patricia Sila Mann Marques,
Timothy Wayne Cook, Luciana Tricai Cavalini

Introdução: O Sistema de Informação do Câncer do Colo de Útero (SISCOLO) foi desenvolvido pelo
Ministério da Saúde, para auxiliar a estruturação do Programa Nacional de Controle do Câncer do
Colo do Útero e de Mama. O SISCOLO é estratégico para o Sistema Único de Saúde; entretanto, em
sua arquitetura original, ele não permite o compartilhamento de informações com outros SIS
oficiais, com prontuários eletrônicos hospitalares ou com bancos de dados de pesquisa clínica, o
que limita a aplicação das importantes informações nele contidas. Assim, há a necessidade de
propor uma arquitetura de software semanticamente interoperável para o SISCOLO.
Objetivo: Apresentar um método de modelagem de dados que permite a integração do SISCOLO
com o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP).
Método: Os manuais de Coordenação e de Laboratório forneceram o modelo de dados original do
SISCOLO. Cada campo do banco de dados do SISCOLO foi representado como um Pluggable
complexType (PcT) que compuseram uma Concept Constraint Definition (CCD) para cada tela da
interface do SISCOLO. Os CCDs são os Modelos de Domínio das especificações Multilevel Healthcare
Information Modeling (MLHIM), que são gerados pelo aplicativo Concept Constraint Definition
Generator (CCD-Gen) no formato XML Schema 1.1. O novo banco de dados do SISCOLO produzido a
partir dos CCDs, foi compartilhado com o MLHIM-EMR, um PEP baseado em software livre.
Resultados: Foram produzidos 243 PcTs, organizados em 52 Clusters que produziram 9 CCDs
clínicos e 1 CCD demográfico. Os PcTs produzidos foram do tipo Booleanos (30,9%), texto (30,5%),
identificadores (3,9%), temporais (9,0%), contagem (2,2%) e quantitativos (1,3%). Quando
integrados ao MLHIM-EMR, os dados provenientes do novo banco de dados do SISCOLO
apresentaram uma taxa de validação de dados de 100%.
Conclusão: Foi possível integrar os dados do SISCOLO ao PEP, através da adoção das especificações
MLHIM. Espera-se, com a disseminação dessa tecnologia, que todos os Sistemas de Informações
em Saúde possam ser integradas aos PEPs hospitalares e ambulatoriais de forma semanticamente
interoperável.
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MORTALIDADE MASCULINA POR CAUSAS EXTERNAS EM SERGIPE,
BRASIL.
GÓES, M.A.O.; JUSTO, C.M; SANTANA, L.
Introdução: Atualmente as mortes por causas externas representam um importante
problema de saúde pública no mundo, ocupando quase sempre a segunda ou terceira
colocação entre as causas de óbito. Nas últimas décadas, no Brasil, esse grupo de
agravos tem sido responsável por importante parcela das mortes masculinas,
representando um importante desafio de saúde pública no país. A informação de
qualidade referente aos óbitos masculinos por causas externas não pode ser vista
simplesmente como uma questão técnica, mas sim como uma ferramenta para tomada
de decisão coerente no que tange à saúde pública. Objetivos: O presente estudo tem por
objetivo avaliar a mortalidade por causas externas em homens residentes no estado de
Sergipe no período de 2006 a 2013, identificando o comportamento desse grupamento
de causas ao longo da série temporal. Método: Trata-se de um estudo descritivo sobre a
mortalidade masculina por causas externas no estado de Sergipe, construído a partir de
dados oficiais e secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do
Ministério da Saúde. As causas externas foram classificadas de acordo com o Capítulo
XX da 10ª Classificação Internacional de Doenças – CID10: Acidentes de transporte
(V01-V99),

Agressões

(X85-Y09),

Suicídios

(X60-X84),

Eventos

de

Ação

Indeterminada (Y10-Y34). Calculou-se taxas de mortalidade por 100.000 habitantes,
sendo divididas por faixa etária e causa específica. Resultados: No período analisado,
foram registrados 54568 óbitos masculinos em Sergipe, sendo que 12014 (22%) foram
devido às causas externas, com predomínio dos homicídios (44,7%) e acidentes de
transporte (32,8%). Constatou-se um incremento da mortalidade masculina por causas
externas, variando de 127,0 óbitos/100000, em 2006, para 179,8/100000, em 2013. A
razão entre os coeficientes masculino/feminino revelou uma proporção entre 5,2 e 6,3.
Os adultos jovens (20 a 39 anos) foram os mais acometidos pelas causas externas
(54,0%). Conclusão: Confirma-se a grande magnitude das causas externas na
mortalidade dos homens, sendo necessária a adoção de medidas preventivas, no sentido
de contribuir para a inserção de alguns aspectos específicos nos programas educativos
voltados para a sua prevenção.
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Resumo:
Introdução: O Estado de Alagoas apresentou a 17ª. maior taxa de mortalidade
infantil no Brasil em 2009; em 2010, apresentava o pior Índice de
Desenvolvimento Humano do Brasil. Práticas adequadas de amamentação são
eficazes para reduzir a morbidade e mortalidade infantil. Só depois de 6 meses
de vida, quando o leite materno já não supre as necessidades nutricionais do
bebê, a alimentação complementar saudável e adequada deve ser introduzida.
Objetivo: Avaliar a prevalência de aleitamento materno e a introdução da
alimentação complementar na dieta de crianças menores de um ano de idade.
Métodos: Estudo transversal, com análise dos dados da II Pesquisa de
Prevalência de Aleitamento Materno (2008) de crianças de três cidades
(Maceió, Pilar e Arapiraca) de Alagoas. Utilizou-se o programa Epi- Info 6.04
para as análises. Resultados: Das 2094 crianças, 51,8% eram do sexo
masculino, 55,5% tinham menos de seis meses, e 65,7% foram amamentadas
na primeira hora de vida. No primeiro dia em casa, a maioria das crianças
recebeu leite materno (91,8%), sendo também observada oferta de chá (25%),
outros tipos de leite (14%) e água (12%). No que concerne ao aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês, as prevalências em Maceió (32,4%),
Arapiraca (31,8%) e em Pilar (24,6%) foram menores do que a média do Brasil
(41%), sendo constatado que 57,5% das crianças já haviam consumido chá;
43,3%, outros tipos de leite; 39,2 %, água; 27,1%, suco natural; 34%, mingau
ou papa salgada; 16,7%, fruta; 13%, alimentos salgados; 12,2%, legumes;
10,4%, feijão e 9,8%, carne. Ressalta-se ainda que a introdução de alimentos
açucarados e batatas fritas ocorreu antes do primeiro ano de vida para 36% e
33,6% das crianças, respectivamente. Conclusões: a baixa prevalência de
aleitamento materno nessas cidades e a introdução precoce e inadequada da
alimentação complementar despertam a necessidade de implementação das
políticas públicas de saúde, a fim de contribuir para reduzir a taxa de
mortalidade infantil.
Palavras-chave: aleitamento materno; consumo alimentar.
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Analisando o perfil de mulheres que realizam laqueadura tubária em um
Centro de Saúde da Família de Sobral-CE.
Gisele Lopes Oliveira
Annatália de Amorim Gomes
Laudicéia Noronha Xavier
Milenna Alencar Brasil
Nicácia Souza Oliveira
Lúcia Vanda Teixeira de Freitas Cavalcante
Natalia Bastos Ferreira

Maria Luana Barreto Cavalcante

Introdução: A saúde reprodutiva tem sido uma preocupação fundamental dos
programas de saúde no Brasil. Estudos sobre a prevalência da anticoncepção tem
enfatizado a busca de mulheres de faixa etária entre 15 e 45 anos por métodos
anticoncepcionais, como a pílula e a esterilização cirúrgica. Assim, o planejamento
familiar ocupa um lugar de destaque. A esterilização feminina é um procedimento
médico (cirúrgico, químico ou radioativo) que termina com a possibilidade de
fertilização, por intermédio de alterações anatômicas ou funcionais em qualquer parte
do sistema reprodutivo da mulher. A técnica mais comum é a laqueadura tubária (LT)
que envolve o bloqueio das tubas uterinas. Objetivos: Descrever o perfil
socioeconômico e obstétrico das mulheres acompanhadas em um Centro de Saúde da
Família de Sobral-CE, identificando os motivos que levaram as mulheres a serem
encaminhadas para a realização da laqueadura tubária. Metodologia: Trata-se de um
estudo de caráter exploratório-descritivo com abordagem quantitativa. A população da
pesquisa são mulheres cadastradas no Centro de Saúde Maria Adeodato do Município.
A técnica utilizada para a obtenção dos dados do estudo foi a aplicação de um
formulário as mulheres com perguntas objetivas. Posteriormente, foi realizada a
tabulação dos dados e disponibilizados e organizados de forma de cálculos de valores
absolutos. Resultados: foram apresentados em tabelas caracterizando os participantes
do estudo a partir dos dados socioeconômico, obstétrico e quanto ao uso de métodos
anticoncepcionais. Uma grande parte das mulheres estudadas possui uma renda inferior
a dois salários mínimos. Iniciaram a sua atividade sexual na adolescência e que 86,3%
tiveram entre 2 a 4 gestações. Dentre as intercorrências obstétricas mais citadas pelas
mulheres foram os sangramentos transvaginais, aborto e ameaça de aborto. A análise
das características sócio demográficas mostrou que a maioria das mulheres está na faixa
etária inferior a 35 anos. Um número expressivo das mulheres é solteira (36,4%). Em
relação a escolaridade, 90,1% das mulheres tinham o ensino fundamental completo
como escolaridade. Conclui-se: o estudo mostrou que os principais motivos que as
mulheres procuram para realizar a Laqueadura Tubária são as condições sociais que
vivem e alguns casos de patologias que aparecem na gestação e que põe em risco a vida
do feto e a sua.

Palavras-chave: Mulheres, Laqueadura Tubária, Perfil

185

QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR FAMILIAR DO IDOSO NO
DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

Gisele Lopes Oliveira¹
Nicácia Souza Oliveira¹
Edeiza Ataliba Bastos ¹
Laudicéia Noronha Xavier²
Lucia Vanda Teixeira de Freitas Cavalcante²
Vanderlúcia Felipe Lobo³
Natalia Bastos Ferreira¹
Patricia Lopes Oliveira¹

RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi avaliar como os cuidadores de idosos percebem sua
qualidade de vida no desempenho deste papel. A mesma foi realizada em uma Unidade
Básica de Saúde do Município de Iguatu – CE, no período de janeiro a fevereiro de
2014. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem
quantitativa. A amostra foi constituída por 19 cuidadores familiares que corresponde a
100% da população atendida na unidade. Foram utilizados para a coleta de dados três
instrumentos. Um formulário de entrevista com 13 perguntas abordando aspectos
socioeconômicos do idoso e do cuidador. Foi utilizado o Caregiver Burden Scale –
CBS, com 22 questões e a Escala das Atividades de Vida Diária – AVD de Lawton e
Brody (1969). Resultados: A maioria dos idosos estudados foram do sexo feminino
(61,2%) 36,9% eram casadas, com idade média de 79 anos. Em relação à escolaridade
possuíam o ensino fundamental (53%). Quanto aos cuidadores a maioria era do sexo
feminino (91%), estado civil casado (45%), na faixa etária de 40 – 60 anos, grau de
parentesco 71,1% eram filhos e 18,7% eram cônjuges. 11,2% não possuía outra
ocupação no momento da entrevista, porem 63% revela que exercia outra atividade
antes de cuidar do idoso. 52% possuem renda familiar em torno de 2 a 5 salários
mínimos. Em relação aos cuidadores 81,6% moravam com o idoso e destes 69,4%
refere ter alguém para dividir as atividades. E destes 34,7% referiram que prestam
cuidado aos idosos há um período de 2 a 4 anos, 30,6% de 4 a 6 ano, 16,2% há mais de
6 anos. Quanto às atividades da vida diária o maior comprometimento foi em relação à
medicação 73,5%, vestir-se 40,8% e tomar banho 36,7%. A média geral do
comprometimento da qualidade de vida dos cuidadores a partir do escore global
resultante da aplicação CBS foi 2,0%, com um desvio padrão de 0,5. A tensão geral foi
à dimensão que mais contribui com um comprometimento, seguido isolamento e
decepção. Conclui-se que o cuidar não é uma tarefa simples, ocasionando impacto na
qualidade de vida do cuidador.
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Idosos; Cuidadores.
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Luiza Eunice Sá da Silva – SILVA, L. E. S.
Clesiane Honorato Machado – MACHADO, C. H.
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Fatores associados à Doença Cardiovascular em usuários de Serviços de
Atenção Primária à Saúde

Introdução: As doenças e agravos não transmissíveis são, atualmente, um
dos maiores problemas mundiais de saúde, Dentre essas, destacam-se as
doenças cardiovasculares como a maior causa de morte e internação
hospitalar no Brasil. Objetivo: Identificar os fatores associados à doença
cardiovascular autorreferida entre usuários de serviços de atenção primária à
saúde. Métodos: Trata-se de um estudo transversal conduzido com adultos e
idosos em quatro Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte, Minas
Gerais. Foram obtidos, por meio de protocolo estruturado aplicado face-a-face,
dados sociodemográficos e econômicos (idade, sexo, escolaridade e renda per
capita), condições de saúde (morbidades autorreferidas, tabagismo, percepção
de saúde e atividade física), hábitos alimentares e Questionário de Frequência
Alimentar. Avaliação antropométrica (peso, altura e circunferências da cintura e
do quadril) também foi realizada. Resultados: Participaram do estudo 1616
usuários, 81,2% adultos, 78,9% do sexo feminino, 60,7% com escolaridade
inferior a 8 anos de estudo e 52,5% com renda per capita igual ou superior a ½
salário mínimo. A prevalência de DCV foi de 9,2%, sendo essa mais presente
entre os participantes com renda per capita igual ou superior a ½ salário
mínimo (RP: 1,46; IC95% 1,13-2,47), que referiram ter hipertensão arterial (RP:
5,47; IC95% 3,57-8,36) e que tinham percepção de saúde ruim/muito ruim (RP:
2,13; IC95% 1,17-3,90), e menos prevalente entre aquelas com escolaridade
igual ou superior a 8 anos de estudo (RP: 0,40; IC95% 0,25-0,64). Conclusão:
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O estudo identificou como fatores associados à doença cardiovascular a maior
renda per capita, a presença de hipertensão arterial, a percepção de saúde
ruim/muito ruim e a menor escolaridade, apontando para a importância de um
melhor reconhecimento das necessidades em saúde dos usuários, tanto por
parte dos profissionais quanto do serviço, visando intervenções cotidianas
focadas nessas prioridades, como o manejo integral da hipertensão arterial e
consideração da percepção de saúde do usuário.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: desafios e perspectivas de uma
cidade de pequeno porte no pantanal de Mato Grosso do Sul.
Betina Barbedo Andrade e Danielly Cristina de Andrade Palma
Introdução: A informação é um instrumento essencial para a condução do
processo saúde- doença. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são
instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que tem como
objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de
importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de
decisões nos níveis municipal, estadual e federal, sem que estas decisões
sejam baseadas em dados subjetivos, em conhecimentos ultrapassados ou em
conjecturas. Objetivo: Conhecer os SIS, identificar as dificuldades de
operacionalização deste sistema bem como os desafios e as perspectivas para
que o mesmo possa se tornar mais efetivo. Método: Estudo observacional,
descritivo e transversal, realizado em um município situado na borda
setentrional da Bacia do Alto Paraguai. A amostra foi composta por todos (n
=12) os profissionais que manuseiam de algum modo os SIS em
funcionamento no município e um funcionário da gestão e gerenciamento da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Estes profissionais foram submetidos a
um questionário semiestruturado por meio de entrevista. Para a análise dos
dados, foi realizada distribuição de frequência absoluta e relativa das variáveis
coletadas. Resultados: Os resultados demonstraram que todas as unidades
(n=12) possuem computadores, com acesso a internet via cabo, os
alimentadores são funcionários estatutários e com formação em área diversa
da saúde. A maioria dos dados é enviada para condensação e digitação em
formulários impressos para a SMS. Metade dos respondentes referiu fazer
análise dos dados e destes, 83,3% referiram que destes dados são gerados
indicadores que são metas a serem cumpridas. A maior parte das informações
geradas não retorna ao município e a utilização dos SIS pela equipe de gestão
e gerenciamento é incipiente. Conclusão: Prevalece no município uma visão
de SIS como tarefa a ser cumprida por determinação dos níveis estadual e
federal de gestão em detrimento a utilização destes como ferramenta para o
planejamento de ações e serviços de saúde.
Palavras-chave: Epidemiologia; Serviços de Saúde; Sistema de Informação;
Planejamento em Saúde; Gestão em Saúde; Análise de Dados.
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FUNCIONALIDADE E RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE IDOSOS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
DE BASE POPULACIONAL
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Introdução: Consequentemente ao rápido envelhecimento populacional, cada
vez mais é necessário estudar e conhecer aspectos associados com melhor
funcionalidade na população idosa. Objetivo: examinar componentes da rede
social (situação conjugal e frequência de contatos sociais nos últimos 30 dias,
incluindo visita de filhos, de outros parentes e número de amigos com os quais
encontrou) e apoio social subjetivo (satisfação com relações pessoais e possuir
pessoas com quem contar) associados à limitação para realizar seis atividades
básicas de vida diária (ABVDs), incluindo ir ao banheiro, tomar banho, vestirse, comer, transferir-se da cama para uma cadeira e caminhar de um cômodo a
outro no mesmo andar. Método: Participaram do estudo 2072 idosos (≥60
anos) residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, selecionados por
meio de amostra probabilística. Potenciais variáveis de confusão incluíram
sexo, idade, escolaridade e diagnóstico médico para depressão e para outras
doenças crônicas. A análise multivariada foi baseada no modelo Hurdle, o qual
comina um modelo binário (Binomial Negativo), com um modelo de contagem,
o Binomial Negativo com excesso de zeros (“Zero-inflated Negative Binominal”
- ZINB). Resultados: A prevalência de limitação para realizar ABVDs foi de
19,7% e esteve associada com sexo, idade e número de doenças crônicas. Em
relação às relações sociais, a rede social (menos encontros com amigos e não
possuir filhos) e o apoio social (insatisfação/indiferença com as relações
sociais) apresentaram associações independentes e significantes, após
ajustamentos por características sociodemográficas, condição de saúde e
outros indicadores das relações sociais. Os resultados descritivos apontam que
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os idosos, no geral, estão satisfeitos com seus relacionamentos pessoais
(81%), possuem pessoas com quem contar (91%) e apresentam,
principalmente, manutenção de laços sociais com familiares: 56% dos
participantes residiam com filhos; entre aqueles que não residiam, 51%
recebiam visitas dos filhos pelo menos uma vez por semana e 63% recebiam
visitas de outros parentes pelo menos uma vez por mês. Conclusão: Nossos
resultados reforçam a necessidade de maior atenção para a rede social e apoio
social dos idosos com limitações funcionais e para idosos com redes sociais e
apoio social frágeis.
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Abordagem sobre a doença Dengue na sala de aula e o papel dos livros didáticos e dos
professores no conhecimento sobre a doença no município de Barra Mansa-RJ.
Lopes. L. M. e Matheus. M. E.
A Dengue é uma das arboviroses com mais incidência no mundo, transmitida pelo mosquito
Aedes aegypti, possui 4 sorotipos circulantes no Brasil. A doença é endêmica em todos os
estados da federação. O estado do Rio de Janeiro é um dos mais afetados pela Dengue todos
os anos. No município de Barra Mansa foram notificados entre 2001 e 2009, 4.441 casos de
Dengue. Pelo município de Barra Mansa se localizar em local de alta endemicidade. Foi
realizada em 2009, uma avaliação dos conhecimentos sobre Dengue, por meio de um
questionário aos alunos do ensino fundamental das redes municipal e estadual de ensino, aos
seus professores e avaliação dos livros didáticos disponíveis. Um total de 379 questionários foi
respondido pelos alunos, 6 pelos professores e 5 livros didáticos foram avaliados. Nas questões
sobre Dengue e Dengue hemorrágica, 99.2% e 75% dos alunos responderam respectivamente
que conheciam a doença. Sobre as formas de transmissão da doença 82.8% responderam por
meio de um mosquito, 15% pela água e 1.1% pelo caramujo. Sobre a abordagem de Dengue
em sala de aula 87% responderam que o professor já abordou a doença e 11.7% responderam
não. Sobre o livro didático, se ele aborda sobre Dengue, 48.5% responderam sim e 51% não.
Onde os alunos aprenderam sobre Dengue 38.3% responderam TV, 21.1% na sala de aula,
16.8% no bairro em que residem, 12.5% pela internet e 10.4% pela rádio. No questionário dos
professores, nas questões sobre Dengue e Dengue hemorrágica, 100% dos professores
disseram conhecer sobre a doença. Sobre onde aprenderam sobre a doença,20% colocaram
que foram em cursos de aperfeiçoamento, 20% palestras e cartilhas, 26.6% na televisão e 6.7%
pela internet. 100% dos professores colocaram que transmitem os conhecimentos sobre
Dengue aos alunos na sala de aula, 33.3% na forma de trabalho/pesquisa, 26.7% aula
formal/teórica, 20% atividade dentro da sala de aula e 13.3% palestra. Na avaliação dos livros
didáticos nenhum deles apresentou conteúdo satisfatório sobre Dengue. Concluindo assim
que o conhecimento sobre Dengue é limitado tanto nos alunos quantos nos professores,
mesmo sendo uma doença endêmica e amplamente divulgada pelas mídias. Sendo essa a
principal fonte de conhecimento dos alunos. Podendo levar a manutenção da doença no
município, já que a mesma não é abordada de forma correta, podendo levar a um combate
ineficaz ao mosquito transmissor.
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Título:	
  Vacinação	
  em	
  gestantes	
  contra	
  a	
  gripe	
  A(H1N1)pmd09	
  em	
  2010	
  após	
  a	
  pandemia	
  de	
  
2009	
  no	
  Brasil:	
  um	
  estudo	
  transversal	
  identificando	
  a	
  cobertura	
  e	
  fatores	
  associados.	
  
	
  
Autores:	
  
Raul	
  Andres	
  Mendoza-‐Sassi	
  
Juraci	
  Almeida	
  Cesar	
  
Jussara	
  Maria	
  Cagol	
  
Luana	
  Mostardeiro	
  Friedrich	
  
Ivanise	
  de	
  Almeida	
  Duarte	
  
Viviane	
  Kubiszewski	
  dos	
  Santos	
  
Linjie	
  Zhang.	
  

Introdução:	
  A	
  pandemia	
  de	
  A(H1N1)pdm09	
  expôs	
  a	
  importância	
  de	
  vacinar	
  grupos	
  de	
  risco,	
  
entre	
  os	
  quais	
  se	
  encontram	
  as	
  grávidas,	
  como	
  forma	
  de	
  diminuir	
  o	
  dano.	
  Historicamente,	
  e	
  em	
  
diversos	
  países,	
  a	
  cobertura	
  nesse	
  grupo	
  é	
  baixa.	
  O	
  Brasil	
  não	
  tinha	
  uma	
  política	
  de	
  vacinação	
  
entre	
  gestantes	
  até	
  a	
  pandemia.	
  Este	
  estudo	
  se	
  propõe	
  analisar	
  a	
  cobertura	
  vacinal	
  e	
  fatores	
  
associados	
  durante	
  a	
  pandemia	
  de	
  2010.	
  	
  A	
  análise	
  dos	
  resultados	
  obtidos	
  durante	
  a	
  campanha	
  
pode	
  contribuir	
  na	
  melhoria	
  das	
  estratégias	
  de	
  vacinação.	
  
Métodos:	
  Foi	
  realizado	
  um	
  estudo	
  transversal	
  com	
  as	
  mulheres	
  grávidas	
  que	
  deram	
  a	
  luz	
  entre	
  
maio	
  e	
  outubro	
  de	
  2010	
  em	
  Rio	
  Grande,	
  sul	
  do	
  Brasil.	
  As	
  entrevistas	
  eram	
  realizadas	
  até	
  24	
  
horas	
  após	
  o	
  parto;	
  perguntava-‐se	
  a	
  respeito	
  de	
  vacinação	
  contra	
  	
  a	
  gripe,	
  as	
  características	
  
sociodemográficas,	
  presença	
  de	
  morbidades,	
  e	
  pré-‐natal.	
  A	
  análise	
  estatística	
  foi	
  realizada	
  
utilizando	
  a	
  regressão	
  de	
  Poisson,	
  calculando	
  as	
  razões	
  de	
  prevalência	
  (RP)	
  e	
  respectivos	
  
intervalo	
  de	
  confiança	
  de	
  95%	
  (IC95).	
  
Resultados:	
  Um	
  total	
  de	
  1100	
  grávidas	
  fizeram	
  parte	
  deste	
  estudo.	
  A	
  cobertura	
  após	
  a	
  
campanha	
  de	
  vacinação	
  foi	
  de	
  77,4	
  %.	
  A	
  maioria	
  das	
  mulheres	
  foram	
  vacinadas	
  no	
  sector	
  
público	
  (97,6	
  %)	
  e	
  durante	
  o	
  segundo	
  trimestre	
  (47,0%)	
  .	
  Fatores	
  associados	
  à	
  vacinação	
  foram	
  
união	
  estável	
  (RP	
  1,18,	
  IC95	
  1,06-‐1,31),	
  maior	
  idade	
  (20-‐24	
  anos,	
  RP	
  1,16,	
  IC	
  1,04-‐1,30;	
  25-‐29	
  
anos,	
  RP	
  1,15,	
  IC95	
  1,03-‐1,29;	
  30	
  anos	
  ou	
  mais,	
  RP	
  1,10,	
  IC95	
  0,98-‐1,23;	
  teste	
  de	
  
heterogeneidade	
  p	
  =	
  0,02),	
  ter	
  pré-‐natal	
  (RP	
  1,63,	
  IC95	
  1,21-‐2,18	
  ),	
  fazer	
  seis	
  ou	
  mais	
  consultas	
  
de	
  pré-‐natal	
  (RP	
  1,18,	
  IC95	
  1,07-‐1,31	
  )	
  e	
  síndrome	
  gripal	
  antes	
  da	
  gravidez	
  (RP	
  1,08,	
  0,99-‐1,16	
  
IC95).	
  Em	
  relação	
  aos	
  fatores	
  socioeconómicos,	
  as	
  mulheres	
  do	
  quartil	
  mais	
  rico	
  tiveram	
  8%	
  
menor	
  cobertura	
  em	
  comparação	
  com	
  o	
  1º	
  quartil	
  (2o	
  quartil	
  RP	
  1,04,	
  IC95	
  0,95-‐1,14;	
  3º	
  quartil	
  
RP	
  0,99,	
  IC95	
  0,90-‐1,9;	
  4o	
  quartil	
  RP	
  0,92,	
  IC95	
  0.82-‐1.02	
  teste	
  de	
  heterogeneidade	
  p	
  =	
  0,04).	
  Em	
  
contraste,	
  o	
  nível	
  de	
  escolaridade	
  e	
  a	
  cor	
  da	
  pele	
  não	
  se	
  associaram	
  significativamente	
  com	
  a	
  
vacinação.	
  
Conclusões:	
  O	
  pré-‐natal	
  foi	
  o	
  fator	
  mais	
  importante	
  na	
  cobertura,	
  mostrando	
  a	
  importância	
  de	
  
ter	
  um	
  programa	
  nacional	
  de	
  atenção	
  à	
  gestante.	
  Em	
  comparação	
  com	
  os	
  programas	
  de	
  outros	
  
países,	
  a	
  cobertura	
  obtida	
  contra	
  a	
  pandemia	
  de	
  2010	
  não	
  somente	
  foi	
  elevada	
  como	
  também	
  
não	
  apresentou	
  desigualdade,	
  mostrando	
  a	
  eficácia	
  e	
  a	
  equidade	
  da	
  campanha	
  no	
  Brasil.	
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RASTREAMENTO

DE

NEUROPATIA

DIABÉTICA

EM

PACIENTES

ATENDIDOS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Maria Cecília Cavalcante Barreira, Caroline Pinto Camelo, Danielle Teixeira Queiroz,
July Grassiely de Oliveira Branco, Cintia de Oliveira Castelo Branco Sales, Geraldo
Bezerra da Silva Junior.
Introdução: A neuropatia é uma das complicações mais comuns do diabetes mellitus,
compreendendo um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso
periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos
proximal e distal, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível,
manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos. Pode atingir
80 a 100% dos pacientes a longo prazo.
Objetivos: Verificar a presença de fatores de risco para a neuropatia diabética; levantar
o perfil socioeconômico e clínico dos pacientes portadores de neuropatia diabética de
membros inferiores e identificar a prevalência desta condição.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo exploratório, com abordagem quantitativa,
realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família em Fortaleza, Ceará. A amostra
constou de 50 pacientes.
Resultados: Foram incluídos 50 pacientes portadores de DM2 acompanhados em uma
Unidade Básica de Saúde da Família. Predominou o sexo feminino (70%), sendo a
profissão mais citada dona de casa (46%). A média de idade foi 60,6 anos, tempo médio
de diagnóstico 11,5 anos e de tratamento 11,1 anos. O peso médio dos participantes foi
de 72 kg, um alto peso quando relacionado à média da altura de 1,56 cm, o que resulta
em um IMC alterado (média de 29,3 kg/m², sobrepeso, presente em 40,8% dos
pacientes). A circunferência abdominal média foi 100,1 cm, acima do limite
preconizado para as mulheres. A glicemia de jejum teve valor médio 180 mg/dl,
elevado, pois o normal é <110 mg/dl. Dos participantes, somente 9 já tiveram os pés
examinados por um profissional de saúde e 11 já receberam orientação acerca dos
cuidados com os pés. Sobre a fraqueza muscular em membros inferiores e a presença de
“pontadas”, “agulhadas”, “formigamentos”, “dormência”, câimbra nos pés ou membros
inferiores ou mesmo incômodo ao toque do lençol, a maioria referiu apresentar esses
sintomas (64%).
Conclusões: A neuropatia diabética é uma complicação prevenível, justificando seu
rastreamento. A assistência prestada a estes pacientes deve ser reforçada para evitar o
progresso da doença e para que não seja necessária a amputação de membros, principal
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consequência da neuropatia diabética em membros inferiores. Todos os diabéticos
devem ser orientados para os cuidados com a saúde (atenção especial aos pés) e
alertados para os fatores de risco da doença para prevenir novos casos e impedir
agravamento dos já diagnosticados.
Palavras-chaves: Diabetes Mellitus; Complicações; Avaliação; Neuropatia diabética.
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Fatores que contribuem para a percepção negativa de saúde de idosos residentes
em centros urbanos: dados do FIBRA
Efigênia Passarelli MantovaniI; Sérgio Roberto de LuccaII; Anita Liberalesso NeriIII

Introdução: Há interesse em conhecer relações entre autoavaliação negativa de saúde e
condições objetivas de saúde entre idosos brasileiros da comunidade porque predizem
padrões de autocuidado em saúde, morbidade e incapacidade à gestão de politicas
públicas.
Objetivo: O estudo avaliou o impacto das variáveis renda familiar, escolaridade, acesso
e uso de serviços de saúde e condições de saúde sobre avaliação negativa de saúde,
controladas as variáveis idade e sexo, dados esses obtidos por meio de autorrelato.
Método: Foi realizado estudo transversal (n= 1241) envolvendo duas amostras
probabilísticas de idosos comunitários de Campinas/SP e Belém (PA), com 65 anos e
mais, dos quais 72% eram mulheres; 69,0% da amostra tinham entre 65 e 74 anos,
participantes do “Estudo da fragilidade em idosos brasileiros”- Rede FIBRA, em
2008/2009. Os participantes foram recrutados em domicílio e submetidos a uma só
sessão de coleta de dados realizada em ambiente comunitário.
Resultados: Verificou-se que, apresentar nenhuma ou baixa escolaridade (1-4anos);
problemas de visão; três ou mais sinais e sintomas (condições de saúde); presença de
fadiga e sintomatologia

depressiva

apresentaram associações estatisticamente

significativas com a autoavaliação ruim de saúde. A presença de três ou mais doenças
crônicas apresentou relação com uma percepção negativa de saúde. Quanto ao acesso e
uso dos sistemas de saúde, a chance de perceber a saúde como ruim manteve-se
estatisticamente maior entre os idosos que faziam uso do sistema público de saúde.
Conclusão: Alguns dos achados apontam para a necessidade de maior atenção aos
segmentos socialmente mais vulneráveis e sinalizam temas relevantes para novas
investigações. A identificação das características da população que estão associadas a
um pior estado de saúde percebido permite orientar a ampliação de alternativas de
promoção da saúde e contribuir para o fortalecimento das políticas direcionadas às
pessoas idosas.
Palavras-chave: Idoso. Autoavaliação. Fragilidade. Fatores associados. Epidemiologia
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ANÁLISE DA TENDÊNCIA DA MORTALIDADE PROPORCIONAL POR
DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO NO MUNICIPIO DE MACAÉ,
1996-2011.
Autores: Inês Leoneza de Souza 1, Cleber Nascimento do Carmo 1, Jane de
Carlos Santana Capelli1, Angelica Nakamura1, Maria Fernanda Larcher de
Almeida1, Juliana Raimundo Montani1, Camilla Medeiros Macedo da Rocha1,
Vivian de Oliveira Sousa Corrêa1, Raquel Miguel Rogrigues2, Rossana
Espinoza Pereira2.
Instituição:
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Professor
Aloísio Teixeira
2
Secretaria Municipal de Saúde – Macaé
Introdução: As doenças do aparelho circulatório (DAC) constituem a principal
causa de morte em muitos dos países desenvolvidos e em desenvolvimento,
apesar da tendência de queda detectada nos países mais desenvolvidos e do
incremento da mortalidade causada pelo câncer. No Brasil, as DAC ainda são
um dos mais importantes problemas de saúde da atualidade, correspondendo à
primeira causa de óbito em todas as regiões do país, em ambos os sexos. São
responsáveis por 31,8% do total de óbitos e por 10% das internações, seguidas
pelas causas externas e câncer, respectivamente. Objetivos: Analisar a
tendência de mortalidade proporcional por DAC no município de Macaé, entre
1996 e 2011. Métodos: Realizou-se um estudo de série temporal, sobre a
mortalidade proporcional por DAC, no período de 1996-2011. Os dados
secundários de óbitos ocorridos por residência, por Capítulo CID-10, foram
coletados do MS/SVS/DASIS – Sistema de Informações sobre Mortalidade –
SIM/Macaé. Realizou-se a análise de tendência linear da mortalidade
proporcional por DAC. Resultados: No ano de 1996, a mortalidade proporcional
por DAC foi de 32,38; em 1997 foi de 26,61; em 1998 foi de 30,35; em 1999 foi
de 34,30; em 2000 foi de 31,38; em 2001 foi de 30,5; em 2002 foi de 30,77; em
2003 foi de 29,17; em 2004 foi de 27,87; em 2005 foi de 28,44; em 2006 foi de
27,13; em 2007 foi de 25,87; em 2008 foi de 24,73; em 2009 foi de 29,61; em
2010 foi de 27,0; 2011 foi de 26,47. Conclusão: Detectou-se uma tendência
decrescente da mortalidade proporcional por DAC, mesmo representando a
primeira causa de óbito no município de Macaé, Rio de Janeiro. Este
decréscimo de 1996 a 2011 pode estar relacionado à maior acessibilidade aos
serviços de saúde, devido ao aumento da cobertura e qualidade da atenção
básica do município de Macaé. Como resultado, há aumento das possibilidades
de prevenção de fatores de risco, diminuindo a mortalidade por DAC.
Palavras Chave: Doenças do Aparelho Circulatório, Mortalidade Proporcional,
Saúde Coletiva, Tendência.
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Análise Epidemiológica dos fatores associados com a cura de pacientes com Tuberculose
em Vitória, Brasil.
Paula Corrêa da Silva ¹, José Fernando de Souza Verani ², Taynãna César Simões ³.

Introdução: A tuberculose representa um sério problema de saúde devido à alta prevalência. No
Brasil, o Ministério da Saúde, juntamente com as instâncias estaduais e municipais estão
trabalhando para o fortalecimento do controle da TB. Objetivo: Analisar os fatores associados
com a cura de pacientes em tratamento por tuberculose em Vitória-ES. Método: Trata-se de um
estudo de coorte retrospectivo, abrangendo 207 pacientes adultos que foram diagnosticados com
tuberculose (TB) nas formas pulmonar e/ ou extrapulmonar notificados e tratados pelas Unidades
de Saúde da Família (USF) de Vitória nos anos de 2009 e 2010. Os dados foram obtidos do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação de Tuberculose (SINAN-TB) do Município de
Vitória – ES e pela pesquisa de prontuários. Avaliou-se os efeitos de alguns fatores associados à
cura da TB entre pacientes em tratamento por tuberculose. Foram comparadas proporções e
medianas dos fatores de interesse entre os grupos de curados e não curados, bem como proposto
um modelo estatístico a fim de quantificar as associações entre os fatores de interesse e o
desfecho dicotômico (ter ou não cura). Resultados: Neste estudo, 88% dos pacientes em
tratamento obtiveram cura, sendo 67% tratados por duas unidades de SF que oferecem o
programa de controle da tuberculose (PCT). Os fatores significativamente associados à cura da
tuberculose foram o uso de drogas ilícitas (OR= 0,07; IC95%: 0,02 – 0,22), o tratamento ser
supervisionado por outros profissionais (equipe SF, ACS e técnicos de enfermagem de abrigos)
(OR= 0,14; IC95%: 0,04 – 0,53), não ser indicado para o DOTS (Tratamento Diretamente
Observado de Curta Duração) (OR= 3,52; IC95%: 1,18 – 10,46), ser HIV positivo (OR= 0,09;
IC95%= 0,01 – 0,67) e apresentar a forma da tuberculose pulmonar + extrapulmonar (OR= 0,10;
IC95%: 0,02 – 0,50). Conclusão: O estudo evidenciou o descompasso entre a transferência de
responsabilidades das ações de controle da TB para a atenção primária à saúde (APS) em Vitória
constatado pela descentralização do tratamento e acompanhamento dos casos de tuberculose que
vem sendo realizado pelas duas unidades de saúde com PCT implantados. Faz-se assim,
necessária a implantação de ações de efetiva organização dos serviços de saúde como a APS, de
forma prospectiva, ampliando a cobertura para os municípios mais populosos.
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FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE LONDRINA
Gustavo Kendy Camargo Koga, Francine Nesello, Hellen Geremias dos
Santos, Flávia Lopes Sant´Anna, Selma Maffei de Andrade
Introdução: A síndrome de burnout é uma resposta aos estressores crônicos
do ambiente de trabalho, composta por três dimensões: exaustão emocional,
despersonalização

e

baixa

realização

profissional.

Professores

estão

suscetíveis ao desenvolvimento dessa síndrome e pode haver repercussões na
qualidade de vida dos docentes, no ensino e no sistema educacional como um
todo.
Objetivo: Caracterizar a síndrome de burnout e identificar fatores relacionados
entre professores da rede pública estadual do município de Londrina (PR).
Métodos: Estudo transversal, parte de um estudo com professores das 20
maiores escolas da rede estadual de ensino de Londrina (PR). A coleta de
dados ocorreu entre agosto de 2012 e junho de 2013 por meio de entrevista
para avaliar condições laborais, violência sofrida e outras variáveis, e aplicação
de um questionário contendo o Maslach Burnout Inventory (MBI). Os dados
foram duplamente digitados em banco de dados no programa Epi Info, versão
3.5.4 e tabulados com o programa Statistical Package for Social Sciences
(SPSS), versão 19.0. Realizou-se análise descritiva e regressão linear múltipla
pelo método stepwise.
Resultados: A amostra final foi composta por 804 professores e foi observada
associação

significativa

entre

as

dimensões

do

burnout

e

variáveis

sociodemográficas, laborais e relacionadas à violência. Na análise de
regressão linear múltipla, nove variáveis explicaram 22,4% da ocorrência de
exaustão, dez entraram no modelo para despersonalização, com poder
explicativo de 18,8% e sete explicaram 10,9% no modelo de baixa realização
profissional. Tempo insuficiente para a família e lazer, relacionamento precário
entre professor e aluno, violência em ambiente escolar e remuneração
inadequada foram as variáveis com maior poder explicativo nos modelos.
Conclusão: A qualidade da relação entre o professor e seu ambiente de
trabalho está associada à síndrome de burnout, principalmente aspectos
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relacionados à violência, relacionamento precário entre professor/aluno, tempo
insuficiente para família/lazer e remuneração inadequada. Ações para diminuir
o risco de desenvolver essa síndrome devem partir de professores, alunos,
instituições escolares, sociedade e governo.
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ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: O ATENDIMENTO EM
REDE PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL

Cláudia Fabiane Gomes Gonçalves, Lygia Maria Pereira da Silva, Tarcísia Domingos de
Araújo Sousa.
A violência contra os adolescentes é um fenômeno que ocorre em todos os espaços e
mostra-se em diferentes formas, constituindo grave ameaça à vida. O trabalho em rede é
uma estratégia que fortalece a garantia dos direitos dos adolescentes, assim como
condição necessária à proteção integral às vítimas. Desse modo, a atuação em rede
possibilita articular os serviços de vários setores de saúde, segurança, educação, bemestar social e jurídico, entre outros. A violência tem especificidades que requer politicas
públicas para a abordagem na perspectiva da proteção integral. Objetivo: analisar a
configuração e a composição da rede e os vínculos entre um hospital referência e outras
instituições envolvidas no atendimento aos adolescentes vítimas de violência. Métodos:
Pesquisa do tipo exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, realizado de maio
a julho de 2013. O campo de estudo foi o Hospital da Restauração, referência para os
atendimentos aos casos de violência e os sujeitos gerentes dos serviços. Os Instrumentos
de coleta foram entrevistas semiestruturadas e o mapeamento mínimo dos vínculos
institucionais. A análise dos dados ocorreu apoiada no referencial de análise de conteúdo,
modalidade temática. Os resultados mostram que o serviço de saúde é importante
referência no atendimento às vítimas adolescentes, mas não segue os padrões da rede
evidenciando uma lacuna para a proteção aos adolescentes vítimas de violência. É
fundamental unir gestores, profissionais dos serviços na discussão do problema, para
fortalecimento dos vínculos institucionais, de forma, que o trabalho em rede contribua de
forma efetiva nas ações que garantam a assistência integral aos adolescentes.
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PET SAÚDE EACOL: CONHECIMENTOS SOBRE INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR SAUDÁVEL DE GESTANTES E MÃES ASSITIDAS PELO PROGRAMA
MUNICIPAL DE COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS DA CATAN – MACAÉ, RJ.
Autores: Guilherme Alvarenga Santos da Silva 1, Letícia Maia Forte Marinho1, Karine Sarti
Pires1, Carine Santos Tavares de Lima 2, Jane de Carlos Santana Capelli 1, Cleber Nascimento
do Carmo1, Camilla Medeiros Macedo da Rocha 1, Alice Bouskela1, Maria Fernanda Larcher de
Almeida1.

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Campus UFRJ – Macaé, RJ, Brasil.
Coordenadoria da Área Técnica de Alimentação e Nutrição – Catan/Secretaria Municipal de
Saúde – Macaé, RJ, Brasil.

1
2

Introdução: A alimentação complementar (AC) deve ser iniciada a partir dos 6 meses de vida
do lactente, sendo capaz de reduzir a mortalidade infantil, quando realizada de maneira
adequada e oportuna. Objetivo: Analisar os conhecimentos sobre a introdução da AC saudável
de gestantes e mães assistidas na Coordenadoria da Área Técnica de Alimentação e Nutrição Catan/Macaé-RJ. Métodos: Estudo transversal foi realizado na Catan, em abril/2013, com
gestantes e mães de lactentes <3 anos cadastradas no Programa Municipal de Combate às
Carências Nutricionais – Gestantes, que aceitaram participar do estudo e assinaram um termo
de consentimento livre e esclarecido. Bolsistas PET Saúde (vigência 2012-2014), no dia da
entrega do benefício, realizaram entrevistas utilizando um formulário estruturado, adaptado do
Caderno do Tutor, da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável ENPACS (Brasil, 2010). Os dados foram analisados por meio de frequências, correlações de
Spearman e testes de associação de χ² através do pacote estatístico SPSS, versão 20.0. O
projeto foi submetido ao Comité de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Campos
dos Goytacazes. Resultados: Foram entrevistadas 21 voluntárias, representando 53% da
clientela assistida pelo programa. Quase a metade (47,6%) apresentava idade entre 20-30
anos; 57,1% recebiam <1 salário mínimo (SM) e 42,9% recebiam 2-3 SM; 47,6% tinham ensino
fundamental incompleto. Em relação aos conhecimentos sobre o inicio da introdução da AC,
81% das entrevistadas responderam, corretamente, que esta deve ser a partir do sexto mês de
vida e 61,9% relataram que devem ser oferecidas 2 papas de fruta e 1 salgada, mantendo
sempre a amamentação. Quanto à preparação, 76,1% referiram, equivocadamente, que a sopa
do lactente deve ser líquida para facilitar a ingestão e 86% referiram que as papas doce ou
salgada podem ser liquidificadas ou peneiradas. A renda familiar esteve moderada e
negativamente associada ao início da AC (rs = -0,56, p <0,01). Quanto a idade materna, mães
mais jovens acreditam que a alimentação do lactente necessita de horários fixos e intervalos
rígidos entre as refeições (rs = 0,43, p<0,05), contrariando a recomendação. Conclusão:
Observamos que quanto maior é a renda familiar, mais precocemente a AC é iniciada, algumas
respostas indicaram desconhecimentos sobre o início da alimentação complementar.

Palavras chave: Lactente, Gestante, Alimentação Complementar Saudável, Saúde do
Lactente.
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MARCADORES DE ALIMENTAÇÃO NÃO SAUDÁVEL: UM ESTUDO
TRANSVERSAL EM LACTENTES ASSISTIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MACAÉ – 2013.
Autores: Letícia Maia Forte Marinho1; Karine Sarti Pires1; Guilherme Alvarenga
Santos da Silva1; Carine Santos Tavares Lima2; Carolina C. Pires2; Alice
Bouskela1; Jane de Carlo Santana Capelli 1; Camilla Medeiros Macedo da
Rocha.
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Professor
Aloísio Teixeira.
2
Coordenadoria da Área Técnica de Alimentação e Nutrição – Catan/Secretaria
Municipal de Saúde – Macaé, RJ, Brasil.
1

Introdução: O leite materno é um alimento natural e indispensável ao lactente
até os 6 meses de vida. Após os 6 meses, há necessidade de introduzir novos
alimentos que sejam adequados, seguros e que garantam o seu pleno
crescimento e desenvolvimento. Objetivo: Identificar a prevalência do consumo
de alimentos considerados não saudáveis em crianças menores de 24 meses
assistidas na Rede de Atenção Básica em Saúde (RABS) do município de
Macaé-RJ. Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, de corte transversal,
de base secundária com banco de dados disponíveis no Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional - Sisvan Web - do município de Macaé. A população de
estudo foi constituída de crianças, entre 6 e 24 meses de idade, assistidas na
RABS do município de Macaé, em 2013. Foram analisadas variáveis: idade
(crianças de 6 a 12 meses, crianças entre 12 e 18 meses e crianças entre 18 e
24 meses); consumo de sucos industrializados e refrescos em pó; e consumo
de refrigerantes (perguntas 13 e 14 do formulário de marcadores do consumo
alimentar para < 5 anos do Sisvan, respectivamente). Os dados foram
analisados a partir de tabelas de frequência absoluta e relativa disponibilizadas
nos relatórios do Sisvan Web. Resultados: Foram analisadas um total de 218
crianças. Entre as crianças com idade de 6 a 12 meses (n=101; 46,3%),
detectou-se que 18% consumiram refrigerante e 35% consumiram sucos
industrializados e refresco em pó, no mês anterior ao atendimento. Das
crianças entre 12 e 18 meses (n=58; 26,6%), metade (50%) consumiram
refrigerantes e 59% beberam sucos industrializados e refresco em pó, no mês
anterior ao atendimento. Para aquelas entre 18 e 24 meses que foram
analisadas (n=59; 27,1%), 56% das crianças consumiram refrigerantes e 69%
beberam sucos industrializados e refresco em pó, no mês anterior ao
atendimento. Conclusão: O Sisvan Web é uma importante ferramenta de
acompanhamento das situação de alimentação e nutrição de crianças. Os
achados apontam que a introdução de alimentos considerados não saudáveis
na alimentação do lactente a partir dos 6 meses de vida é elevada. A partir dos
12 meses de idade, mais da metade das crianças recebeu algum dos tipo de
alimento não saudável avaliados neste estudo. Ações voltadas à promoção da
introdução da alimentação complementar adequada e oportuna devem ser
incentivadas.
Palavras-chave: Lactente,
marcadores alimentares

alimentação
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Governo local e serviços odontológicos: análise da desigualdade na
utilização
Felipe Fagundes Soares, Sônia Cristina Lima Chaves, Maria Cristina Teixeira
Cangussu
Resumo
Objetivo. Identificar fatores associados à utilização dos serviços odontológicos,
públicos (básicos e especializados) e privados.
Método. Realizou-se um inquérito populacional de base domiciliar em dois
municípios da Bahia com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família.
Informantes-chave forneceram dados sociodemográficos e de utilização dos
serviços odontológicos. Estratificou-se a amostra quanto à organização do
serviço. Realizou-se análise de regressão logística politômica uni e multivariada
para aferir a associação entre a utilização e as variáveis independentes.
Resultados. Analisaram-se dados de 1290 indivíduos que procuraram algum
serviço odontológico. Ter menor escolaridade (OR=1,47; IC95%: 1,03-2,10) e
residir em município com pior organização do serviço (OR=1,74; IC95%: 1,222,48) foram associados ao menor uso dos serviços públicos especializados em
relação à atenção básica. A comparação entre uso do serviço público e privado
mostrou que enquanto o primeiro foi mais usado por indivíduos em estado de
vulnerabilidade social (beneficiários de programa social: OR=0,30; IC95%: 0,210,44; menor escolaridade: OR=0,58; IC95%: 0,40-0,85), aqueles expostos a uma
pior organização do serviço usaram mais a assistência privada (OR=3,24;
IC95%: 2,27-4,62).
Conclusão. Os resultados reiteram que o enfrentamento das desigualdades no
acesso e utilização de serviços públicos de saúde é dependente do modo como
o governo local articula o projeto e sua capacidade de reorganizar a atenção
odontológica. Para isso, sugere-se investir na gestão, qualificando-a. Ainda
assim, foi possível verificar uma tendência pró-equidade no atendimento público
odontológico dos municípios pesquisados, o que corrobora com os avanços
conquistados pelo SUS no âmbito da oferta de serviços. Esta tendência pode
camuflar um processo de universalização seletiva, com focalização dos serviços
de atenção primária para grupos mais vulneráveis e de atenção especializada
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para aqueles que possivelmente têm mais capital para romper as barreiras de
acesso, sejam elas organizacionais ou socioculturais.
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Jeane Kelly Silva Santos – UnB/FCE
Patrícia Maria Fonseca Escalda – UnB/FCE
Rafael de Castro Catão – UNESP/PP
O perfil da mortalidade no Brasil é diversificado, pois os cenários mudam de acordo
com as regiões e os estudos revelam a melhoria dos indicadores de mortalidade. Alguns
indicadores são preocupantes, como o aumento das causas externas de mortalidade. O
objetivo do estudo foi caracterizar os óbitos por homicídios. O percurso metodológico
analisou os dados do sistema de informação sobre mortalidade (SIM), selecionando os
óbitos por homicídios em 2010. O estudo foi realizado em Ceilândia, região
administrativa do Distrito Federal, que agrega uma área que tem a situação fundiária
indefinida – Sol Nascente – considerado o segundo maior aglomerado urbano do Brasil.
As variáveis estudadas foram local de residência, sexo, idade, estado civil, raça/cor.
Para a elaboração do mapa de homicídios utilizou-se os dados desagregados do SIM, o
software ArcGis 9.3 e a base cartográfica georreferenciada de endereços da
SEDHAB/GDF. Foi possível reconhecer 69% (89) dos endereços dos óbitos que foram
mapeados. As análises de frequência foram processadas no SPSS versão 19. Como
resultados foi possível identificar que o total de óbitos por causas externas ocorridos no
período foram de 278 e desses 126 (45,3%) por homicídios. O mapeamento de
aproximadamente 70% dos registros foi considerado elevado, pois no Distrito Federal
os endereços são armazenados em áreas (quadra, conjuntos, lotes) ao contrário de outras
cidades armazenados linearmente, na metragem das ruas. A ausência de registros é
concentrada nas áreas onde não há uma padronização dos endereços não havendo uma
consonância entre a base cartográfica e o endereço atribuído do Sol Nascente. O perfil
dos óbitos por homicídio foram: homens 93,7% (118), Negros/Pardos 88% (110),
solteiros 87,3% (110), com idade menor de 34 anos 72,5% (91), sendo que 77,6% (97)
moradores de Ceilândia formal e 22,4% (28) do Sol Nascente. As considerações deste
estudo são de que os óbitos por homicídios ocorrem em regiões em que as condições de
vida são menos favoráveis e com poucas oportunidades de inclusão social. É necessário
estabelecer políticas públicas que favoreçam a equidade social nesse grupo
populacional, levando-se em conta os homens jovens. A regularização da situação
fundiária do Sol Nascente e consequentemente o cadastramento dos endereços nas bases
de dados oficiais, possibilita a espacialização dos eventos de saúde como os óbitos.
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Avaliação dos fatores associados ao risco de internar pela primeira vez após 1ª
sorologia positiva no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas –
INI/IPEC – FIOCRUZ.
Alessandra Brum Coelho, Cosme Marcelo Furtado Passos da Silva, Sayonara Rocha
Ribeiro, Dayse Pereira Campos, Érica Pereira de Albuquerque, José Vicente de Avellar
Masello, Beatriz Gilda Jegerhorn Grinsztejn, Valdiléa Gonçalves Veloso dos Santos
Introdução: Os avanços alcançados no combate ao HIV desaceleraram a
transmissão, aumentou a sobrevida e tornou a Aids mais crônica do que letal, trazendo
novos desafios: comorbidades, toxicidade dos antirretrovirais e o envelhecimento
natural. Entender os fatores que levam a internação pode contribuir para melhorar a
qualidade de vida e a utilização dos recursos. Objetivos: Avaliar os fatores associados
ao risco de internar após o HIV (+). Método: Foram avaliados pacientes HIV (+) entre
1996 e 2010 até a 1ª internação antes de 2012. Para descrever as funções do tempo
decorrido foi utilizado o método de Kaplan-Meier (KM) com as abordagens clássica
(coorte fechada) e processo de contagem (coorte aberta) e a associação entre o tempo e
os fatores de interesse foi estimada com os modelos Weibull (coorte fechada) e Cox
(coorte aberta e fechada). Os resíduos e a qualidade dos modelos ajustados foram
avaliados. A análise usou o software R. Resultados: Dos 2508 pacientes analisados,
928 (37%) internaram no período. O tempo mediano estimado na abordagem clássica
foi de 3.472 dias (9,5 anos), e por processo de contagem foi de quase um ano a menos
(8,6 anos). No modelo de Cox (abordagem clássica) somente foi possível o ajuste para
internação após 3 anos do HIV (+), devido a não proporcionalidade das variáveis. Este
modelo indicou maior risco (HR) para os indivíduos: sem uso de HAART (2,2 [IC95%
1,3–3,6]), sem vacina (4,4 [IC95% 2,8–6,9]) e com sorologia HBV(+) (1,8 [IC95% 1,2–
2,7]). O modelo Weibull identificou como fatores de risco: Sem vacina, não uso de
HAART, CD4 inicial baixo, baixa escolaridade, idade avançada, sorologia HBV(+) e
ano de diagnóstico mais recente. No entanto, como os gráficos de KM sugerem não
proporcionalidade para algumas variáveis, as estimativas podem estar enviesadas. O
modelo de Cox por processo de contagem foi o que apresentou melhor ajuste e os
fatores associados foram: idade avançada (1,02 [IC95% 1,003-1,04]), baixa
escolaridade (1,7 [IC95% 1,2-2,3]), CD4 inicial < 200 (2,3 [IC95% 1,5-3,4]), CD4
inicial entre 200 e 350 (1,7 [IC95% 1,1–2,7]), não usar HAART (4,0 [IC95% 2,7–5,8])
e ter sorologia HBV(+) (1,4 [IC95% 1,01–1,85]). Conclusão: Um acompanhamento
regular dos marcadores imunológicos, avaliação de vacinação e uso de HAART podem
prevenir complicações relacionadas à infecção por HIV, evitando ou postergando a
ocorrência de internação.
Palavras-chave: 1. HIV. 2. Aids. 3. Internação. 4. Análise de sobrevida.

207

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES PORTADORES DE INFECÇÃO
PELO PAPILOMAVÍRUS HUMANO, ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA
EM IGUATU-CEARA.
Gisele Lopes De Oliveira
Nicácia Souza Oliveira
Patricia Lopes Oliveira
Cleide Carneiro
Lucia Vanda Teixeira De Freitas Cavalcante
Natalia Bastos Ferreira
Francisca Silva De Alencar
Raimundo Tavares De Luna Neto

Introdução: O vírus HPV é considerado o agente infeccioso de transmissão sexual mais
comum. Devido à infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) ser uma das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) virais de maior incidência e forte relação com câncer
de cérvix, fez-se um estudo cujo objetivo foi identificar a ocorrência e o perfil epidemiológico
dos pacientes portadores de lesões induzidas pelo HPV, na Centro Microrregional
Especializado de atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual (CEMEAR) deste município, que
atende conjuntamente DST/AIDS. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de
abordagem quantitativa. Para embasamento teórico realizamos pesquisas junto às bases de
dados LILACS e SCIELO. As pesquisas descritivas podem ser definidas como estudos
caracterizados com base na necessidade de se explorar uma situação ainda não conhecida,
da qual se observa a necessidade de maiores informações.

Foram analisados 5371

prontuários de pacientes que realizaram o citológico oncótica nas unidades de saúde e no
centro de referência nos meses de janeiro a dezembro de 2013, cujos dados foram
analisados pelo programa SPSS. Resultados: Observou-se que a maioria dos fatores
epidemiológicos analisados concorda com a literatura pesquisada: 32% se encontravam na
faixa etária de 20 a 24 anos e 56% com escolaridade de ensino médio. Quanto ao motivo da
procura pelo atendimento, 98% procuraram a unidade de saúde por demanda espontânea,
onde 2% dessas pacientes apresentavam verrugas genitais. Considerando todas as DSTs
diagnosticadas, 4% tiveram lesões induzidas pelo HPV, 3% obtiveram como resultado
ASCUS possivelmente não neoplásico e 93% da amostra apenas inflamatório total. Quanto
a classificação pelo NIC, foi obtido como resultado 1% NIC I e 0.5% NIC II e III. Concluiu-se
que a maioria eram mulheres em idade fértil, sexualmente ativa e referia ter um único
parceiro, mostrando a necessidade de haver maior investimento, sobretudo de caráter
preventivo, como, por exemplo, o aumento do acesso das mulheres à vacina contra HPV
disponibilizada pelo mercado nacional. Outra estratégia seria a constante capacitação dos
profissionais de saúde para oportunizar melhor o tempo destinado às mulheres durante as
consultas para realização da citologia oncótica, com sessões de aconselhamento em
1
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DSTs/AIDS, podendo ser individuais ou coletivas, que visariam aumentar nas mulheres não
somente o conhecimento sobre os principais sinais e sintomas, mas a sua capacidade de se
perceber ou não como risco em contrair DSTs /AIDS, e assim, compreender o motivo de
adotar as medidas preventivas.

Palavras – Chave: HPV; EPIDEMIOLOGIA
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A territorialização representa um instrumento de organização dos processos de trabalho
e das práticas de saúde. O território pode ser considerado um elemento de síntese de
indicadores utilizados para identificar a situação de saúde dos grupos populacionais. A
Política Nacional da Atenção Básica estabelece que um dos fundamentos e diretrizes da
Atenção Básica ter território adstrito sobre o mesmo, que permite planejamento,
programação descentralizada e desenvolvimento. A mortalidade infantil e na infância é
determinada por um conjunto de fatores, que avaliam as condições de saúde da
população. Óbitos evitáveis são as mortes que poderiam ter sido evitadas pela presença
de serviços de saúde. O objetivo desse trabalho foi analisar a mortalidade em menores
de cinco anos de idade por causas evitáveis no território de atuação da Estratégia Saúde
da Família (ESF). O estudo foi realizado em Ceilândia - DF e o local de residência foi
estratificado em Ceilândia formal e Sol Nascente. Trata-se de um estudo epidemiológico
descritivo. A fonte de informação utilizada foram os óbitos obtidos do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) no período de 2006-2010. O processamento e
análise dos dados foram realizados por meio do software SPSS-versão 19. Para a
construção do mapa dos óbitos, identificação e distribuição espacial foram utilizados o
software ARCGIS 9.3 e a base cartográfica georreferenciada de endereços da SEDHAB
- DF. Em Ceilândia formal o percentual de óbitos evitáveis foi de 88,9% do total de
óbitos. Foram crianças do sexo masculino, menores de um ano, da raça/cor pretos e
pardos. As mães possuíam a idade entre 20 e 49 anos com escolaridade de 8 a 11anos de
estudos. As principais causas de óbito evitáveis, segundo a CID-10, foram afecções
originadas no período perinatal, incluídas nos grupos de causas evitáveis reduzíveis por
adequada atenção à mulher na gestação (34,7%), reduzíveis por adequada atenção ao
feto e ao recém-nascido (26,2%) e reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e
tratamento (14,1%). No Sol Nascente o percentual dos óbitos evitáveis representou
11,1% do total de óbitos. Como considerações finais o estudo demonstra que a atuação
dos serviços de saúde na atenção básica, em relação à saúde materno-infantil deverá
enfatizar as ações de prevenção e promoção da saúde, a fim de impactar na redução dos
óbitos em menores de cinco anos de idade.
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Transtorno do Estresse Pós-Traumático e pior perfil lipídico:
Revisão Sistemática e Metanálise
Eliane Mendonça, Evandro Coutinho, Ivan Figueira.
Introdução: O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é um fator de risco bem
estabelecido

para doenças

cardiovasculares

(DCV).

Diversas

pesquisas

têm

demonstrado um pior perfil lipídico em populações com TEPT, o que pode ser um elo
importante entre o TEPT e DCV. Objetivo: Investigar a associação entre o TEPT e
concentrações séricas de colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL),
lipoproteína de alta densidade (HDL) e triglicerídeos (TG), assim como identificar
possíveis modificadores de efeito dessa relação. Método: Realizou-se uma revisão
sistemática da literatura através das bases eletrônicas ISI/Thomson Reuters, PILOTS,
PsycINFO, PubMed e LILACS sem restrição quanto ao idioma e data de publicação até
outubro de 2012. Somente foram incluídos os estudos que: i. tinham grupo controle sem
diagnóstico de TEPT, ii. avaliaram adultos - ambos os sexos, iii. utilizaram
instrumentos validados para o diagnóstico do TEPT, iv. apresentaram os valores médios
das concentrações lipídicas com respectivas medidas de dispersão. Uma adaptação da
Newcastle-Ottawa Scale (NOS) para estudos de coorte foi realizada para avaliar a
qualidade dos estudos seccionais. As diferenças de médias ponderadas (DMP) dos
parâmetros lipídicos foram calculadas usando modelos de efeitos aleatórios e modelos
de meta-regressão foram ajustados para investigar possíveis fontes de heterogeneidade.
Resultados: Dezoito estudos atenderam aos critérios de inclusão, totalizando 2.110
indivíduos com TEPT e 17.550 controles sem TEPT. As DMP – mg/dL – para
concentrações séricas de lipídeos e respectivos intervalos de confiança de 95% foram:
DMPCT= 20,57 (12,21 – 28,93), DMPLDL= 12,11 (5,89 – 18,32), DMPHDL= -3,73 (-5,97
– -1,49) e DMPTG= 35,87 (21,12 – 50,61). A heterogeneidade estatística entre os
estudos foi alta para todos os parâmetros lipídicos e a variável que mais pareceu
explicar essas inconsistências foi idade. Conclusão: O TEPT está associado a um pior
perfil lipídico: níveis mais elevados de colesterol total, LDL, TG e mais baixos de HDL.
Esses achados destacam a importância de um monitoramento cardiometabólico contínuo
em pacientes com TEPT, mesmo entre aqueles mais jovens. A implementação de uma
rotina de mapeamento do perfil lipídico associada a medidas preventivas poderiam
ajudar na diminuição da morbimortalidade por DCV em pacientes com TEPT.
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Mortalidade relacionada à doença cerebrovascular entre populações ribeirinha e
urbana na Amazônia brasileira
Introdução: A mortalidade por doença cerebrovascular tem diminuído no Brasil, mas
este país ainda possui as mais elevadas taxas na América Latina. Apesar de estudos
sobre o tema, no Brasil pouco se tem explorado a cerca de diferenças regionais,
principalmente na região amazônica e suas populações, especialmente os ribeirinhos
(comunidades que vivem às margens dos rios).
Objetivo: identificar mortalidade cerebrovascular em uma cidade da Amazônia
brasileira e comparar as taxas entre as populações ribeirinha e urbana.
Método: Foram utilizados dados de mortes da cidade de Coari-AM de 2003 a 2010 para
indivíduos com idade igual ou superior a 35 anos, fornecidos pela Secretaria de
Vigilância à Saúde (Ministério da Saúde). Para alcançar melhor precisão nas
informações de declaração de óbitos (DO) registradas foram analisadas mortes
relacionadas à doença cerebrovascular, ou seja, com pelo menos 1 menção de doença
cerebrovascular nos campos referentes à causa do óbito na DO. Taxas de mortalidade
relacionada à doença cerebrovascular foram calculadas para cada local de residência da
população do município – área rural, ribeirinhos, e urbana.
Resultados: Foi registrado um total de 1.679 mortes no período, dos quais 1059 (63%)
foram em indivíduos com 35 anos ou mais. Destes, 148 (14%) mortes foram
relacionadas à doença cerebrovascular (58% em homens e 42% em mulheres). As taxas
ajustadas por idade para cada 100.000 habitantes em população ribeirinha e urbana
foram, respectivamente, 68,8 (IC95% = 40,7-116,2) e 161,9 (128,5-203,9) em homens, e
68,2 (35,6-1317) e 119,2 (90,6-156,8) em mulheres. O risco relativo da mortalidade
ajustada por idade e sexo (urbanos sobre ribeirinhos) foi de 2,17 (IC95% = 1,39-3,39).
Conclusão: Ao contrário do que ocorre em países ricos e similar aos países de renda
baixa e média, a população com menor nível de urbanização, aqui os ribeirinhos,
apresentaram menores taxas de mortalidade por doença cerebrovascular quando
comparados a população mais urbanizada. Talvez o nível de exposição populacional a
fatores de risco para doenças cardiovasculares, tais como hipertensão arterial e
obesidade, esteja influenciando este resultado.

Autores: Tiótrefis Gomes Fernandes, Paulo Andrade Lotufo
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ESTUDO DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO JARDIM

RENOVAÇÃO III, GUARANÉSIA-MG, EM RELAÇÃO À TRANSMISSÃO DE
ZOONOSES.

Autores: Glécia Caroline Gomes; Andrea Magalhães Barbosa Dallora

As diferentes zoonoses ainda constituem sério problema de Saúde Pública no Brasil. A
participação da população no controle destas doenças é imprescindível, exigindo das
diferentes esferas do governo ações de educação em saúde. Este trabalho teve como
objetivo estudar a percepção dos moradores do bairro Jardim Renovação III, situado no
município de Guaranésia-MG, em relação à transmissão de zoonoses pelo contato com
animais (domésticos ou não), por meio da alimentação e pelo próprio ambiente. Tratouse de uma pesquisa exploratório-descritiva com aplicação de um questionário sobre o
tema com 40 moradores do bairro, durante o mês de agosto de 2013. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Fundação
Educacional de Guaxupé, sob protocolo nº 331, e os dados foram analisados pelo
programa Epi Info. Os dados obtidos demonstraram que 33 (83%) entrevistados
afirmaram ter algum conhecimento sobre transmissão de doença por animais; apenas 9
(23%) conhecia algum tipo de doença transmitida por animais e 14 (35%) afirmaram
conhecer formas de contágio e prevenção dessas doenças. Constatou-se que 32 (80%)
entrevistados relataram nunca ter sofrido agressão por animais e 21 (53%) afirmaram
vacinar seus animais anualmente contra a raiva. Com relação aos hábitos de higiene, 39
(98%) entrevistados afirmaram sempre lavar frutas e verduras antes de ingeri-las,
embora 38 (95%) relataram não utilizar nenhum produto para lavagem de frutas,
verduras e legumes; 31 (78%) afirmaram ter o hábito de lavar as mãos após tocar os
animais e antes das refeições.Constatou-se que 8 (20%) entrevistados têm o hábito de
andar descalço com frequência e 4 (10%) garantiram sempre ingerir carnes cruas ou mal
cozidas. Pode-se concluir que o conhecimento da população sobre transmissão de
doenças por animais está muito aquém do desejado, realçando, assim, a importância das
ações continuadas de educação em saúde junto à população, na tentativa de prevenção e
controle das diferentes zoonoses.
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Padrões alimentares de adolescentes brasileiros: resultados da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (PeNSE)
Autores
Letícia Ferreira Tavares
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Nutrição
Inês Rugani Ribeiro de Castro
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Nutrição
Renata Bertazzi Levy
Instituição: Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina
Letícia de Oliveira Cardoso
Instituição: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz
Rafael Moreira Claro
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem

Resumo
Introdução: Na perspectiva da saúde pública, é fundamental estudar padrões
alimentares, pois as pessoas não consomem nutrientes ou um único tipo de alimento
isoladamente, mas, sim, a combinação de vários alimentos e nutrientes. Desta forma, a
identificação de padrões alimentares surgiu como alternativa para avaliar a alimentação
em estudos populacionais na perspectiva de contribuir para tomada de decisões no
âmbito das políticas públicas na área de alimentação e nutrição.
Objetivo: Identificar os padrões alimentares de adolescentes brasileiros e descrever suas
distribuições nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.
Método: Foram estudados 60954 alunos, de escolas públicas e privadas, que
participaram da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar conduzida em 2009. Para
caracterização do padrão alimentar foi utilizada análise de cluster. Comparou-se a
frequência semanal média de consumo de cada alimento avaliado de acordo com o
padrão alimentar. Foi estimada a proporção e intervalo de confiança de 95% de
adolescentes classificados em cada padrão alimentar em cada uma das 26 capitais, no
Distrito Federal e para o conjunto de capitais de cada uma das cinco Regiões do país.
Avaliou-se a correlação entre os padrões alimentares e o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) em cada um dos municípios estudados.
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Resultados: Foram identificados três padrões alimentares. O primeiro padrão, nomeado
saudável (27,7%), foi caracterizado pelo consumo mais frequente de todos os alimentos
marcadores de alimentação saudável (MAS) e menos frequente de todos os alimentos
marcadores de alimentação não saudável (MANS). O segundo padrão, não saudável
(34,6%), foi caracterizado pelo consumo mais frequente de todos os alimentos MANS e
menos frequente de todos os alimentos MAS. O terceiro padrão, misto (37,7%), foi
caracterizado por uma frequência de consumo de alimentos MAS mais próxima da de
alimentos MAS. Em geral, foi baixa a proporção de adolescentes com padrão saudável
de alimentação. Observou-se maior proporção do padrão saudável entre adolescentes
nas capitais das Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O IDH-M apresentou correlação
positiva com o padrão saudável e negativa com o padrão misto.
Conclusão: A identificação de padrões alimentares diferenciados nas capitais brasileiras
permite que sejam elaboradas ações de promoção da saúde mais adequadas a cada
realidade.
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Acidentes de Transporte Terrestre em Sergipe, 2011.
Resumo
Introdução. Os acidentes de transporte terrestre (ATT) são um fenômeno de
abrangência mundial, relevante pela magnitude da morbimortalidade: segundo a OMS
1,2 milhões de pessoas morrem como consequência de acidentes de trânsito e entre 20 e
50 milhões sofrem algum tipo de traumatismo. A mortalidade por ATT é considerada a
ponta do iceberg da violência que acontece no tráfego: aponta os modos de
sociabilidade nas vias públicas, a eficiência dos mecanismos de gestão do trânsito, os
níveis de segurança e os mecanismos de fiscalização, as respostas aos acidentados, entre
outros.
Objetivos. Descrever características dos óbitos por acidentes de transporte terrestre
(ATT) no estado de Sergipe, em 2011.
Metodologia. Trata-se de um estudo descritivo. As informações foram obtidas das
declarações de óbito do Sistema de Informação de Mortalidade, sendo utilizado o
programa TabWin. Foram incluídos os óbitos cuja causa básica tenha sido ATT (V01 a
V89 da Classificação Internacional das Doenças -10 revisão). As variáveis de estudo
foram: causa do óbito, idade, sexo, modo de transporte, local do óbito e região de saúde
de residência.
Resultados. Foram estudados 570 óbitos. A taxa de mortalidade por ATT foi de
27,3/100.000 habitantes. Os homens representaram 85,3% dos óbitos. A razão
masculino/feminino média foi de 5,8:1, sendo 10,8 em Própria e 4,6 em Nossa Senhora
do Socorro. A maior proporção de óbitos aconteceu no grupo dos 25-34 anos (27,9%).
Quanto ao modo de transporte, a motocicleta representou o coeficiente de
13,5/100.0000 habitantes, sendo a principal causa de óbitos em todas as regiões de
saúde do Estado. O modo pedestre teve um coeficiente de 5,1/100.0000 habitantes.
Quando se analisa a idade e o modo de transporte observa-se que o modo motocicleta
acometeu principalmente os indivíduos de 25 a 34 anos (26,1/100000 habitantes),
enquanto o modo pedestre acometeu os maiores de 65 anos (16,4/100000 habitantes). O
local do óbito foi a via pública (52,3%) seguida do hospital (45,3%). Das regiões de
residência, destacaram-se a de Itabaiana (38,8/100000 habitantes) e Nossa Senhora da
Glória (36,1/100000 habitantes). A região de Aracaju apresentou o menor coeficiente
(22,2/100000 habitantes).
Conclusão. Os ATT foram causa importante de mortalidade em Sergipe. Pedestres,
ciclistas e motociclistas, considerados usuários vulneráveis, representaram 71,2% dos
acidentes.
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Análise dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre residentes do município do
Rio de Janeiro (MRJ) em 2013.
Caroline Gava Alves
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Wálria Dias Machado Toschi
Flávio Dias da Silva
Marina Baptista Azevedo

Introdução: o vírus da influenza causa infecção aguda, acomete todas as idades, com maior risco de
complicações em idades extremas (<2 anos e >60 anos). A vigilância da SRAG tem por objetivo
monitorar casos de influenza que evoluam com gravidade. Objetivo: descrever o perfil dos casos de
SRAG entre residentes do MRJ em 2013. Metodologia: análise descritiva a partir de dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) Web Influenza. Resultados: foram registrados 561
casos de SRAG, 463 em residentes do MRJ, com distribuição sazonal. Houve aumento de casos em
relação a 2012, predomínio em <6 meses (33,6%) e de 1 a 4 anos (22,1%), com maior letalidade em
>60 anos (45,7%) e na faixa de 40 a 49 anos (42,9%), sendo a letalidade geral de 14,5% (n=67). A
informação sobre situação vacinal foi obtida em 72,6%, dos quais 21,4% foram vacinados contra
influenza (últimos 12 meses); 48,9% dos não vacinados eram <6 meses (sem indicação de vacina). Em
16,9% dos casos houve identificação etiológica, sendo 9,7% por influenza (influenza A não subtipado,
influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3) sazonal, influenza A(H1) sazonal e influenza B), 2,2% por
outros agentes etiológicos (Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus viridans, Strepctococcus pneumoniae) e 5,0% por
outros vírus respiratórios (adenovírus, vírus sincicial respiratório, Parainfluenza 1 e rinovírus). Entre
os óbitos, a média de tempo entre início de sintomas (IS) e óbito foi de 18 dias (mediana: 14), com
etiologia identificada em 26,9%. Do total de casos, 30,9% tinham fator(es) de risco: dentre os que
evoluíram com cura, a proporção foi 28%, e dos que evoluíram para óbito 46,3%. Os fatores de risco
mais frequentes entre óbitos foram: cardiopatia (23,3%) e pneumopatia (18,3%). Houve 5 casos em
gestantes, com 1 óbito (2 vacinadas). O uso de antiviral ocorreu em 84,4% dos casos. O tempo médio
entre IS e uso do antiviral e entre internação e início do antiviral foi de 4,8 e 1,2 dias
respectivamente. Dos óbitos, 82,1% (n=55) usaram antiviral. Conclusão: apesar do aumento das
notificações de SRAG em 2013, houve baixa identificação etiológica, sendo necessário fortalecer o
processo de investigação, desde a sensibilização profissional, coleta oportuna de amostras até o
suporte laboratorial, a fim de qualificar o perfil da influenza no MRJ.
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Avaliação da Mortalidade Precoce por Aids no Município de São Paulo: construção de
indicadores através do relacionamento de Bancos de Dados

Lopes, MEBR , Barros, CRS, Basso, CR, Gutierrez, EB

Introdução:Entre 1980 e 2013 84204 casos de aids foram notificados município de São Paulo
(MSP). O Programa Municipal de DST/Aids (PM DST/Aids), responsável tecnicamente pelas
ações de enfrentamento neste território, onde uma Rede Municipal Especializada em DST/aids
(RME) de 26 serviços realiza prevenção, diagnóstico e tratamento de HIV/aids. De 1992 a
2013 a RME matriculou 100554 pessoas, 49286 com HIV(PVH); em 2012 realizou mais de
200.000 sorologias de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. O programa tem por objetivo o
diagnóstico precoce da infecção e a instituição de tratamento antirretroviral, que aumenta a
expectativa e eleva a qualidade de vida das PVH e reduz a transmissão do HIV. O
monitoramento com indicadores adequados, dentre os quais a % de mortes por aids que
ocorrem nos 1os anos após o diagnóstico, é essencial para orientar o enfrentamento da
epidemia. Objetivo. Identificar o intervalo entre a matrícula na RME e o óbito por aids, através
do relacionamento entre o sistema de Vigilância em Serviço e o Programa de Aprimoramento
das Informações de Mortalidade (PRO AIM) da SMS. Resultados. Entre Janeiro e Julho de 2013
houve 592 óbitos por aids no MSP, e destes 232 (39,2%) de matriculados na RME; 39 (16,8%)
aconteceram no primeiro ano e 19 (8,2%) entre 1 a 2 anos após a matrícula; 40 (17,2%) de 2 a
5 anos; 62 (26,7%)de 5 a 10 anos e 72 (31%) de matriculados há mais de 10 anos. Conclusão. A
avaliação do tempo entre o acesso à assistência e o óbito é um forte indicador da qualidade
das ações programáticas para enfrentamento de HIV/aids. Neste trabalho, através do
relacionamento dos bancos de dados disponíveis verificou-se que apenas 39,2% das pessoas
que morreram tiveram acesso à RME, não excluída a possibilidade de que se tratassem em
outras redes. Chama a atenção que 25% dos óbitos ocorreram nos 2 primeiros anos de
acompanhamento, o que pode resultar de diagnóstico tardio, entre outras causas. Num
cenário de escassez de recursos aprimorar a informação utilizando todos os dados disponíveis
tem papel de destaque no direcionamento das ações para o enfrentamento da epidemia de
HIV/aids.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE BOCA EM MINAS GERAIS, BRASIL, 2009-2013.
FONSECA, E.P.; MENEGHIM, M.C.; BRIZON, V.S.C.; LOPES, A.G.; MILAGRES, C.S.;
FREITAS, B.C.
RESUMO
Introdução: Em Minas Gerais, as neoplasias ocuparam a 3ª e 2ª posições no cenário da mortalidade
proporcional das causas básicas. A mortalidade por câncer de boca é atribuída à exposição
prolongada a fatores de risco, associados ao estilo de vida, diagnóstico tardio, condições
socioeconômicas, dieta e características genéticas da população. Objetivo: investigar as frequências
e taxas de mortalidade por câncer de boca do estado de Minas Gerais entre 2009 e 2013. Método:
Os dados foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e tabulados em
programa computacional. A seleção das localizações das neoplasias foi baseada no Capítulo 2 da
CID-10, Neoplasias (Lista de Tabulação CID-BR-10). Para avaliar o nível de saúde será construída
a curva de mortalidade proporcional denominada Curva de Nelson de Moraes e a razão de
mortalidade proporcional (RMP) ou indicador de Swaroop e Uemura. Resultados: Ocorreram em
Minas Gerais1420 óbitos por câncer de boca, sendo, 1092 (76,90%) homens, 256 (30,11%) com
baixa ou nenhuma escolaridade, 343 (40,35%) casado, 1163 (81,90%) acima dos 50 anos de idade,
395 (46,47%) da raça branca, 632 (74,35%) óbito ocorrido em ambiente hospitalar e 349 (24,58%)
aposentado/pensionista. A evolução da taxa de mortalidade apresentou ligeira flutuação com
tendência de estabilidade para o período estudado. Observou-se que óbitos NE apresentaram
maiores taxas seguidos das categorias Língua (C01), Palato (C05) e Assoalho da boca (C04). A
curva Nelson de Moraes apresentou formato de desenho compatível com nível de saúde elevado e
confirmado pelo Índice de Swaroop e Uemura de 81,90%. Conclusão: Apesar da estabilidade da
taxa de mortalidade por câncer de boca o número de casos tende a aumentar nos próximos anos
devido ao envelhecimento populacional. Portanto, se medidas preventivas e de diagnóstico precoce
forem tomadas, muitos desses casos esperados poderão não evoluir ao óbito.
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Título:
A formação para o SUS – Relato de experiência dos professores do núcleo de
epidemiologia do Curso Técnico de Vigilância em Saúde da Escola Politécnico de
Saúde Joaquim Venâncio/FIOCRUZ - RJ
Resumo:
Caracterização do problema: Este trabalho trata-se de um relato de experiência
iniciado em 2012, pelo grupo de professores do núcleo de epidemiologia do Curso
Técnico de Vigilância em Saúde (CTVISAU) da Escola Politécnico de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), pertencente a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro
(SMSDC/RJ). Tal curso é destinado a formação de profissionais vinculados a
SMSDC/RJ, de nível médio (Agentes de Controle de Endemias) em Técnicos de
Vigilância em Saúde.
Descrição da experiência: O conteúdo da disciplina consta de metodologias ativas
(dinâmicas de grupo, leituras e discussões de artigos científicos, trabalhos em grupo,
estudos de caso, projeção de vídeos, apresentação de álbuns seriados, folhetos
informativos, distribuição de preservativos – promoção da saúde e prevenção de DST
e HIV/AIDS) e aulas expositivas. Das cinco turmas obteve-se uma média de 30 alunos
inscritos em cada uma, sendo estes grupos heterogêneos, com níveis de formação
diversos (desde o nível médio até pós-graduação). Segundo questionário aplicado aos
alunos,foi considerado como dificuldades: 37%
o conteúdo muito extenso,
diversificado e ampliado; 55,5% a carga horária insuficiente, pouco material impresso
e grande volume de informação. No que tange as facilidades: 52% considerou o
comprometimento e nível de conhecimento da docente como facilitador da
aprendizagem, a boa relação da docente com os alunos, a possibilidade de apoio
entre colegas e professora; 44% avaliou as estratégias utilizadas em sala de aula
considerando que estas incentivaram os alunos a chegarem a suas próprias
conclusões.
Resultados Os alunos passaram a ter um novo entendimento das ações e práticas
executadas em seu cotidiano, fortalecendo a sua identidade enquanto trabalhador do
SUS. Conseguiu-se, ainda, construir um espaço colaborativo e de troca de
experiências. Recomendações: Acredita-se que o processo de construção e a
identificação de riscos e vulnerabilidade da população em seus territórios de atuação
foi alcançado, bem como, o reconhecimento da realidade sob a luz teórica da
disciplina.

Autores: Claúdia Márcia Osório Xavier de Almeida, Omara Machado Araujo de
Oliveira, Paula de Castro Nunes, Regina Fernandes Flauzino.
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Tuberculose e etilismo no Brasil: Usando o Sistema Nacional de vigilância e análise
multivariada
Lorrayne Beliqui Cosme1,5, Thiago Nascimento do Prado1,2,

João Paulo Cola1,3,

Eduardo Meia Frizzeira1,4, Fernanda Mattos de Souza1,2 e Ethel Leonor Noia Maciel1,5.
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Lab-Epi UFES – Laboratório de Epidemiologia, Universidade Federal do Espírito

Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil.
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Programa de pós-graduação em doenças infecciosas, Universidade Federal do Espírito

Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil.
3

Estudante de graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Espírito Santo,

Vitória, Espírito Santo, Brasil.
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Professor da Faculdade de Farmácia, Alegre, Universidade Federal do Espírito Santo,

Vitória, Espírito Santo, Brasil.
5

Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Espírito

Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil.
Introdução: Evidências científicas ressaltam a associação do álcool no desfecho
desfavorável do tratamento e formas clínicas graves da Tuberculose (TB). Todavia,
poucos trabalhos foram realizados em países com elevada incidência da TB.
Objetivamos identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com TB e etilistas usando
o Sistema de Notificação de Doenças do Brasil (SINAN/TB).
Métodos: Analisamos indivíduos, ≥ 18 anos, notificados com TB de 1 de janeiro de
2007 a 31 de dezembro de 2011. Nós comparamos indivíduos registrados no SINAN
como etilistas (TB-etilista) com os pacientes não etilistas (TB apenas). Realizamos um
modelo de regressão logística hierárquica utilizando o Stata 13.0. Resultados: A
prevalência de etilismo entre os pacientes com TB foi de 14.94% (95% CI, 14.84% –
15.05%). Nós comparamos 360351 indivíduos, onde 62540 (17%) eram TB-etilistas e
297,839 (83%) apenas TB. Os pacientes TB-etilistas são menos prováveis de terem
nível de escolaridade ≥ 8 anos (OR= 0.41, 95% CI 0.40-0.43), viverem em zona rural
(OR= 0.74, 95% CI 0.71-0.78) e diabéticos (OR= 0.88, 95% CI 0.83-0.93). Por outro
lado, são mais prováveis de serem do sexo masculino (OR= 4.13, 95% CI 3.99-4.28),
idade de 20-39 anos (OR = 2.65, 95% CI 2.36-2.97), negros (OR = 1.55, 95% CI 1.501.61), realizarem o tratamento supervisionado (OR = 1.59, 95% CI 1.55-1.63), cultura
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positiva (OR = 4.98, 95% CI 1.99-12.46), exame histopatológico sugestivo de TB
(OR=3.84, 95% CI 1.51-9.73) e a terem desfechos desfavoráveis do tratamento da TB
como abandono (OR= 2.01, 95% CI 1.90-2.13), morte por TB (OR= 2.45, 95% CI 2.192.74), morte por outras causas (OR= 1.25, 95% CI 1.12-1.39) e a desenvolverem TB
multirresistente (OR= 1.83, 95% CI 1.56-2.14). Conclusão: O etilismo é um problema
entre os pacientes com TB no Brasil, sendo observado negligenciada convergência entre
as duas doenças: comunicante (TB) e não comunicante (álcool). Com a utilização da
análise hierárquica nós conseguimos identificar as características sócio demográficas
dos pacientes com TB usuários de álcool, demonstrando o caráter social desta
população. Além disso, esses pacientes apresentaram os piores desfechos do tratamento.
Nossos resultados mostram a evidente necessidade da incorporação de politicas públicas
e intervenções que visam o rastreamento e a realização do tratamento para TB latente
entre os pacientes etilistas.
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TÍTULO: Análise do índice de casos de parasitoses intestinais em crianças, e
do tratamento farmacoterapêutico indicado no Centro de Saúde Coletiva
Professor Manoel José Ferreira, em Petrópolis, RJ.

SILVA, T.J.M.F.; LIMA e SILVA, F.H.A.; LOPES, D.V.S.
RESUMO
1 INTRODUÇÃO
Parasitoses são todos os tipos de patologias regidas por uma relação de
parasitismo (Rey, 2011). Como as parasitoses são advindas de uma relação
entre seres vivos, seria muito amplo tratar de todos os tipos de hospedeiros;
tendo como foco a clínica, nessa linha de estudo será tratada somente
parasitoses intestinais em humanos.
Doenças tropicais negligenciadas são aquelas presentes em regiões
com más condições sanitárias, alimentares e de saúde e afetam um número
superior a um bilhão de pessoas (WHO, 2009). As doenças infecciosas
parasitárias se encontram nesse grupo e figuram como a causa principal da
ocorrência de 2 a 3 milhões de óbitos por ano, em todo o mundo.
A UNICEF destaca que a diarreia é responsável em 11% pelo óbito total
de crianças, e a relaciona com má nutrição, ambientes de vida precários e
escassez de recursos sanitários, o que representa a importância de um maior
controle de agentes causadores de doenças. Há numerosos estudos que
pesquisam casos de parasitoses intestinais em crianças, e no Brasil há uma
crescente redução da mortalidade infantil, o que incentiva a realização de
estudos investigativos sobre a morbidade focados nessa faixa etária.
Há um número muito amplo de espécies, pertencentes a diversos filos,
que podem atuar como agentes etiológicos de enteroparasitoses, o que
estenderia o tema da pesquisa. Serão, então, levadas ao foco as parasitoses
intestinais provocadas por helmintos, como Bethony et al., 2006, e Manfroi et
al., 2009, que sugerem que as parasitoses mais frequentes em crianças préescolares e escolares são a ancilostomíase, a tricuríase e a ascaríase.
O tratamento de parasitoses intestinais pode ser feito através da
divulgação e emprego de medidas preventivas, relacionadas ao hábito de vida
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das pessoas e as suas condições de vida, bem como, principalmente, pelo uso
de fármacos antiparasitários. É alvo de questões de numerosos estudos o
incentivo à produção de fármacos antiparasitários. Segundo dados da
Organização das Nações Unidas, que se fundamenta em Trouiller et al., 2002,
menos de 1% das 1393 drogas registradas no período de 1975-1999 tem
alguma ligação com as doenças negligenciadas, e também menos de 0,01% da
faixa dos 60 e 70 bilhões de dólares gastos em pesquisa para o
desenvolvimento de novos fármacos foi destinado para o incentivo da criação
de novos medicamentos dessa classe. Trabalhos publicados como Bethony et
al., 2006, e Campos Andrade et al., 2010, dividem a mesma opinião ao
indicarem que as helmintoses, bem como todos os tipos de parasitoses, são
enfermidades de importância médica, capazes de interferir no desenvolvimento
intelectual e físico, entretanto, ainda assim, continuam sendo completamente
negligenciadas pelos grupos intelectuais de produção.
Petrópolis, cujo percentual de casos de internação por motivo de
doenças infecciosas e parasitárias é de 5,3% (DATASUS, 2012), é uma cidade
localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, com área total de
795,798 km², ocupada por 295.917 habitantes (IBGE, 2010). O Centro de
Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira (CSCPMJF) é uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) localizada no Centro da cidade, em local acessível a
grande parcela dos habitantes, o que sugere uma boa justificativa ao
abundante número de pacientes atendidos diariamente. Dentre os 6 programas
existentes no estabelecimento de saúde em questão, interessa a este estudo o
“Programa Saúde da Criança”, que tem como objetivo principal a adoção de
medidas de prevenção e de promoção de saúde em crianças de 0 a 10 anos.
2 OBJETIVOS
Analisar o índice de casos de parasitoses intestinais provocadas por
helmintos, em pacientes infantis do Centro de Saúde Coletiva Professor
Manoel José Ferreira, Petrópolis, RJ, e relacionar a terapia medicamentosa
adotada no tratamento e prevenção dessas doenças.
Estudar os prontuários médicos do citado Centro de Saúde, em
específico dos pacientes que estão inseridos no “Programa Saúde da Criança”,
e assim, coletar dados de importância, salientando aqueles que se referem a
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eventos de parasitoses intestinais, relacionados aos quatro primeiros anos de
vida do paciente.
Analisar os fármacos antiparasitários, e promover uma avaliação
farmacoepidemiológica dos anti-helmínticos prescritos às crianças atendidas na
Unidade Básica de Saúde em estudo, de acordo com os prontuários médicos
estudados no período da pesquisa.
3 METODOLOGIA
Esta pesquisa de campo, de enfoque quantitativo e qualitativo, consiste
em um estudo descritivo transversal, envolvendo os registros de atendimento a
pacientes infantes de 4 a 9 anos, pertencentes ao “Programa Saúde da
Criança”, em seus quatro primeiros anos de vida.
Os dados foram coletados através da análise dos prontuários médicos,
referentes a consultas de crianças incluídas no citado Programa, ocorridas no
Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, localizado à Rua
Santos Dumont, 100, no Centro da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. O
acesso a esses documentos foi devidamente solicitado à Fundação Municipal
de Saúde e à Diretoria Responsável pela citada UBS. Após ser submetida à
aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
e Pesquisa da UNIGRANRIO, a pesquisa compilou informações presentes nos
prontuários.
Durante a análise, foram incorporados ao estudo os registros dos
pacientes que receberam o diagnóstico de parasitose intestinal causada por
algum helminto, e/ ou que receberam tratamento curativo/ profilático contra
essa categoria de doença. As variantes extraídas dos prontuários foram: idade,
gênero, exame requerido, data do diagnóstico, helmintíase detectada e
farmacoterapia anti-helmíntica indicada pelo médico. A fim de examinar os
resultados, os dados coletados foram dispostos no programa “Microsoft Office
Excel®”, e posteriormente foram convertidos em formato estatístico, para que
fossem discutidos neste estudo.
4 RESULTADOS
A análise de dados foi feita em duas etapas. Na primeira quinzena de
outubro de 2013, foram analisados 377 prontuários médicos de pacientes
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cadastrados no Programa da Criança, dos quais 224 (59,42%) apresentaram o
uso de algum medicamento antiparasitário ou a ocorrência de parasitose
intestinal em seus registros. Alcançada a segunda quinzena do mesmo mês, os
224 prontuários foram reanalisados, e foi extraído que 119 pacientes (53,12%,
sendo 56,3% meninas e 43,7% meninos.) apresentaram algum dos episódios
descritos acima em seus 4 primeiros anos de vida, período eleito nesse estudo.
Esses pacientes também foram avaliados segundo o ano de
nascimento. Nos pacientes nascidos entre os anos de 2001 e 2009 se
observou gradual ascendência do índice percentual referente a esse período. O
número de prontuários analisados de crianças nascidas no ano de 2009 é o
maior, em comparação com o valor percentual de fichas médicas de crianças
que nasceram no ano de 2001.
Sobre os atendimentos realizados por médicos pediatras, do total dos
119 pacientes, 58,82% possuíam registros sobre o primeiro ano de vida; 60,5%
possuíam registros sobre o segundo ano de vida; 58,82% portavam em seus
prontuários informações sobre o terceiro ano de vida; e 47,9% obtinham em
seus prontuários dados sobre o quarto ano de vida.
A cada ano de vida, foram pesquisadas as seguintes variáveis: relato
de diarreia, qualidade de alimentação e relato de dor abdominal.
A descrição de episódios de diarreia e de dor abdominal não apresenta
valores altos. Menos de 9% dos prontuários acusavam casos de diarreia em
cada ano de vida, e menos de 6% apontavam para queixas de dor abdominal.
Os registros de crianças com uma alimentação qualificada como “boa”
aumentam, ao se comparar somente o 1º e o 4º ano de vida, enquanto os
conceitos “regular” e “ruim” decaem, sob a análise dos mesmos anos. Também
consideradas variáveis de importância desse estudo, observou-se que, desse
grupo de pacientes, 11,76% se encontravam anêmicos por deficiência de ferro
sérico, e 15,97% eram classificados como pacientes de baixo peso corporal.
Os 119 prontuários, que foram distinguidos dos 224 registros de
pacientes infantis do Centro de Saúde em estudo, correspondem ao número de
escritos que elucidaram, em um dos 4 primeiros anos de vida, algum episódio
de parasitose e/ ou uso de medicamento antiparasitário. É importante destacar
que menos de 10% dos prontuários médicos registraram algum caso de
infecção por parasita intestinal.
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Os prontuários analisados registraram a solicitação, basicamente, de
três tipos de exames clínicos para tal diagnóstico: o MIF, o POP e o
hemograma completo. Foram considerados também exames combinados
(solicitação de mais de um exame); sem registros no prontuário (SRP) e
exames não especificados (NE). Os mais indicados, nos dois primeiros anos de
vida foram os exames combinados, e o MIF, isoladamente, teve a menor
preferência. Nos prontuários, sobre o 3º ano de vida desses pacientes, houve
crescimento do número de SRP, e, pela primeira vez, os hemogramas foram
mais pedidos isoladamente que de forma combinada. No 4º e último ano de
vida em estudo nesta pesquisa, o número de solicitações de hemogramas foi
notavelmente superior ao dos demais métodos. O valor de SRP permaneceu
sendo o maior, como nas quatro últimas análises.
A partir da averiguação do registro de pedidos de exames, procuraramse dados sobre o resultado do exame na consulta seguinte. Já que poucos
prontuários mostraram resultados positivos (não mais de 5%), foram
consideradas também as protozooses. Foram identificados agentes como
Giardia

lamblia,

Endolimax

nana,

Ascaris

lumbricoides

e

Enterobius

vermiculares, de modo que a ocorrência de giardíase foi encontrada em cada
ano de vida dos pacientes. Nos dois primeiros anos de vida, um número grande
de buscas indicou resultados negativos e o percentual total de exames com
resultados é maior que aqueles que não tinham resultados anotados nos
prontuários. Por outro lado, esse percentual não supera a quantidade de
prontuários sem registros de pedidos. No 3º ano de vida ocorre aumento de
prontuários sem registros, um leve decréscimo de resultados negativos, e pela
primeira vez, um aumento de resultados positivos. No 4º ano de vida, as
ocorrências de eosinofilias apresentaram pequena elevação, atingindo o maior
valor nas 4 análises, além de haver crescimento de prontuários sem o registro
do resultado (SRR), e novamente uma maior parcela de SRP.
Os prontuários apresentaram situações distintas quanto à indicação de
medicamentos antiparasitários: casos em que a prescrição dessa classe de
medicamentos

era

unicamente

profilática,

prescindindo

exames

para

diagnóstico e resultados positivos; situações que envolveram resultados
negativos e que a medicação já havia sido feita anteriormente, ou que foi feita
após o resultado; além de momentos em que a terapia era aplicada tendo
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como base a sintomatologia sugestiva. Nos resultados da farmacoterapia
aplicada nas crianças em seu 1º ano de vida, segundo as anotações nos
prontuários médicos, o mebendazol foi o mais prescrito. No 2º ano de vida,
mebendazol ainda é o fármaco mais prescrito, porém, o uso de albendazol
aumenta. No 3º ano de vida dos pacientes, não é discrepante a diferença entre
os valores de indicação do albendazol e do mebendazol. Ao mesmo tempo,
cresce também o uso de nitazoxanida e de combinações de antiparasitários.
No último ano de análise foi caracterizado o permanente crescimento do uso de
albendazol, mas ainda com o uso predominante do mebendazol. Ocorre
decréscimo na indicação de nitazoxanida, e também na combinação de
medicamentos. Nos 4 primeiros anos de vida, o uso isolado de metronidazol, o
não registro ou a não especificação do medicamento no prontuário
apresentaram valores baixos.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos principais dessa pesquisa eram obter dados sobre a
prescrição de fármacos relacionada a determinada patologia, no entanto, seria
uma omissão grave não analisar demais aspectos que acompanham os casos
de parasitoses intestinais. Ao se considerar tais fatores, considerou-se que, na
UBS que sediou o estudo, os aspectos alimentares dos pacientes são de
importância médica e foram numerosamente registrados nos prontuários, bem
como contribuiu para o conhecimento da boa avaliação sobre o aspecto
nutricional dos pacientes envolvidos no estudo. Inclusive, de acordo com os
registros, nesse Centro de Saúde os episódios de anemia e baixo peso foram
insuficientemente relacionados com a ocorrência de parasitoses intestinais. O
número reduzido de registros sobre relatos de diarreia e dores abdominais
reproduzem os resultados de estudos que analisam esse parâmetro, como os
realizados pela Organização Mundial de Saúde.
Atribuído a esse estudo, também se verificou o crescimento do
percentual de atendimentos em pacientes nascidos mais recentemente, em
comparação com aqueles que nasceram em anos anteriores. Considerou-se,
assim, que esse grupo de pacientes vem recebendo maiores cuidados em
saúde, devido a uma provável conscientização da população sobre prevenção
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e cuidados com as doenças em geral. Contrariamente, a diferença na
quantidade de dados sobre cada ano de vida não origina considerações
viáveis.
Os registros de solicitação de exames para o diagnóstico de doenças
parasitárias foram representados por um valor percentual não maior que 7%.
Relaciona-se à complexidade da realização de exames, principalmente do
exame de fezes. A coleta de material biológico para esse procedimento envolve
várias etapas e condições, o que pode justificar o baixo número de pedidos
desse tipo de exame. Ao mesmo tempo, essa observação deve receber
atenção, já que a ausência de exames impossibilita o preciso diagnóstico da
doença.
Os resultados registrados como negativos foram apresentados em uma
parcela superior a dos positivos, por outro lado, não superam o valor percentual
de prontuários sem informações de pedidos de exames. Não mais que 5% dos
prontuários concedem a identificação do agente causador da parasitose
intestinal, o que fez considerar importante a inclusão de protozooses nessa
pesquisa. Tais parasitoses foram tratadas com basicamente 4 fármacos
distintos: mebendazol, albendazol, metronidazol e nitazoxanida.
Até 15% dos prontuários registraram a preferência do prescritor em
indicar mais de um medicamento de classes diferentes, o que significa, em
terapêutica, a intenção de garantir maior eficácia no combate ao parasito. O
antiparasitário que tem o maior índice de prescrição segundo os registros
nessa Unidade Básica de Saúde é o mebendazol. O percentual máximo de
prontuários que não apresentavam registros de terapia medicamentosa foi de
14%.
O alto percentual referente à prescrição de medicamentos e o baixo
percentual de solicitações de exames criou uma abordagem sobre a
farmacoterapia feita de modo profilático. Não há oposição sobre a prevenção
feita por essa prática, já que há redução do índice de morbimortalidade infantil
devido às parasitoses intestinais; todavia o desenvolvimento de resistência aos
quimioterápicos antiparasitários é uma condição a ser analisada (Geerts et al.,
2001).
Em conclusão, a informação e a educação da população sobre as
condições sanitárias básicas, o tratamento de água e esgoto, o preparo
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asseado de alimentos, a higiene de artigos pessoais, e os cuidados essenciais
com o ambiente devem ser continuamente enfatizados pelos gestores
municipais, responsáveis pela saúde, educação e ambiente, projetando assim
a redução de episódios adversos e viabilizando melhores condições para os
indivíduos, sob o ponto de vista social e terapêutico.
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Taxa de absenteísmo em enfermagem e sua relação com as taxas mensais
de indicadores de segurança na unidade de terapia intensiva.
Leitão, Ilse Maria Tigre de Arruda¹
Costa, Líllian de Queiroz²
Moreira, Edgla Graciela Ferreira³
Oliveira, Roberta Meneses4
Aguiar,Leticia Lima5
Pinto Junior, Elzo Pereira²
Silva, Marcelo Gurgel Carlos6

INTRODUÇÃO: A avaliação e o acompanhamento da qualidade da assistência
de enfermagem necessitam de indicadores. O absenteísmo é um dos
indicadores utilizados para monitorar essa qualidade e representa um problema
relevante, pois pode interferir no cuidado ao cliente, sobrecarrega o restante da
equipe, podendo levar ao adoecimento. OBJETIVO: Calcular o índice de
rotatividade e absenteísmo e sua relação com taxas mensais de indicadores de
segurança em unidades de terapia intensiva (UTI). METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo de caso com abordagem quantitativa, realizado em UTI adulto de
um hospital público terciário de Fortaleza-CE. A coleta de dados ocorreu em
fevereiro, março e abril de 2013, em documentos do serviço que continham
registros de ausências dos trabalhadores de enfermagem. Esses dados foram
usados para o cálculo do indicador absenteísmo e da rotatividade com base no
COFEN (2004). Foi aplicada a análise descritiva estatística simples.
RESULTADOS: A unidade apresentou um índice de rotatividade de
profissionais de enfermagem com média mensal de 2,71%; em março, o
absenteísmo dos enfermeiros foi 6.41%, índice acima de 6% que é considerado
aceitável pela resolução COFEN 293/04. Já o índice de absenteísmo dos
auxiliares de março teve média de 14,85%. Nos registros, os principais fatores
relacionados à perda das sondas nasogástricas e nasoenterais foram a sua má
fixação, o banho no leito e a sonda ser retirada pelo paciente; esta ocorreu com
maior frequência nos dias em que a equipe de enfermagem estava reduzida.
Quanto à incidência de úlcera por pressão foram identificados que, entre os
pacientes admitidos na UTI com pele íntegra, 16 (2,6%) desenvolveram úlcera
em alguma região no decorrer da internação. Evidenciou-se que a redução das
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escalas de serviço de enfermagem gera a ocorrência de eventos adversos. Tal
fato ocorre pelo número de profissionais insuficientes para prestar de forma
adequada o cuidado ao paciente crítico. CONCLUSÃO: Foi encontrada
associação entre os indicadores de gestão de enfermagem e o aparecimento
de eventos adversos em pacientes internados na UTI. Sendo assim, o estudo
de indicadores de gestão de enfermagem associado aos indicadores de
segurança está relacionado tanto com a promoção da saúde dos trabalhadores
como com a saúde dos clientes, pois oportunizam condições favoráveis de
trabalho, respeitando o trabalhador e o cliente.
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Saúde-UECE. Prof/Ms do Curso de Graduação em Enfermagem-UECE.
5. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Cuidados Clínicos de Enfermagem e SaúdeUECE
6. Professor titular da Universidade Estadual do Ceará-UECE e Pós-doutorado em Economia
da Saúde pela Universidade de Barcelona.
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Consumo alimentar e estado nutricional de lactentes usuários da Atenção
Básica de Diadema, SP.

Introdução: O aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar
adequada são as estratégias mais efetivas para a promoção da saúde e redução
da morbimortalidade em lactentes.
Objetivo: avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de lactentes usuários
de Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Diadema, SP.
Métodos: trata-se de estudo transversal, realizado de abril a dezembro de 2012,
que avaliou lactentes de 6 a 23 meses de idade, de 6 UBS da cidade de Diadema,
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SP. Foram coletados dados antropométricos e de consumo alimentar, conforme o
Formulário de Marcadores de Consumo Alimentar para Indivíduos Menores de 5
anos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). Para o
diagnóstico do estado nutricional utilizou-se o Índice de Massa Corporal para a
Idade, classificado de acordo com o protocolo do SISVAN (2008) e o consumo
alimentar foi categorizado de acordo com o formulário. Para as análises
estatísticas utilizou-se o programa Stata (10.0), empregando-se o teste de quiquadrado e nível de significância igual a 5%.
Resultados: foram avaliadas 238 crianças, 52,5% eram meninas. A avaliação do
estado nutricional indicou que 78,8% dos lactentes estavam eutróficos, porém
27% destes estavam em risco de sobrepeso, e 17,4% apresentavam excesso de
peso. Das crianças que estavam em risco de sobrepeso, a maioria (97,2%) usava
mamadeira (p= 0,001). Com relação ao consumo alimentar do dia anterior, 55,7%
não consumiram leite materno; 57,2% consumiram mais que 2 copos de leite
animal; 74,1% consumiram verduras/legumes; 82,1%, frutas; 78,5%, carne;
76,1%, feijão e 74,5% comeram comida de panela no jantar. Com relação ao
comportamento alimentar de risco para desenvolvimento de obesidade, 67,4% das
crianças comeram assistindo televisão, 31,9% e 44,4% receberam açúcar de
adição e papa salgada, respectivamente, antes dos 6 meses de idade; 59,7% e
53,3% receberam suco artificial industrializado e refrigerante, respectivamente, no
último mês; e 53,3% receberam mingau com leite ou leite engrossado com farinha
no dia anterior. Conclusão: É imperativo o fortalecimento das políticas públicas de
promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar adequada,
considerando que mais da metade destas crianças não era mais amamentada e já
tinha consumido bebidas industrializadas ricas em açúcar, e aproximadamente ¼
delas tinham excesso de peso.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE HIPERTENSOS PELO
INSTRUMENTO ESPECÍFICO MINICHAL-BRASIL

Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Fabiana Coriolano Ribeiro Cavalcanti;
Eduardo Tavares Gomes; Liane Lopes de Souza Pinheiro; Thaisa Remigio Figueiredo;
Nyagra Ribeiro de Araujo; Simone Maria Muniz da Silva Bezerra.
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de ampla incidência no
Brasil, atingindo cerca de 30% da população adulta. A convivência com a doença e a
necessidade de mudanças no estilo de vida dos pacientes traz impacto direto na
qualidade de vida. Este impacto deve ser considerado no acompanhamento de
hipertensos, inclusive na terapêutica não farmacológica. Objetivo: Avaliar o nível de
qualidade de vida dos portadores de hipertensão arterial. Método: Estudo observacional,
transversal e quantitativo de 242 hipertensos adultos acompanhados nas em Unidades de
Estratégia Saúde da Família no município de Recife-PE, com um instrumento específico
de avaliação de qualidade de vida, MINICHAL – Brasil, no período de julho a setembro
de 2012. O MINICHAL foi desenvolvido na Espanha em 2001 e contém 17 itens, dez
itens estão agrupados no domínio estado mental, e seis itens, no domínio manifestações
somáticas. Os dados foram transcritos para meio eletrônico com auxílio do programa
estatístico Epi-info (versão 3.5.2). Análise dos dados foi realizada de forma descritiva.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo
nº061/2013. Resultados: Observou-se que a maioria da clientela hipertensa era do sexo
feminino (70,2%), idosa (83,1%), com ensino fundamental completo (35,5%), em
sobrepeso ou obesidade e manutenção dos níveis pressóricos em limítrofe. A qualidade
de vida não apresentou desempenho satisfatório com média de 14,02±5,98 no domínio
estado mental e 11,17±4,65 no domínio manifestações somáticas, sem diferença entre os
gêneros, níveis pressóricos ou peso corporal, sendo melhor em pacientes com idade
inferior a 60 anos em ambos os domínios (p<0,001). Conclusão: Os achados do presente
estudo mostraram evidências de praticabilidade e viabilidade/aceitabilidade da versão
brasileira do MINICHAL. Com esse instrumento é possível compreender melhor o
impacto da doença na qualidade de vida e propor e avaliar melhores formas de
tratamento e novas formas de intervenção.
Palavras-chave: Atenção Básica; Hipertensão arterial; Qualidade de vida.
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FATORES ASSOCIADOS ÀS OCLUSOPATIAS EM JOVENS NO MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE
Ana Karine Macedo Teixeira. José Leopoldo Ferreira Antunes. Luiz Roberto Augusto
Noro
O objetivo desse estudo foi identificar os fatores associados às oclusopatias severas em
jovens no município de Sobral-Ceará. Trata-se de um estudo de coorte iniciado no ano
2000, com seguimentos nos anos de 2006 e 2012. Uma Amostra de 569 jovens de 17 a
21 anos participou do último levantamento em saúde bucal. Para esse estudo utilizou-se
como desfecho o índice de estética dental (DAI) categorizado em DAI<31 e DAI≥31
(oclusopatia severa e muito severa). Como variáveis independentes, utilizou-se
informações coletadas no início da coorte (condições socioeconômicas na infância e
fatores de risco), além de informações do último levantamento (dados
sociodemográficos, utilização de serviços odontológicos e autopercepção da saúde
bucal). Foi realizada regressão de Poisson para se verificar o melhor modelo explicativo
dos fatores causais e decorrentes do desfecho. A prevalência de oclusopatia
severa/muito severa foi de 20%. Estudar em escola privada (RP:0,29, IC:0,11-0,77) se
configurou como fator de proteção, enquanto o uso de chupeta por mais de 36 meses
(RP:1,59, IC1,12:2,25) apresentou-se como fator causal para a condição oclusal severa.
Quanto aos fatores decorrentes do desfecho, observou-se que a insatisfação com a
aparência e a ocorrência de trauma dentário comporam o modelo explicativo. Fatores
socioeconômicos na infância estimularam o uso prolongado de hábitos deletérios e estes
por sua vez também se configuraram como fatores de risco para mordida aberta e
desalinhamento maxilar. Nesse estudo as condições socioeconômicas na infância e no
momento atual apresentaram relação com a condição oclusal dos jovens. Conhecer os
fatores associados às oclusopatias permite elaborar políticas públicas de forma mais
equânime, capaz de reduzir as iniquidades em saúde.
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Inquérito de saúde em instituição prisional do interior do Estado São Paulo
1

1

1

Celene Aparecida Ferrari Audi ; Silvia Maria Santiago ; Maria da Graça Garcia Andrade ;
Priscila Maria Stolses Bergamo Francisco

1

1

Departamento de Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas. Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP). Campinas, SP, Brasil.

Introdução: No Brasil, 6,4% da população carcerária é constituida por mulheres.
Embora representem uma pequena porcentagem do total da população carcerária, o
contingente de mulheres presas está aumentando e a taxa de crescimento tem sido
maior quando comparada com a de homens. Políticas prisionais comumente ignoram
as necessidades especiais e de saúde das mulheres encarceradas. Ainda, servidores
que desenvolvem atividade laboral no ambiente prisional apresentam níveis elevados
de problemas de saúde relacionados ao trabalho.
Objetivo: Apresentar o perfil sociodemográfico e de saúde de reeducandas e
servidores participantes de pesquisa realizada, entre 2011 e 2013, em uma
Penitenciária Feminina do interior do estado de São Paulo.
Métodos: Reeducandas e servidores foram identificados e convidados a participar do
estudo. As entrevistas foram realizadas face-a-face por entrevistadoras treinadas, a
partir de questionário estruturado que contemplou questões relativas a características
sociodemográficas, história reprodutiva, morbidade referida, estilo de vida, violência,
alimentação, práticas preventivas e imunização. Também foram realizados exames de
sangue por capilaridade.
Resultados: Das 1.013 reeducandas entrevistadas, 3,0% estavam grávidas. A idade
média observada foi de 30,8 anos, 51,4% se autodeclaram não brancas, 51,5%
solteiras, 61,4% com baixa escolaridade e 79,6% residiam anteriormente em outros
municípios. Observou-se sobrepeso em 18,6%, dependência grave de nicotina em
26,1% e Transtorno Mental Comum (TMC) em 66,7%. Entre os servidores (n = 127), a
média de idade foi de 41,3 anos, sendo 58,3% do sexo feminino, 64,6% brancos,
63,0% casados ou unidos e 48,8% tinham entre 4 e 8 anos de estudo. Sobrepeso foi
verificado em 27,5%; 5,5% apresentam dependência moderada/grave de nicotina. A
prevalência de TMC foi de 15,0% e 18,1% consumiam bebida alcoólica de maneira
prejudicial à saúde.
Conclusão: O conhecimento das condições de vida e saúde da população inserida
nesta instituição prisional apontou aspectos preocupantes e a necessidade de
cuidados na esfera de saúde física e mental. As análises dos dados, específicas para
cada um dos temas investigados, tanto para os servidores quanto para as
reeducandas, podem aportar elementos no sentido de contribuir para ampliar o
conhecimento e a formulação de propostas para melhorar a realidade atual.
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JOGO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DA HANSENÍASE: UMA
ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
Autores: Mariana Campos da Rocha Feitosa
Ana Beatriz Ferreira Pinheiro
Aurileide de Sousa Tavares
Maria de Fátima Cunha Lustosa
Lidiane Nogueira Rebouças Aguiar
Daniele Rocha de Farias Marques
Grasiele Rocha de Farias
Liana Mara Rocha Teles
Atualmente, a promoção da saúde é definida como a capacitação das pessoas e
comunidades para modificarem os determinantes da saúde em benefício da própria
qualidade de vida. A fim de facilitar essa busca pelo estado de saúde do individuo, fazse necessário a elaboração de estratégias voltadas à promoção da saúde. Nessa
perspectiva, o jogo aparece como instrumento educacional, propiciando através de uma
atividade lúdica, uma aprendizagem efetiva. Nesse contexto, objetivou-se relatar a
experiência de educação em saúde realizada através de jogo educativo para a prevenção
da hanseníase. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, realizado
pelos profissionais da Gerência Municipal do Programa de Controle da Hanseníase de
Maracanaú/CE para alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará, em agosto de 2013. Para este trabalho, foi confeccionado um jogo em formato de
banner, direcionado ao público jovem/adulto, utilizando-se uma apresentação visual rica
e educativa, com vários desenhos, que simulavam situações de transmissão da
hanseníase. O número de participantes no jogo variou de 2 a 5, e a duração de cada
grupo variou de 5 a 20 minutos, com total de 50 participantes. Durante o
desenvolvimento do jogo, constatou-se que muitos alunos não sabiam a forma correta
de transmissão da hanseníase, e após a realização da atividade lúdica, foi verificada a
eficácia da atividade educativa participativa, onde os alunos puderam através da troca
de saberes, assimilar as questões debatidas pelo grupo e retirar as dúvidas que surgiram
durante o jogo, através dos profissionais da Gerência do Programa de Hanseníase. O
jogo mostrou-se adequado como estratégia educativa, com expressiva aceitação por
parte dos jovens/adultos, o que estimulou o debate acerca da patologia, propiciando a
participação intensa, descontraída, prazerosa e interativa, com obtenção de resultados
satisfatórios de forma prática e relativamente rápida.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA TUBERCULOSE NO MUNICIPIO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE
Autores: Mariana Campos da Rocha Feitosa
Maysa Oliveira Rolim Sanford Frota
Lidiane Nogueira Rebouças Aguiar
Liana Mara Rocha Teles
Daniele Rocha de Farias Marques
Grasiele Rocha de Farias
A Tuberculose (TB) ainda é considerada um problema de Saúde Pública no Brasil e tem
no Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) uma estratégia de
enfrentamento em busca de inovações para que a equidade, o acesso aos pacientes e o
bem estar da população esteja em consonância com as diretrizes do Sistema Único de
Saúde. Dentro dos municípios da região metropolitana de Fortaleza-CE, São Gonçalo
do Amarante se destaca como um dos municípios com mais casos detectados,
apresentando, inclusive, casos de multirresistência primária. O objetivo deste estudo foi
identificar e caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose ocorridos em
São Gonçalo do Amarante-CE. Trata-se de estudo documental, realizado em novembro
de 2013. A coleta e análise dos dados foram realizadas com base em um levantamento
epidemiológico dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos e
Notificações dos anos de 2012 e 2013 (parcial). A análise dos dados mostrou um
aumento no número de casos de TB passando de 24, em 2012, para 26, em 2013. Não
houve alteração nos casos de baciloscopia ou cultura de escarro positiva (11 casos em
cada ano); Não houve nenhum óbito por TB no período estudado, ocorrendo uma
redução de óbitos por outras causas, 2 e 1 casos, em 2012 e 2013, respectivamente.
Percebeu-se aumento na quantidade de transferência, 1 em 2012 e 2 em 2013; e redução
no número de abandonos, e mudança de diagnóstico, com 2 casos em 2012 e 1 caso em
2013, em ambas as situações. Comparando-se os primeiros nove meses dos anos de
2012 e 2013, percebe-se uma redução de cura nos casos de TB, 53,25% (2012) e 27%
(2013). Ocorrendo uma feminização dos casos passando de 83% de casos masculinos
para 53%. Identificou-se alto percentual de pacientes com diagnósticos de TB sem
baciloscopia positiva. Os casos extrapulmonar aumentaram de 3 para 6 e os contatos
examinados de 81% para 91%, constatando-se ainda cura abaixo do preconizado, em
decorrência da quantidade de transferências, abandonos e mudanças de diagnóstico.
Controlar a tuberculose ainda tem sido um desafio, em vista a diversidade de aspectos
que envolvem a doença, tendo no caráter social um obstáculo importante.
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A Saúde da mulher idosa na fronteira do RS – O que podemos aprender
com elas?
Jéssica Pereira Souza, Patrícia Maurer, Vinícius Tejada Nunes, Vanusa
Manfredini, Patrícia Dutra Sauzem, Graziela Morgana Silva Tavares, Maria
Gabriela Valle Gottlieb, Jacqueline da Costa Escobar Piccoli.
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e as mulheres

tendem a viver mais que os homens. O processo de feminização entre os idosos é
cada vez mais evidente sendo necessário a redução das desigualdades de renda, da
melhoria das condições de suporte institucional e de acesso ao sistema de saúde bem
como o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e tratamento que
amenizem as consequências funcionais das doenças crônicas na população de
mulheres.

Objetivo: Identificar o perfil sociodemográfico e de saúde das mulheres idosas
participantes de um programa de extensão na Universidade Federal do Pampa em
Uruguaiana/RS.

Métodos: Estudo transversal realizado na cidade de Uruguaiana/RS. Mulheres
com 60 anos ou mais foram recrutadas, assinaram TCLE, responderam um
formulário multidisciplinar estruturado e realizaram medidas de pressão arterial,
cintura, quadril e peso. A análise estatística descritiva foi realizada no programa
estatístico SPSS v.20.0.
Resultados: Foram avaliadas 279 idosas, com idade média de 72,7±7,9 anos.
A maioria das idosas eram viúvas (57,5%), com 4 filhos em média e convívio
familiar (87,1%), moravam em casa própria (81,4%), e viviam com o cônjuge ou
com parentes. Quanto à renda, 76,3% eram aposentadas. Quanto à
escolaridade, 46,1% relataram serem apenas alfabetizadas, e 53,3%
apresentaram o Mini Exame do Estado Mental normal. Quanto ao tabagismo,
50,5% nunca fumaram. Em relação às doenças crônicas, as idosas
apresentaram em média 2 patologias crônicas previamente diagnosticadas,
sendo a hipertensão (54,1%) de maior prevalência. Apenas 25% fazem visitas
periódicas ao ginecologista, 50,1% nunca fizeram o exame citopatológico e
48,9% não sabem sobre o exame. Contudo a maioria definiu sua vida (83%) e
saúde (66,5%) como boa-muito boa.
Conclusão: Apesar de algumas condições desfavoráveis, como ausência de
consciência quanto à importância do exame citopatológico e elevada
prevalência de hipertensão, as idosas têm uma visão positiva quanto ao seu
estado de saúde e vida. Ações que visem incentivar o autocuidado, estimulem
a cognição, bem como atividade física ou recreacionais podem ser importantes
instrumentos para alcançar a prevenção de doença e a promoção de saúde
entre as idosas.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA CO-INFECÇÃO TUBERCULOSE E
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA EM MARACANAÚ/CE
Autores: Mariana Campos da Rocha Feitosa
Ana Beatriz Ferreira Pinheiro
Lidiane Nogueira Rebouças Aguiar
Daniele Rocha de Farias Marques
Liana Mara Rocha Teles
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que se mantém como importante causa de
morbimortalidade. Embora contando com quimioterapia eficaz e métodos de
diagnóstico e prevenção amplamente conhecidos, a TB constitui-se, ainda, em
importante problema para a saúde pública. Com o surgimento, em 1981, da AIDS, vemse observando tanto em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento, um
crescente número de casos notificados de TB em pessoas infectadas pelo HIV. Nesse
contexto, o município de Maracanaú, prioritário para as ações de tuberculose no estado
do Ceará, tem ofertado em todas as suas 6 Áreas de Vigilância em Saúde (AVISAS), no
ato do diagnóstico de tuberculose, testes rápido de HIV visando a detecção precoce da
co-morbidade e dessa forma, possibilitar o conhecimento dos percentuais de co-infecção
TB/HIV. Objetivou-se com o presente estudo descrever a realização do exame
sorológico para detecção da infecção pelo HIV em pacientes com tuberculose e
descrever a quantidade de pacientes identificados com a co-infecção TB-HIV a partir
das sorologias realizadas nos últimos 05 anos. Realizou-se uma investigação
retrospectiva, com base nos dados do sistema de informação de agravos de notificação
sobre a frequência de realização de exame sorológico para detecção da infecção pelo
HIV em pacientes considerados casos novos com tuberculose, no período de 2009 a
2013. O percentual de pacientes com tuberculose testados para o HIV foi de 74,8% em
2009, 77% em 2010, 89% em 2011, 91 % em 2012 e 89% em 2013 (resultado parcial),
enquanto o percentual de pacientes co-infectados foi de 2% em 2009, 8% em 2010, 10%
em 2011, 7% em 2012 e 7% em 2013 (resultado parcial).Apesar do considerável
progresso na realização de testagem para o HIV em pacientes com diagnóstico
confirmado de tuberculose, consequentemente um aumento de positividade da infecção
pelo HIV, é necessário que os profissionais da estratégia saúde da família continuem a
sensibilizar os pacientes em tratamento de TB da importância da realização do teste
HIV para que possam cumprir com o que vem sendo recomendado pelo Programa
Nacional de Controle da Tuberculose, que 100% dos pacientes com diagnóstico de TB
realizem a investigação sorológica para o HIV.
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Fatores	
   associados	
   à	
   mortalidade	
   em	
   pacientes	
   clínicos	
   internados	
   em	
   hospital	
  
secundário	
  do	
  interior	
  do	
  Brasil	
  
Autores:	
   Laura	
   Bahlis,	
   Luciano	
   Diogo,	
   Fernando	
   Waldemar,	
   André	
   Wajner,	
  
Daiana	
  Rohr,	
  Vinícius	
  Soares,	
  Jean	
  Ernandorena,	
  Fabrício	
  Fonseca.	
  
Introdução:	
   Esforços	
  para	
  redução	
  de	
  mortalidade	
  em	
  pacientes	
  internados	
  se	
  
iniciam	
   pelo	
   conhecimento	
   de	
   seus	
   fatores	
   de	
   risco.	
   Entretanto,	
   são	
   raros	
   na	
  
literatura	
  descrição	
  desses	
  fatores	
  de	
  risco	
  em	
  hospitais	
  do	
  interior	
  do	
  Brasil.	
  
Objetivos:	
   identificar	
   fatores	
   associados	
   a	
   mortalidade	
   em	
   pacientes	
   clínicos	
  
internados.	
  
Método:	
   foi	
   realizada	
   coorte	
   retrospectiva	
   dos	
   pacientes	
   internados	
   em	
  
enfermaria	
   clínica	
   do	
   Hospital	
   Montenegro.	
   Os	
   dados	
   foram	
   retirados	
   da	
   base	
   de	
  
dados	
   do	
   serviço	
   de	
   medicina	
   hospitalar,	
   que	
   contém	
   informações	
   sócio-‐
demográficas	
   e	
   clínicas	
   dos	
   pacientes.	
   As	
   informações	
   são	
   coletas	
   no	
   momento	
  
da	
   alta	
   por	
   coletadora	
   treinada,	
   por	
   meio	
   de	
   revisão	
   de	
   prontuário	
   e	
  
complementadas	
   pelo	
   médico	
   assistente.	
   Após,	
   é	
   feita	
   revisão	
   dos	
   dados	
   por	
  
médico	
   independente	
   para	
   conferência	
   do	
   preenchimento.	
   Os	
   dados	
   são	
  
digitados	
   em	
   planilha	
   Excel,	
   sendo	
   posteriormente	
   importados	
   para	
   SPSS	
   18	
  
para	
   análise	
   estatística.	
   Foi	
   realizada	
   estatística	
   descritiva,	
   além	
   de	
   regressão	
  
logística	
  stepwise	
  foward.	
  
Resultados:	
  o	
  período	
  de	
  coleta	
  foi	
  de	
  junho/2013	
  a	
  fevereiro	
  de	
  2014.	
  O	
  total	
  
de	
  pacientes	
  analisados	
  foi	
  de	
  1101.	
  A	
  mortalidade	
  foi	
  de	
  9,7%	
  (107	
  óbitos).	
  Os	
  
fatores	
   de	
   risco	
   encontrados	
   em	
   nossa	
   população	
   para	
   mortalidade	
   foram:	
  
escore	
   de	
   Charlson	
   maior	
   do	
   que	
   3	
   (OR	
   2,93	
   IC	
   1,9-‐4,5	
   	
   α<0,0001);	
   tempo	
   de	
  
internação	
  superior	
  a	
  dez	
  dias	
  (OR	
  2,39	
  IC	
  1,5-‐3,8	
  α<0,0001)	
  e	
  idade	
  maior	
  que	
  
60	
  anos	
  (OR	
  1,98	
  IC	
  1,23-‐3,2	
  α0,005).	
  
Conclusão:	
   conhecer	
  fatores	
  de	
  risco	
  é	
  fundamental	
  para	
  que	
  se	
  possa	
  intervir	
  
sobre	
   os	
   mesmos.	
   Muitas	
   vezes,	
   fatores	
   de	
   risco	
   em	
   populações	
   de	
   hospitais	
  
terciários	
   não	
   são	
   sobreponíveis	
   a	
   hospitais	
   secundários	
   fora	
   das	
   grandes	
  
metrópoles.	
   Em	
   nosso	
   estudo,	
   encontramos	
   fatores	
   de	
   risco	
   já	
   conhecidos	
   na	
  
literatura,	
   o	
   que	
   reforça	
   nossos	
   achados.	
   Esforços	
   para	
   reduzir	
   tempo	
   de	
  
internação,	
   assim	
   como	
   atenção	
   especial	
   a	
   pacientes	
   idosos	
   e	
   com	
   diversas	
  
comorbidades	
  podem	
  ter	
  influencia	
  sobre	
  a	
  taxa	
  de	
  mortalidade	
  nos	
  hospitais.	
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CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE DROGAS

Marcos Vinícius Ferreira dos Santos; Flávia Batista Portugal; Marilene Gonçalves França;
Marluce Miguel de Siqueira

INTRODUÇÃO: Diversos profissionais relatam dificuldades no manejo do usuário de drogas.
Estes, muitas vezes apresentam falta de conhecimento sobre os sintomas gerados pelo uso
abusivo e pela dependência, como também, maneiras de facilitar o diagnóstico. OBJETIVOS:
Identificar o conhecimento de profissionais de saúde acerca da prevenção e tratamento do
consumo de drogas. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo e com
abordagem quantitativa, realizado com profissionais de saúde que participaram dos cursos
oferecidos pelo Centro Regional de Referência sobre Drogas do Espírito Santo (CRR-ES), no
período de 2011 e 2012. Este Centro, objetiva fortalecer as ações da rede de atenção a
usuários de crack, álcool e outras drogas, foi implanto em 2010 e ofertar cursos de formação
para profissionais da rede SUS e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a saber:
médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, psicólogos, entre
outros. A amostra foi constituída por 195 profissionais de dois municípios da região
Metropolitana de Vitória-Espírito Santo. O instrumento de coleta de dados foi aplicado no
primeiro de cada um dos cursos. RESULTADOS: 61,7% não conheciam as políticas públicas

sobre drogas, 51,3% conhecia os principais serviços da rede de atenção ao usuário de
drogas dos seus municípios de atuação, 55,7% conheciam medidas que ajudam a
prevenir ou reduzir os problemas de saúde relacionados ao uso das drogas, 55% não
conheciam indicadores de consumo de drogas, 49% relatou saber diferenciar
dependência de outros padrões de consumo, 54,7% afirmou saber reconhecer a crise
de abstinência de pelo menos um tipo de droga, 49,5% sabia os principais tipos de
locais para tratamento do usuário de drogas, 72,5% não sabiam aplicar pelo menos um
teste de triagem/identificação de pacientes com problemas por envolvimento com
drogas, 62,8% não sabiam quais os critérios para encaminhar pacientes para cada tipo
de local de tratamento. CONCLUSÕES: Foi possível observar um grande desconhecimento
por parte dos profissionais estudados. Sem dúvida, isto impacta diretamente na qualidade da
assistência aos usuários de drogas que buscam tratamento na rede de saúde. Com efeito,
estratégias de educação permanente, como o CRR-ES, são imprescindíveis a fim de fornecer
informações, bem como aprimorar as ações dirigidas aos usuários de drogas.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS ESTRATIFICADA PELO TIPO DE TRABALHO
PINHEIRO, M.B.G.N.; GARCIA, M.L.B.; PEREIRA, L.A.A; BRAGA, A.L.F.;
MARTINS, L.C.
INTRODUÇÃO: A definição de Qualidade de Vida é complexa e subjetiva,
envolvendo fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a
cultura e renovam o clima organizacional, e o bem estar dos trabalhadores.
Objetivos: avaliar a qualidade de vida dos trabalhadores das indústrias
calçadistas estratificada pelo tipo de trabalho formal ou informal. Métodos:
Estudo transversal com a aplicação de dois questionários: um sócio
demográfico, e o SF-36 (Short Form 36) utilizado para avaliar a qualidade de
vida. A pesquisa foi realizada em Patos, no estado da Paraíba, utilizou-se uma
amostra probabilística com 200 trabalhadores das indústrias formais e
informais. Foi realizada a análise descritiva, teste de Qui-quadrado, teste U de
Mann-Whitney. Também foi realizada a análise de correlação de Spearman. O
Nível de significância foi de 5%. Resultados: 82,50% são do sexo masculino,
com média de idade de 34 anos (desvio padrão=10,70). 78,50% recebiam um
salário mínimo e 52% das fábricas eram do tipo formal. Observou-se uma
associação entre tipo de trabalho e porte da indústria (p<0,001), sendo que
66% dos trabalhadores formais estão na indústria de médio porte, e 75% dos
trabalhadores informais estão na indústria de pequeno porte. Os trabalhadores
formais apresentaram uma melhor capacidade funcional (p<0,001), aspectos
físicos (p<0,001), vitalidade (p<0,001), estado geral de saúde (p<0,001),
aspectos sociais (p<0,001) e saúde mental (p<0,001); porem apresentou maior
dor (p<0,001) que os trabalhadores informais. A Capacidade Funcional
apresenta uma correlação invertida com a idade, com o Tempo de trabalho e a
Carga horária (p<0,01) Conclusão: Observa-se que os trabalhadores formais
tem uma melhor qualidade de vida quando comparados aos trabalhadores
informais. Medidas devem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida
desses funcionários.
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“FATORES ASSOCIADOS AO GANHO DE PESO DE GESTANTES
ATENDIDAS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM DIADEMA,
SÃO PAULO.”
Leiko Asakura
Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Alagoas,
AL, Brasil.
Lucíola de Castro Coelho
Curso de Especialização em Nutrição em Saúde Pública, Departamento de
Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil.
Amanda Cristina Lourenço
Curso de Especialização em Nutrição em Saúde Pública, Departamento de
Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil.
Ailim Yukari Kurata
Curso de Especialização em Nutrição em Saúde Pública, Departamento de
Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil.
Andrea Massoni Okawa
Curso de Especialização em Nutrição em Saúde Pública, Departamento de
Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil.
Ingrid Erbert
Secretaria Municipal de Saúde de Mauá, São Paulo, SP, Brasil.
Claudia dos Reis Lisboa Novaes
Coordenação de Atenção Básica, Secretaria Municipal de Saúde de Diadema,
São Paulo, SP, Brasil.
Anita Sachs
Curso de Especialização em Nutrição em Saúde Pública, Departamento de
Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São
Paulo, SP, Brasil.
Introdução: A inadequação do estado nutricional materno, tanto antes quanto
durante a gestação, se constitui em considerável problema de saúde pública,
pois pode favorecer o desenvolvimento de intercorrências gestacionais e
influencia as condições de saúde da mãe e do concepto após o parto. O
adequado crescimento do feto é dependente do estado nutricional e do aporte
energético da gestante e o conhecimento desta relação é de extrema
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importância, pois desvios da normalidade podem ser controlados pela
adequada assistência pré-natal. Sabe-se que o ganho de peso excessivo
durante a gestação é o mais forte fator de associação à retenção de peso pósparto, o que aumenta a chance das mulheres permanecerem na classificação
de sobrepeso/obesidade após a gestação, mesmo que iniciem a gestação com
peso adequado. Objetivo: Verificar a existência de fatores associados ao
ganho de peso de gestantes atendidas pela estratégia da saúde da família.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal realizado de abril a dezembro de
2012. Realizou-se avaliação antropométrica de gestantes atendidas pela
Estratégia Saúde da Família, na consulta de pré-natal, em 6 Unidades Básicas
de Saúde do município de Diadema, São Paulo. As variáveis antropométricas
utilizadas foram peso e altura (para o cálculo do IMC), e considerados os
pontos de corte estabelecidos por Atalah et al. (1997), e preconizados pelo
Ministério da Saúde do Brasil. Foram investigados peso e IMC pré-gestacional
e ganho de peso durante a gravidez, considerando as recomendações do
Institute Of Medicine (IOM, 2009). Resultados: A respeito do estado nutricional
pré-gestacional, 55,5% iniciaram a gestação em eutrofia, 8,2% em baixo peso,
21,3% em sobrepeso e 10,5% em obesidade I, 3,2% em obesidade II e 1,3%
em obesidade III. No início da gestação, as mulheres que já tinham filhos e que
eram mais velhas apresentavam, significativamente, peso corporal maior.
Sobre o ganho de peso durante a gestação, 69,5% apresentaram ganho de
peso semanal excedente ao recomendado segundo o IOM (2009), e estava
associado às mulheres que se declararam não brancas e as que viviam sem
companheiro. Conclusão: O diagnóstico nutricional pré-gestacional e as
orientações para o adequado ganho de peso durante a gestação devem ser
ações instituídas efetivamente na rotina do profissional de saúde, sob pena de
consequências adversas para o binômio mãe-filho.
Palavras-chave: gestantes, estado nutricional, saúde da mulher.
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IDENTIFICAÇÃO DA SINDROME DE BURNOUT EM TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS ESTRATIFICADA PELO TIPO DE TRABALHO
PINHEIRO, M.B.G.N.; GARCIA, M.L.B.; PEREIRA, L.A.A; BRAGA, A.L.F.;
MARTINS, L.C.
INTRODUÇÃO: Os trabalhadores estão continuamente em um processo de
adaptação e ansiedade, que podem levar a síndrome de burnout. OBJETIVOS:
Identificar a presença da Síndrome de Burnout entre os sapateiros,
estratificada por tipo de trabalho. MÉTODOS: Estudo transversal com a
aplicação de dois questionários, sendo o primeiro de dados sócio
demográficos, e o Maslach Burnout Inventory (MBI) que avalia a síndrome de
burnout. O MBI é um questionário validado composto por três domínios que
são: Exaustão Emocional (EE), Despersonalização (DP) e Realização Pessoal
no Trabalho (RP). Cada um dos domínios podem ser apresentados de duas
formas: a quantitativa e a qualitativa. A estratificação em níveis se fez através
dos quartis de exposição para cada domínio. A pesquisa foi realizada no
município de Patos-PB através de uma amostra probabilística representativa
composta por 200 trabalhadores das indústrias formais e informais. Foi
realizada a análise descritiva, teste de Qui-quadrado, teste U de MannWhitney. O Nível de significância foi de 5%. RESULTADOS: Dos 200
trabalhadores da indústria calçadista apenas 35 (17,5%) são do sexo feminino,
157 (78,5%) recebem apenas um salário mínimo, 104 (52,0%) trabalham no
tipo formal, e tinham idade média de 34 anos (desvio padrão=10,7 anos). Com
relação ao porte das fábricas, 45,50% eram de pequeno e 45% de médio porte.
Com relação aos domínios do burnout observou-se que 47% dos participantes
apresentaram índice médio da síndrome, apresentando o pior escore em
relação à Despersonalização Pessoal (46,50%) e reduzida Realização Pessoal
(43%). Os trabalhadores informais apresentaram maior esgotamento emocional
e despersonalização (p<0,001). Observa-se que existe associação entre
Esgotamento Emocional e tipo de trabalho (p=0,008), essa associação
encontra-se no tipo de Trabalho Formal no nível médio (48,08%). A
Despersonalização também se encontra associada ao tipo de trabalho
(p<0,001), só que dessa vez no trabalho informal no nível médio (47,92%).
CONCLUSÃO: Devido ao fato das empresas não priorizarem à qualidade de
vida do trabalhador, uma vez que, ao invés de procurarem incentivar e
aumentar a capacidade dos seus funcionários, principalmente visando
ascenção e realização profissional, estão fazendo com que um maior número
de trabalhadores sacrifique sua vida e pretensões pelo bem estar das
empresas.
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AVALIAR A QUALIDADE DO SONO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE
PATOS, PB

FRANÇA, E.M.D.M.; FRANÇA, K.; PEREIRA, L.A.A.; FONSECA, F.L.A.; BRAGA,
A.L.F.; MARTINS, L.C.
Introdução: A qualidade de vida, a saúde e a longevidade podem depender de
boas noites de sono, porque nesse período as proteínas são sintetizadas com
o objetivo de manter ou expandir as redes neuronais ligadas à memória e ao
aprendizado. Objetivo: Avaliar a Qualidade do Sono de Idosos residentes no
Município de Patos, PB. Metodologia: Estudo transversal realizado através da
aplicação

de

questionários.

Foi

utilizado

um

questionário

de

dados

biodemográficas e três questionários validados e auto aplicados que avaliam a
qualidade do sono (índice de Bartel e índice de Pittsburg) e o estado mental
dos idosos. Foi realizada a análise descritiva, teste de Qui-quadrado e teste U
de Mann-Whitney. O nível de significância foi de 5%. Resultados: Até o
momento foram entrevistados 104 idosos. A idade média foi de 70,67 (desvio
padrão= 8,44) anos, variando de 60 a 94 anos. Observa-se uma prevalência de
idosos do sexo feminino. Mais de 50% dos idosos possuem até o ensino
fundamental completo. Com relação a etnia quase todos foram classificados
em brancos ou pardos. O estado civil casado é o mais prevalente nessa
população, e mais de 50% recebem até dois salários mínimos. Apenas 16
(15,38%) idosos ainda se encontram em trabalho laboral exercendo atividades
na lavoura e no comércio. Há uma associação entre faixa etária e índice de
Bartel, sendo que os idosos na faixa etária de 60 a 70 anos apresentaram
dependência leve (p<0,05). Pelo índice de Bartel apenas 1 idoso possui
dependência severa e 4 dependência moderada os demais dependência leve.
Já com relação ao índice de Pittsburg apenas 14 idosos (15%) apresentaram
boa qualidade do sono e os demais má qualidade do sono. Conclusão: Os
idosos residentes no município de Patos apresentam não apresentam uma boa
qualidade do sono e isso pode estar interferindo em sua qualidade de vida,
bem como na sua saúde.
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Avaliação das Intervenções de Educação em Saúde sobre Gravidez na
Adolescência em duas Escolas do Município de Patos-PB
SILVA, S.C.R.; ANDRADE, R.P.; GARCIA, M.L.B.; PEREIRA, L.A.A.; BRAGA,
A.L.F; MARTINS, L.C.
RESUMO
Introdução: A sexualidade é muito importante na fase da adolescência. A
gravidez na adolescência hoje é considerada um problema de saúde pública
por acarretar problemas sociais e psicológicos. Objetivo: Avaliar as
Intervenções de Educação em Saúde sobre Gravidez na Adolescência em duas
Escolas do Município de Patos–PB. Metodologia: Estudo de intervenção com
amostra não probabilística por conveniência com 59 alunos do 90 ano de duas
escolas no município de Patos, sendo 25 alunos da escola municipal e 34
alunos da escola particular. Foram ministradas quatro oficinas sobre Gravidez
na Adolescência, as oficinas ocorreram em formato de aula e não interferiram
no rendimento escolar ou no conteúdo didático das disciplinas, o que não
causou qualquer prejuízo ou desconforto para o aluno. Nas oficinas foram
realizadas aulas expositivas, dinâmica do ninho (baseado no manual do
multiplicador do Ministério da Saúde), recortes, pesquisas e elaboração de
painéis ilustrativos feitos com a participação de todos. Os alunos responderam
um questionário de dados biodemográficos. Para se avaliar o conhecimento
dos alunos foi utilizado um questionário composto por 10 questões de múltipla
escolha antes e após as quatro oficinas. O questionário foi anônimo onde os
alunos se identificavam através de um codinome. Foi realizada a análise
descritiva e os testes de McNemar, dos sinais e qui-quadrado. O nível de
significância foi de 5%. Resultados: Observa-se que a amostra é homogênea
com relação a distribuição por sexo, ano escolar e cor (p>0,05). Apreende-se,
pelo teste de Qui-quadrado, a existência de uma associação significativa entre
escolas e renda (p<0,05), predominando uma renda equivalente a um salário
mínimo na escola municipal. Observa-se, pelo teste de McNemar uma
mudança de conhecimento sobre alguns métodos contraceptivos tanto na
escola particular quanto na escola estadual (p<0,05).Conclusão: Devido ao
aumento de conhecimento percebe-se uma efetividade das intervenções
aplicadas,

entendendo

a

necessidade
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de

uma

continuidade

dessa

intervenções. Espera-se que esses alunos tornem-se multiplicadores em saúde
e dessa forma contribua para obter melhores resultados nesses índices de
saúde.
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Avaliação das Intervenções de Educação em Saúde sobre Doenças
Sexualmente Transmissíveis em duas Escolas do Município de Patos-PB
SILVA, S.C.R.; ANDRADE, R.P; GARCIA, M.L.B.; PEREIRA, L.A.A;
PAMPLONA, Y.P.; BRAGA, A.L.F.; MARTINS, L.C.

Introdução: A sexualidade é muito importante na fase da adolescência. As
doenças sexualmente transmissíveis (DST) tornam-se, então, um problema
nesta fase da vida. Objetivo: Avaliar as Intervenções de Educação em Saúde
sobre DST em duas Escolas do Município de Patos–PB. Metodologia: Estudo
de intervenção com amostra não probabilística por conveniência com 49 alunos
do 80 ano de duas escolas no município de Patos, sendo 25 alunos da escola
municipal e 24 alunos da escola particular. Foram ministradas quatro oficinas
sobre DST, em formato de aula e não interferiram no rendimento escolar ou no
conteúdo didático das disciplinas. Nas oficinas foram realizadas aulas
expositivas, dinâmica do Semáforo (baseado no manual do multiplicador do
Ministério da Saúde), recortes, pesquisas e elaboração de painéis ilustrativos
feitos com a participação de todos. Os alunos responderam um questionário de
dados biodemográficos. Para se avaliar o conhecimento dos alunos foi utilizado
um questionário composto por 10 questões de múltipla escolha antes e após as
quatro oficinas. O questionário foi anônimo onde os alunos se identificavam
através de um codinome. Foi realizada a análise descritiva e os testes de
McNemar, dos sinais e qui-quadrado. O nível de significância foi de 5%.
Resultados: Observa-se que a amostra é homogênea com relação a
distribuição por sexo, ano escolar e cor (p>0,05). Pelo teste dos sinais, temos
uma mudança no conhecimento dos estudantes sobre o que eles entendem por
sexualidade. Observa-se, pelo teste de McNemar, que houve uma mudança de
conhecimento com relação a alguns métodos contraceptivos como tabelinha
(p<0,001), camisinha feminina (p=0,039), Pilula (p<0,001), pílula do dia
seguinte (p=0,002) e camisinha masculina (p<0,001). Também observou-se
mudança no conhecimento dos estudantes com relação a transmitir AIDS por:
relação sexual oral (p=0,013), relação sexual anal (p<0,003), pelo aleitamento
materno (p<0,001), da mãe para o bebe durante a gravidez (p<0,001) e uso de
drogas compartilhando agulhas e/ou seringas com colegas (p<0,039).
Conclusão: As intervenções usadas foram bastante efetivas por isso se torna
necessário que estas intervenções aconteçam de maneira constante, para
alongo prazo se obter resultados satisfatório com esse público tão expressivo
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AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA DE CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS
Maria Helena do Nascimento Souza1¹, Vitória Regina Domingues Sodré2,
Fabíola Nogueira Ferreira da Silva3

RESUMO:
Introdução: O aleitamento materno proporciona inúmeros benefícios para o
crescimento e desenvolvimento da criança e constitui uma importante medida
para a prevenção da morbi-mortalidade infantil. É inquestionável o valor do leite
materno do ponto de vista nutricional, anti-infeccioso, imunológico, econômico,
anticoncepcional, emocional, entre outros; sendo de consenso que este leite
deve ser utilizado como fonte exclusiva de nutrientes para a criança até os seis
meses de idade (WHO, 2007; MONTEIRO, 2011, BRASIL, 2012). Objetivo:
avaliar a prevalência do aleitamento materno exclusivo e analisar os fatores
associados à prática da amamentação em crianças menores de dois anos.
Metodologia: A abordagem metodológica foi de natureza quantitativa, sendo o
estudo do tipo seccional realizado com 200 mães de crianças menores de dois
anos residentes em uma comunidade do município do Rio de Janeiro/Brasil. Os
dados foram coletados no período de junho a julho de 2013 e analisados com o
auxílio do programa SPSS versão 19 (Statistical Package for the Social
Sciences). A associação entre as variáveis foi investigada com os testes: quiquadrado, exato de Fischer, razão de prevalência e considerou-se o intervalo
1

Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem de Saúde
Pública da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Email: mhnsouza@yahoo.com.br
2
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de confiança de 95%. Resultados: Os resultados mostraram que a prevalência
do aleitamento materno exclusivo (AME) foi de 34,8%. Os principais motivos
referidos para o desmame precoce foram: necessidade de trabalhar,
orientações de familiares ou profissionais, problemas de saúde e recusa da
criança. Em relação às mães verificou-se que a maioria: possuía mais de 20
anos de idade, cursou até o ensino fundamental, vivia com o companheiro,
trabalhou durante a gestação, teve licença à maternidade, era multíparas, não
participou de grupos de gestantes e realizou parto cesárea. A maioria das
crianças nasceu com peso superior a 2500 gramas, não recebeu leite materno
na primeira hora de vida e nunca ficou internada. Não foi encontrada
associação significativa entre o tempo de AME e as demais variáveis. No
entanto, a prevalência do AME foi mais elevada entre as crianças de 1 a 2
anos, do sexo feminino, com peso ao nascer acima de 2500 gramas, que foram
amamentadas na primeira hora de vida e nunca ficaram internadas.
Conclusão: Conclui-se que a prevalência de aleitamento materno exclusivo
apresenta-se abaixo do esperado pela Organização Mundial de Saúde e que o
conhecimento dos fatores associados à amamentação pode constituir em um
importante subsídio para a implementação de ações voltadas para a promoção,
proteção e apoio á amamentação. Neste contexto, ressalta-se a importância da
atuação de profissionais de saúde no ambiente das comunidades, onde estes
têm a possibilidade de realizar ações voltadas para o fortalecimento do vínculo
da população com o serviço de saúde, auxiliar as mães no seguimento das
orientações recebidas e consequentemente de contribuir com a redução da
morbi-mortalidade infantil.
Palavras Chaves: Aleitamento materno; Saúde da criança; Saúde coletiva
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Tópico: Epidemiologia de Grupos Populacionais: Saúde do Idoso
A influência do diabetes e da hipertensão arterial na mobilidade física de idosos
brasileiros ao longo de 10 anos: resultados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (1998, 2003 e 2008).
Clarissa de Matos Nascimento, Juliana Vaz de Melo Mambrini, Cesar de Oliveira,
Sergio Viana Peixoto
Introdução: Diante do contexto do rápido envelhecimento populacional, chama
atenção o número crescente de idosos que experimentam condições crônicas,
principalmente a hipertensão arterial e o diabetes, que são doenças relacionadas com
o declínio da mobilidade funcional. Objetivo: Avaliar a evolução da magnitude da
associação entre mobilidade física e a presença de diabetes ou hipertensão entre
idosos brasileiros (60+ anos), no período de 10 anos. Método: As informações para
esse estudo foram obtidas a partir das bases de dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilio (PNAD) de 1998, 2003 e 2008, contemplando informações
sobre condições sociodemográficas, condições de saúde, uso de serviço de saúde e
as variáveis de mobilidade física. Foram investigadas uma amostra de 28.943
pessoas em 1998, 35.042 em 2003, e de 41.269 em 2008, totalizando 105.254 idosos.
A variável dependente analisada foi o índice de mobilidade física (IMF), construído
utilizando o modelo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), com base nos seguintes
itens: normalmente, por algum problema de saúde, você tem dificuldade para: 1.
Correr, levantar peso, fazer esportes ou realizar trabalhos pesados?; 2. Empurrar uma
mesa ou fazer um conserto doméstico?; 3. Subir ladeira ou escada?; 4. Abaixar-se ou
ajoelhar-se ou curva-se?; 5. Caminhar cerca de 100m?. Resultados: A prevalência de
idosos com hipertensão aumentou ao longo da década estudada, sendo de 43,90%
em 1998, 48,77% em 2003 e 53,27% em 2008. Perfil semelhante foi observado entre
os idosos que relataram diabetes: 10,27% em 1998, 12,99% em 2003 e 16,06% em
2008. A maioria dos idosos (entre 35 e 72%) não tinha dificuldade para realizar as
tarefas que compõem o IMF. A mobilidade física apresentou associação significativa
com as doenças estudadas, mesmo considerando o ajuste por fatores de confusão,
mas a magnitude dessas associações diminuiu ao longo da década. Conclusão:
Portanto, apesar do aumento da prevalência dessas doenças no período, a redução
da força de associação com mobilidade pode indicar um melhor controle desses
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agravos pelo setor saúde, o que diminuiria seu impacto na mobilidade física de idosos.
Ainda assim, chama atenção que a promoção da saúde neste grupo etário deve
contemplar ações que objetivem intervenções sobre mobilidade física e as doenças
crônicas, bem como melhoria dos hábitos de vida deste grupo.
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Encaminhamento institucional e perfil dos indivíduos que procuram o Serviço de
Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas de São Paulo
Carolina S. Kiebert, Juliana Y. K. Viscondi, Marco Aurélio Santo, Beatriz H. Tess
Introdução: A cirurgia bariátrica é considerada o tratamento mais eficaz da obesidade
grave por levar à perda de peso e ao controle de comorbidades como diabetes mellitus
(DM), hipertensão arterial (HAS) e dislipidemias. O número de cirurgias tem crescido
globalmente e os serviços públicos de referência apresentam longas filas de espera.
Objetivo: Investigar o perfil e a origem do encaminhamento institucional dos
candidatos à cirurgia bariátrica que procuraram a triagem do Ambulatório da Unidade
de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas (HC) da USP. Métodos: Estudo
transversal com a inclusão de todos os pacientes que compareceram à consulta
agendada no serviço e concordaram em responder um questionário estruturado, entre
junho/2013 e janeiro/2014. Resultados: Dos 132 participantes, 75,7% eram mulheres;
a média de idade foi 42,7 (± 12,1), variando de 18 a 73 anos; 59 eram brancos, 52
pardos, 20 negros e 1 amarelo. A média do Índice de Massa Corpórea (IMC) foi de
47,1 kg/m² (± 7,4), com extremos entre 34,1 e 68,8 kg/m², sendo 32,6% super-obesos
(IMC> 50 kg/m²). Cerca de 57% da população do estudo relataram no mínimo ensino
médio completo; 56% referiram viver com companheiro; 85 nunca foram fumantes, 33
eram ex-fumantes e o restante fumantes. As comorbidades autorreferidas mais
frequentes foram a HAS (68,1%), DM (33,3%) e dislipidemias (40,1%); 53 referiram
usar medicação antidepressiva e/ou ansiolítica. Os encaminhamentos institucionais
foram realizados por Unidades Básicas de Saúde em 30,3% dos casos e por outras
clínicas do HC em 33,3%. Cerca de um terço dos participantes do estudo procuraram
espontaneamente o serviço do HC sem encaminhamento institucional. O tempo médio
de espera para a consulta na triagem ambulatorial foi de 13 meses. Conclusão: O
perfil demográfico, socioeconômico e antropométrico da população obesa que é
atendida pelo SUS na triagem para cirurgia bariátrica do HC é similar ao perfil das
populações que são atendidas em hospitais universitários de outras cidades
brasileiras. A alta ocorrência de encaminhamentos não institucionais sugere a
necessidade de reorganização da atenção aos indivíduos obesos nos níveis primário e
secundário do SUS. A sobrecarga na assistência a nível terciário implica em longas
filas de espera, aumentado a gravidade da obesidade com custos econômicos e
sociais possivelmente evitáveis.
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Epidemiologia do envelhecimento na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul – Resultados de um
inquérito comunitário feito na cidade de Uruguaiana/RS.
Jéssica Pereira Souza, Graziela Morgana Silva Tavares, Vanusa Manfredini, Patrícia Dutra
Sauzem, Patrícia Maurer, Vinícius Tejada Nunes, Maria Gabriela Valle Gottlieb, Jacqueline da
Costa Escobar Piccoli
INTRODUÇÃO: O Brasil já passa a experimentar as consequências do envelhecimento
populacional. Sem dúvidas esta transição epidemiológica está ocorrendo de forma muito
acelerada, exigindo que o sistema de saúde se prepare para este novo perfil de exigência.
Conhecer a população idosa, especialmente em suas peculiaridades regionais, são de grande
importância a fim de estabelecer ações de prevenção de doenças e promoção e saúde nesse
grupo etário.
OBJETIVO: Estabelecer o perfil multidimensional de idosos residentes em uma cidade da
fronteira oeste do RS (Uruguaiana).
Métodos: Uma amostra de 344 idosos (≥60 anos) da cidade Uruguaiana/RS, foi convidada a
participar do estudo aleatoriamente, sendo entrevistada em seu domicílio ou em centros de
convivência, CRAS ou postos de saúde, através de questionário de avaliação multidimensional.
Todos assinaram TCLE e o presente estudo foi aprovado pelo CEP-UNIPAMPA. As análises
descritivas foram realizadas no software SPSS v. 20,0.
Resultados: A maioria dos idosos era do sexo feminino (81,1%) e idade média de 72,5 ± 8,0
anos. Metade se declararam viúvos, e 77,9% possuíam a aposentadoria com média de 2
salários mínimos como renda. A moradia própria (81%), contudo, abrigando parentes na
mesma (44%). Quanto à escolaridade, a maioria era alfabetizada (44,7%). O tabagismo foi
referido por 14% da amostra, 38,7% eram ex-fumantes e 47,3% nunca fumaram. O consumo
de bebidas alcóolicas foi de 13%. O risco nutricional (NSI) foi baixo em 43,7%, moderado em
31,8% e alto em 24,4% da amostra. O sentimento de tristeza ou depressão foi relatado por
32,3% e destes, 73% foram deprimidos (escala GDS). O mini-mental foi alterado em 47,1% dos
entrevistados. Quanto à soma de doenças crônicas não transmissíveis, os idosos apresentaram
em média 2 patologias, sendo a hipertensão a mais prevalente entre eles (61,3%).
Conclusão: Os idosos na fronteira oeste apresentam uma estrutura social e familiar estável,
convívio familiar, presença de renda e moradia. Contudo, os índices de depressão e a presença
de 2 patologias crônicas por indivíduo devem ser vistas com preocupação a fim de evitar o
aumento de morbi-mortalidade nesta população e de proporcionar um envelhecimento com
maior qualidade de vida possível. Ações de promoção de saúde devem visar a prevenção da
depressão, estímulos cognitivos e controle da hipertensão arterial.
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OS EFEITOS DO TREINAMENTO DE HANSENÍASE DA PERSPECTIVA DE
PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Ana Lúcia A. de Souza
Katia Virginia de O. Feliciano
Marina F. M. Mendes

A hanseníase é prioridade entre as doenças negligenciadas. A capacitação e integração
de suas ações de controle à Estratégia Saúde da Família (ESF) são essenciais ao
diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos. Com endemicidade muito alta
para detecção geral e hiperendêmico em menores de 15 anos, o estado de Pernambuco,
desde 2010, prioriza o treinamento de profissionais da ESF em clínica de hanseníase.
Objetivo: Avaliar como os profissionais treinados da ESF percebem e interpretam os
efeitos do treinamento de hanseníase. Método: Estudo qualitativo realizado em três
municípios de Pernambuco baseado na hermenêutica crítica de Habermas que utilizou
modelo teórico-lógico da efetividade de treinamento fundamentado em Borges-Andrade
e Abbad. Efetuaram-se seis grupos focais, por munícipio e categoria profissional,
perfazendo 33 enfermeiras e 22 médicos. Os temas do roteiro e da análise foram reações
ao treinamento, aprendizagem, transferência de aprendizagem e suporte à transferência.
Resultados: Foram recorrentes opiniões positivas sobre desempenho do instrutor,
material didático e atitude de alerta à ocorrência de casos, e negativas sobre falta de
ensino prático, muita informação em curto tempo e pouca ênfase em conteúdos básicos.
A percepção de baixa autoeficácia e baixo locus de controle, de ambiguidade e conflito
de competências e responsabilidades das categorias profissionais e de falta de
corresponsabilidade de pacientes e contactantes comprometia o desempenho individual
e coletivo. Na visão geral faltava suporte à transferência do aprendido com as
instituições distanciadas das necessidades de pacientes e equipes. As enfermeiras
mostravam maior insatisfação com suporte organizacional. Os médicos especialmente
questionavam a descentralização das ações. Não foram identificadas entre municípios
diferenças importantes nas opiniões sobre efeitos do treinamento. Conclusão: A baixa
efetividade do treinamento apontou a necessidade de (1) negociar capacitação
estruturada a partir da problematização do trabalho, considerando as condições para o
desempenho e (2) apoiar os municípios na supervisão voltada ao fornecimento de
suporte técnico, psicossocial, material e informacional às equipes.
Palavras-chave: Efetividade, Hanseníase, Treinamento, Transferência de Aprendizado,
Avaliação.
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Titulo: Saúde Mental na Atenção Primária: estudo comparativo do cuidado
pela UBS tradicional e pela ESF com Matriciamento
Autores: Fortes S.1; Portugal FR.2; Borges E.3; Bastos JS.3 Aragão EI.3;
Verdussen M.3; Campos MR.2
Instituições: FCM/UERJ1; ENSP/RJ2;LIPAPS/UERJ3
Introdução: é alta a frequência de transtornos mentais comuns (TMC) entre
pacientes atendidos na atenção primaria (AP) a saúde mas é pouco eficaz o

cuidado prestado neste nível de atenção seja por profissionais da estratégia de saúde
da família(ESF) seja pelas equipes das unidades básicas de saúde(UBS) tradicionais.
Para superar este problema o matriciamento foi proposto como forma de integrar a
saúde mental (SM) na AP. Objetivo: comparar o cuidado prestado a pacientes com
TMC por clínicos gerais em uma UBS com o de profissionais da ESF com apoio de
matriciamento regular sob forma de consultas conjuntas em um mesmo território no
município do Rio de Janeiro nos anos de 2010-2011. Metodologia: Foram identificados
através da Hospital Anxiety and Depression Scale 150 pacientes com
depressão/ansiedade na sala de espera em uma unidade de cada modelo (UBS e
ESF) e comunicado a gestores e profissionais. Após um ano, os respectivos
prontuários foram acessados, sendo o cuidado prestado comparado através das
seguintes variáveis: detecção, tratamento medicamentoso, profissionais participantes
do cuidado. Na análise estatística, para comparação entre o cuidado prestado e o tipo
de atendimento, utilizou-se teste qui-quadrado (IC95%). Resultados: O cuidado aos
pacientes nos dois distintos modelos da AP (UBS e ESF) apresentou significativas
diferenças (p-valor <0,05). Na UBS, a detecção nos quadros ansiosos foi de 2,5%
comparado com 10,1% na ESF; 4,4% para 10,1% na depressão e de 5,7% para 20,1%
em termos de problemas de SM em geral. No total 9,4% dos casos foram detectados
na UBS para 23,4% detectados na ESF com matriciamento. Na UBS não mais do que
5,7% dos pacientes foram medicados, em geral com benzodiazepínicos, enquanto na
ESF 16,4% foram tratados, na maioria das vezes com antidepressivos, com tempo de
acompanhamento e duração do tratamento mais adequado. O matriciamento levou a
um aumento dos casos tratados pela equipe da AP e à ampliação e facilitação do
acesso ao psicólogo e ao psiquiatra. Conclusões: embora ainda insuficiente e a
despeito dos problemas existentes na ESF, tal como a rotatividade dos profissionais, o
cuidado aos pacientes com transtornos mentais comuns (ansiedade e depressão) pela
ESF com matriciamento se mostrou significativamente superior ao prestado por
clínicos gerais da UBS em termos de detecção, tratamento adequado e acesso a
especialistas.
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Título: Níveis pressóricos de pacientes em acompanhamento pelo HIPERDIA
Autores: Monique Oliveira do Nascimento1, Eduardo Tavares Gomes2, Nyagra Ribeiro
de Araujo3, Simone Maria Muniz da Silva Bezerra4.
Introdução: Uma meta primordial no direcionamento das ações da equipe de saúde ao
hipertenso é garantir a adesão do indivíduo ao tratamento e o consequente controle dos
níveis pressóricos. O desenvolvimento de estudos que analisem o controle da pressão
arterial, bem como o conhecimento de seus resultados, torna-se uma ferramenta
indispensável ao trabalho do profissional de saúde que atua nessa área. Objetivo:
Comparar os níveis pressóricos de pacientes hipertensos em acompanhamento pelo
Programa HIPERDIA da Estratégia de Saúde da Família do munícipio de Recife-PE,
em relação a uma amostra da população local sem acompanhamento. Método: Trata-se
de um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com um
grupo de 135 pacientes hipertensos do Programa HIPERDIA e 196 pacientes sem
obrigatoriedade do vínculo com uma unidade de saúde ou diagnóstico prévio de
hipertensão arterial como grupo controle. A coleta de dados ocorreu nos meses de
novembro a dezembro de 2012. Os dados obtidos foram transcritos para meio
eletrônico com auxílio do programa estatístico Epi-info7.0. Após a transcrição dos
dados para a planilha, foi realizada análise exploratória para reconhecimento das
variáveis e correção de eventuais erros e/ou inconsistência da coleta e digitação dos
dados. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da EERP-USP, nº061/2013. Resultados: O grupo HIPERDIA mostrou-se
significativamente mais jovem que o controle, contudo a média de idade de ambos ficou
abaixo de 60 anos. O sexo feminino foi predominante em ambos os grupos, sendo
menor a diferença entre a frequência dos gêneros no grupo controle. A média de peso do
grupo acompanhado foi significativamente mais baixa. O sobrepeso e a obesidade
tiveram frequências significativamente maiores no grupo controle (80,1%). Os níveis
pressóricos do grupo controle apresentaram-se também significativamente maiores,
podendo considerar-se o grupo não-controlado, com média na faixa do primeiro estágio
da hipertensão (PAS=143,06 ± 22,8 mmHg; PAD=84,07 ± 15,55 mmHg). Conclusão:
Os resultados ressaltam a importância do programa, visto que os hipertensos
acompanhados apresentaram níveis pressóricos menores, e a necessidade de estratégias
para melhorar o diagnóstico da hipertensão na população em geral.
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Efeito das alterações de Ca e P no sangue e saliva sobre a incidência de cárie
dentária em gestantes
Juliana Aires Paiva de Azevedo, Rafiza Félix Marão Martins, Cláudia Maria Coelho
Alves, Jaime Aparecido Cury, Cecília Cláudia Costa Ribeiro, Erika Bárbara Abreu
Fonseca Thomaz.

Introdução: há indícios de que baixos níveis de cálcio (Ca) e fósforo (P) estejam
relacionados à atividade de cárie. Queda nos níveis extracelulares de Ca ativa a
liberação de paratormônio (PTH), que estimula a ação de osteoclastos na reabsorção de
Ca dos ossos. A vitamina D participa do processo aumentando a reabsorção e reduzindo
a excreção deste íon. Nos dentes, o processo de deposição e reabsorção de sais é bem
documentado por meio de trocas minerais com a saliva, mas pouco se sabe sobre o
efeito da ação sistêmica de minerais durante a gestação no metabolismo pós-eruptivo.
Objetivos: analisar se as concentrações séricas de Ca e P, reguladas pelo PTH e
vitamina D, relacionam-se com as concentrações desses íons na saliva, repercutindo no
aumento da incidência de cárie dentária na gestação. Métodos: realizou-se estudo de
coorte prospectiva. Avaliaram-se 40 gestantes em três momentos (T1: 1º trimestre; T2:
3º trimestre gestacional; e T3: puerpério). Realizou-se coleta de sangue para análise de
Ca total e ionizado, P, PTH e vitamina D e coleta de saliva para análise de Ca e P
(variáveis independentes principais). Efetuou-se ainda exame odontológico para
diagnóstico da incidência de cárie, adotando-se o critério de Nyvad (variável
dependente). Utilizou-se um questionário para coleta de dados socioeconômicos,
hábitos e acesso a serviços de saúde (potenciais confundidores ou mediadores).
Estimaram-se Riscos Relativos (RR) em análises de regressão de Poisson, com
abordagem hierarquizada (alpha=5%). Resultados: quinze mulheres não apresentaram
novas lesões de cárie e 25 (62,5%) apresentaram pelo menos uma. Os níveis de Ca total
aumentaram significativamente entre os tempos (p<0,05). No T2, os níveis de PTH
foram maiores entre gestantes com novas lesões de cárie (p=0,023). Após ajuste, as
participantes com maiores taxas de Ca ionizado em T1 (RR=10,74) e T2 (RR=6,09), e
de Ca (RR=1,49) e P (RR=1,15) salivares no T1 apresentaram maior risco de
desenvolver novas lesões de cárie dentária. Maiores concentrações séricas de Ca total
no T2 (RR=0,15) e Ca ionizado no T3 (RR=0,29) protegeram da incidência de cárie
dentária. Conclusão: alterações séricas e salivares de Ca e P na gestação estão
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relacionadas com o desenvolvimento de novas lesões de cárie, possivelmente mediadas
pela ação do PTH.
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Título: Descrição da situação de saúde de uma população: correlações entre
território e processo saúde-doença
Autores: Monique Oliveira do Nascimento, Raquel de Figueiredo Xavier, Marcella
Lydia Parente Mecozi, Raphaela Delmondes do Nascimento
Introdução: A configuração dos territórios tem estreita relação com o processo saúdedoença, pois os aspectos socioeconômicos, culturais, históricos, políticos,
epidemiológicos e ambientais das localidades são de grande relevância para os
determinantes da saúde, do adoecer e do morrer de indivíduos e coletividades. O
entendimento dos princípios norteadores do SUS, bem como dos conceitos de território,
família e processo saúde-doença é essencial para compreender a situação de saúde de
uma população, e para promover uma assistência universal, integral e equânime aos
indivíduos. Objetivo: descrever a situação de uma população vinculada a uma Unidade
de Saúde da Família – USF de Recife Método: Estudo descritivo realizado em 2011
através de visitas domiciliares na microárea IV da equipe II da área de abrangência da
USF Vila Boa Vista, a partir do cadastramento de 140 famílias, e 461 usuários. A ficha
“A” do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB foi utilizada como
instrumento de coleta de dados. As famílias foram identificadas conforme a
Classificação de Risco Familiar de Coelho e Savassi (2005). As informações foram
analisadas a partir da tabulação no programa Excel e discutidas a luz do referencial
teórico especializado. Resultados: Ruas não pavimentadas, áreas íngremes de difícil
acesso, barreiras desestruturadas, acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto fazem parte do
cenário local, denotando riscos ambientais e familiares que influenciam o processo
saúde-doença da população, bem como o seu grau de vulnerabilidade. O perfil
epidemiológico é constituído predominantemente por doenças crônico-degenerativas
como hipertensão arterial (15%), diabetes (3%), asma (2%) e transtornos mentais (2%).
Outros problemas identificados referem-se ao tabagismo (2%) e obesidade (1%). Na
classificação familiar de risco, 18%, 14% e 12% da população apresentaram risco 1, 2 e
3, respectivamente. Conclusão: O diagnóstico da situação de saúde é fundamental para
compreensão de realidades e implementação de medidas de saúde eficientes e eficazes.
Na comunidade em questão o diagnóstico realizado subsidiará a equipe de saúde no
planejamento de ações de saúde. A classificação de risco familiar possibilita identificar
as famílias mais necessitadas e a prestação de cuidados mais intensivos a estas, o que
vai ao encontro com principio da equidade do SUS.
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SANTOS. Andréia. Soprani*.; FALQUETO, Aloísio. Transmissão da hanseníase: um
estudo caso controle.

Introdução. A hanseníase no Brasil constitui um problema de saúde pública, a considerar
pelo alto grau de endemicidade da doença em muitos estados brasileiros. O estado do Espírito
Santo (ES) apresenta taxas consideráveis de detecção e prevalência da doença, razão pela qual
tem direcionado esforços para a eliminação do agravo. Objetivo. O presente estudo objetiva
identificar fatores individuais de risco relacionados à transmissão da hanseníase em município
endêmico no interior do ES. Metodologia. Desenvolveu-se um estudo de caso-controle, sendo
o grupo caso representado por casos novos de hanseníase notificados no SINAN entre os anos
de 2003 e 2006 e o grupo controle composto por indivíduos sadios moradores vizinhos dos
casos, pareados por sexo e faixa etária. As informações do estudo foram obtidas por meio de
entrevista oral em resposta a um questionário com perguntas aberta e fechadas, aplicado na
própria residência dos participantes. Noventa pacientes e 270 controles foram entrevistados.
Resultado. A idade variou entre 6 e 84 anos, com média de 42,8 anos. O tamanho médio da
residência ficou em torno de 52,8 m2. O valor médio para o consumo de bebida alcoólica foi
de 48,3 ml/semana e para o tabaco foi de 13,7 cigarros/dia. Na atividade laboral, 93 (25,8%)
eram domésticas, 79 (21,9%) lavradores, 51 (14,2%) aposentados e 15 (4,2%) braçais. Houve
associação significativa entre a ocorrência da doença e a presença atual de hanseníase entre
parentes co-sangüíneos (OR= 2,9), bem como o relato de casos antigos de hanseníase entre
parentes co-sangüíneos (OR=5,0). Conclusão. Considerando a complexidade da
epidemiologia da hanseníase e o longo período de incubação da doença sugere-se a realização
de novos estudos com intuito de identificar fatores de risco associados à transmissão da
doença. Sabendo-se que o exame único dos contatos no ato do diagnóstico detecta uma
parcela mínima dos novos casos, propõe-se, com base nos resultados do presente estudo, a
realização de exames periódicos dos indivíduos com parentes hansenianos, para detectar os
casos que surgirão nos anos subseqüentes ao contato.

*Relatora do trabalho: Andréia Soprani dos Santos. E-mail: andreia_soprani@hotmail.com.

266

Alterações das funções orais e más oclusões dentárias em adolescentes.
Heloiza Viana Freitas, Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz, Luciana Freitas Gomes
Silva, Alex Luiz Pozzobon Pereira, Fernando Neves Hugo, Cláudia Maria Coelho Alves
Introdução: a relação entre alterações funcionais no Sistema Estomatognático (AFSE)
e más oclusões (MO) não está completamente esclarecida. Sabe-se que as MO se
associam com alterações estéticas, mas as evidências científicas da associação com
alterações funcionais são controversas. Objetivo: avaliar se existe associação entre
AFSE e MO. Métodos: trata-se de um estudo seccional desenvolvido em 332
adolescentes de 12 anos de idade, em São Luís, MA. Adotou-se amostragem
probabilística por conglomerado em dois estágios, estratificada por dependência
administrativa da escola. As MO foram avaliadas por diferentes critérios: Classificação
de Angle, Índice de Estética Dental (IED) e outras alterações morfológicas não
incluídas no IED. Avaliaram-se alterações funcionais na respiração, fonação,
mastigação e deglutição. Os testes Qui-quadrado, teste de tendência linear e Exato de
Fisher foram utilizados para comparar as prevalências entre os grupos. Efetuaram-se
análises de regressão logística e multinomial para estimar os Odds Ratios (OR) e
respectivos intervalos de confiança a 95% (IC95%). Resultados: segundo o critério
IED, as prevalências de MO definida (24,7%), severa (23,8%) e incapacitante (22,3%)
foram semelhantes. Houve associação entre respiração bucal com MO definida
(OR=3,02; IC95%: 1,26-7,20) e incapacitante (OR=3,63; IC95%: 1,87-7,06), bem como
entre fonação e MO definida (OR=1,88; IC95%: 1,08-3,28) e incapacitante (OR=3,10;
IC95%: 1,58-6,07). A força da associação aumentou com o aumento da gravidade da
MO (p=0,003). Pelo critério de Angle, escolares com problemas na fonação tiveram
maior chance de ocorrência de MO Classe II (OR=2,23; IC95%: 1,51-3,30), e aqueles
com problemas na respiração (OR=2,42; IC95%: 1,21-4,82) e deglutição (OR=3,20;
IC95%: 1,13-9,10) apresentaram maior chance de ter MO Classe III. Os escolares com
alterações na deglutição tiveram maior prevalência de mordida cruzada posterior
(p<0,001) e mordida aberta posterior (p=0,025). Conclusão: as MO têm alta
prevalência em escolares de 12 anos de idade e estão associadas com as alterações
funcionais. Alterações nas funções de respiração e fonação associam-se com MO nos
segmentos anteriores da arcada, ao passo que alterações na deglutição associaram-se
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com MO nos segmentos posteriores. A força das associações é proporcional à gravidade
da MO.
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O DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO EM SAÚDE BUCAL NO CONTEXTO DO PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA (PSE)

AUTORES: CLAUDIA FLEMMING COLUSSI, PAULA VITALI MICLOS, MANOELA DE LEON NOBREGA
RESES, MARYNES TEREZINHA REIBNITZ

INTRODUÇÃO: As ações em saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE)
consideram a atenção, promoção, prevenção e assistência, dentre as quais se encontram as ações
em saúde bucal. O Ministério da Saúde orienta que o levantamento das necessidades em saúde
bucal deve ser realizado pelo cirurgião-dentista, seguindo os índices e critérios propostos pela OMS.
Embora forneçam dados mais precisos e comparáveis, na prática, sabe-se que a complexidade
metodológica desses índices praticamente inviabiliza sua utilização rotineira pelas equipes para
diagnóstico epidemiológico e planejamento local das ações.
OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é mostrar os resultados do diagnóstico epidemiológico
realizado em escolas do município de Florianópolis utilizando-se o Índice de Necessidade de
Tratamento Odontológico (INTO), e discutir sua utilidade enquanto subsidiário ao planejamento
local das ações.
MÉTODO: A coleta de dados foi realizada em quatro escolas do município vinculadas ao PSE nos
meses de maio e outubro de 2013. Foram examinadas todas as turmas do ensino fundamental do
período matutino. Não foi utilizado instrumental clínico, apenas espátulas de madeira. Foram
coletados dados sobre a presença de cárie, cálculo, sangramento gengival, e necessidade de
tratamento odontológico. Após a coleta, as fichas foram digitadas em planilhas no Microsoft Excel,
onde foi realizada a análise descritiva dos dados.
RESULTADOS: Foram examinadas 1.264 crianças do ensino fundamental, com idades entre 5 e 18
anos. Aos 12 anos, o percentual de livres de cárie foi de 63,4%, um pouco inferior ao encontrado no
SB2010 para o município (68,5%), e a prevalência do sangramento gengival foi de 26,7%, muito
próximo aos 27,1% encontrados no SB2010 para o Brasil nessa idade-índice. 53% das crianças
examinadas foram classificadas com INTO zero (nenhuma necessidade de restauração ou extração).
CONCLUSÃO: Os dados obtidos forneceram um panorama da necessidade de tratamento nos
escolares e subsidiaram o planejamento das ações das equipes de saúde bucal nas escolas,
mostrando que a utilização de outros índices e critérios com finalidade diagnóstica, que simplificam
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o exame e reduzem significativamente o tempo dispensado por esses profissionais nessa atividade,
podem otimizar a hora clínica nos atendimentos ambulatoriais individuais, ainda muito
demandados pela população.
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INFLUÊNCIA DA SAZONALIDADE CLIMÁTICA NOS PARÂMETROS
SANGUÍNEOS DE RIBEIRINHOS MENORES DE 16 ANOS RESIDENTES NA
AMAZÔNIA BRASILEIRA
Rodrigues, PCO1; Ignotti, E2,3; Hacon, SS2
1
Doutoranda do Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de
Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ). 2 Docentes do programa de mestrado e doutorado em
Saúde e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ).
3
Docente do programa de mestrado em ciências ambientais (UNEMAT)
RESUMO
Introdução: Na região Amazônica, a fumaça gerada pelas queimadas no período de seca
tem grande impacto na saúde das populações expostas devido às altas concentrações de
poluentes. Objetivo: Analisar a sazonalidade climática de parâmetros sanguíneos
relacionados à hemostase do ferro, inflamação e alergia na Amazônia Brasileira. Método:
Realizou-se um estudo transversal em escolares, residentes em comunidades ribeirinhas
de Porto Velho, Rondônia, descrevendo o comportamento do hematócrito, hemoblogina,
ferritina, ferro sérico, leucócitos, linfócitos, eosinófilos, proteína C-reativa e
Imunoglobulina E entre a seca de 2010 e na chuva de 2011. Utilizou-se o qui-quadrado e
a razão de prevalência para a comparação das proporções nos períodos de seca e chuva,
além de análise comparação de médias por meio do Teste t de student. Resultados: Foi
observado diminuição estatisticamente significativa da hemoglobina e no hematócrito no
período de chuva, em comparação com o período de seca. A prevalência de anemia foi
cerca de 4%, na seca, e 12%, na chuva para o conjunto das comunidades. Foi observada
probabilidade de ocorrência de anemia 35% menor na seca (IC% 0,1 - 0,9). A prevalência
de anemia foi maior em Cuniã. A concentração sérica de ferritina apresentou-se mais
elevada na seca com uma concentração média de 48,5 ng/mL, na seca, e 41,2 ng/mL, na
chuva. O ferro sérico com médias gerais de 68,7 mcg/dL na seca e 77,5 mcg/dL na chuva,
apresentou aumento no período de chuva. A prevalência de valores alterados, que
configuram deficiência de ferro, foi em média 25,8% na seca e 9,2% na chuva. Ambas
comunidades apresentaram maior prevalência de exames alterados no período de seca,
contudo a comunidade de Belmont apresentou maior prevalência de deficiência de ferro
(cerca de 33% na seca e 11% na chuva). Os parâmetros dos eosinófilos, linfócitos,
leucócitos, proteína C-reativa e Imunoglobulina E não apresentaram diferenças sazonais.
Conclusão: Os parâmetros hematológicos da série vermelha e a hemostase do ferro
sanguíneo apresentaram importante variação sazonal, que coincide com o período de seca
na região, no qual observa-se aumento dos poluentes atmosféricos derivados das
queimadas. A PCR, a IgE, a leucometria geral, os linfócitos e eosinófilos não se
mostraram suficientemente sensíveis para o rastreamento de efeitos subclínicos
relacionados às queimadas.
Palavras-chave: Rondônia, queima de biomassa, biomarcadores, comunidades
ribeirinhas, parâmetros hematológicos.
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MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES E A VULNERABILIDADE
SOCIOECONÔMICA: UMA ABORDAGEM ESPACIAL PARA A REGIÃO METROPOLITANA
DO VALE DO RIO CUIABÁ, MATO GROSSO, 2009 – 2011.
RODRIGUES, Poliany1; IGNOTTI, Eliane1,2; HACON, Sandra1
1Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública
(ENSP/FIOCRUZ)
²Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
RESUMO
Introdução: O mapeamento de agravos de saúde pode ser utilizado como um
instrumento de diagnóstico e planejamento em Saúde Pública, permitindo a tomada de
decisão baseada em necessidades reais. Objetivo: Analisar a distribuição espacial da
mortalidade por doenças cardiovasculares em indivíduos acima de 45 anos, residentes
na zona urbana de Cuiabá e Várzea Grande entre 2009 a 2011, e sua relação com a
vulnerabilidade socioeconômica local. Método: Estudo ecológico realizado com dados
provenientes da Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso e do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. Calculou-se taxas de mortalidade bruta e padronizada por
doenças cardiovasculares (DC), infarto agudo do miocárdio (IAM) e acidente vascular
encefálico (AVE) para cada setor censitário, sexo e faixa etária que foram analisadas por
meio do coeficiente de auto correlação global e local de Moran, para identificar áreas
críticas para o agravo. Avaliou-se a vulnerabilidade socioeconômica através da
construção do Índice de Vulnerabilidade Socioeconômica Local (IVSL), que combinou
cinco indicadores socioeconômicos. O teste de correlação de Spearman foi utilizado
para mensurar a associação entre a mortalidade e o IVS-L. Resultados: Os principais
aglomerados de altas taxas de mortalidade (577,56 – 1277,77 óbitos/100 mil hab.)
foram observados na região Leste de Várzea Grande para todos os diagnósticos, faixas
etárias e ambos os sexos. Somente o indicador de renda não apresentou dependência
espacial. A vulnerabilidade socioeconômica de ambos os municípios pode ser
classificada como mediana, no entanto todas as regiões administrativas apresenta áreas
de alto IVSL. As correlações entre os índices construídos e as taxas padronizadas de
mortalidade podem ser consideradas fracas (r<0,3), contudo as correlações foram
estatisticamente significativas (p-valor<0,001) ao nível de 1% para a maioria das
variáveis. O IVSL apresentou correlação direta com a mortalidade por DC. Os maiores
coeficientes de correlação foram observados para a DC (r=0,243) e para os idosos >65
anos (r=0,111). Conclusão: As áreas com altas taxas de mortalidade por DC se
concentram em áreas de alta vulnerabilidade social em ambos os municípios. O método
proposto apontou a região Leste de Várzea Grande e a Região Sul de Cuiabá como áreas
mais vulneráveis para a mortalidade DC.
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Tendências temporais da estrutura das unidades básicas de saúde no Brasil (2005,
2010, 2012).
Fernando Vinholes Siqueira – Siqueira, Denise Silva da Silveira, Elaine Tomasi, Elaine
Thumé, Suele M Silva, Bruno Pereira Nunes, Mirelle Saes, Luiz Augusto Facchini
O objetivo deste estudo foi analisar as tendências temporais em relação as estruturas das
Unidade Básicas de Saúde (UBS) no Brasil. Baseia em três momentos históricos
relacionados as pesquisas realizadas pela Universidade Federal

de Pelotas

(Departamento de Medicina Social) e Ministério da Saúde. O Programa de Expansão e
Consolidação do Saúde da Família (2005) examinou a estrutura das UBS em sete
estados do Sul e Nordeste, enquanto que no Projeto Bolsa Família (2010) seis estados
das mesmas regiões. O terceiro estudo, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Primária (PMAQ-1 2012), avaliou todas as UBS, de todos os
estados brasileiros. No total foram avaliadas 236 UBS em 2005, 220 UBS em 2010 e
38812 em 2012. Os indicadores foram avaliados a partir da observação dos usuários das
UBS. No grupo de indicadores sobre a dimensão da percepção da adequação, é
consistente as prevalências mais baixas para sala de espera (86%), consultório de
odontologia (68%) e sala de vacinação (65%) no estudo que abrangeu os dados do
PMAQ 1. O mesmo acontece em relação à disponibilidade de equipamentos em
condições de uso, balança adulto de 150 kg (59%), espéculo vaginal (84%), foco de luz
(65%), geladeira exclusiva para vacina (66%) e nebulizador (56%). Ao considerarmos
os indicadores relacionados às dimensões, de tecnologia de informação, equipamentos
de odontologia e acessibilidade da estrutura física das UBS, verificamos que nos
diferentes anos estudados as prevalências para a variável conexão com internet na UBS
mostraram-se baixas (11% PROESF - 2005), 49% Bolsa Família - 2010) e 35% PMAQ
1 - 2012), ao contrário do verificado em relação a existência de cadeira odontológica
que mostrou prevalências mais altas (95% PROESF - 2005, 94% Bolsa Família - 2010
e 95% PMAQ 1 - 2012). Ao considerarmos a dimensão da acessibilidade os resultados
mostram que para calçadas seguras em frente a UBS as prevalências foram 37%, 49% e
43% e para rampas alternativas que garantam o acesso dos usuários os resultados foram
de 37%, 49% e 43% respectivamente para os anos e estudos avaliados. Conclui-se que,
ainda que tenham ocorrido diversas ações governamentais no sentido de qualificar as
estruturas das UBS no Brasil, existem grandes carências para serem atendidas em
relação as necessidades estruturais para o atendimento da demanda nas UBS.
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Estado nutricional de vitamina A em lactentes atendidos em Unidades
Básicas de Saúde de Goiânia, Goiás
Lara Lívia Santos da Silva, Maria do Rosário Gondim Peixoto, Maria Claret
Costa Monteiro Hadler, Sara Araújo da Silva, Fernanda Cobayashi, Marly
Augusto Cardoso

Introdução: A deficiência de vitamina A é uma das principais carências
nutricionais no Brasil, atingindo 11,8% das crianças menores de cinco anos da
região Centro-Oeste. Apesar de se tratar de um problema moderado de saúde
pública, são escassos os estudos que avaliaram o estado nutricional de
vitamina A nesta região. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de vitamina A e
seus fatores associados em crianças atendidas em Unidades Básicas de
Saúde da cidade de Goiânia, Goiás. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal com 228 crianças de 12 a 16 meses de idade, atendidas em 12
Unidades Básicas de Saúde de Goiânia. O estado nutricional de vitamina A foi
avaliado pela concentração sérica de retinol, determinada por Cromatografia
Líquida de Alta Resolução. Modelos de regressão linear múltiplos com seleção
hierárquica de variáveis independentes foram utilizados para avaliar a
correlação entre
antropométricas,

as variáveis socioeconômicas, ambientais, maternas,
aleitamento

materno,

suplementação

de

vitaminas

e

morbidades com a concentração sérica de retinol. Resultados: A mediana da
concentração sérica de retinol foi 1,3 µmol/L e a deficiência de vitamina A
(retinol<0,7 μmol/L) foi observada em 12,4% das crianças. A escolaridade
materna (β=0,018; p=0,017) e a concentração de hemoglobina (β=0,049;
p=0,022) apresentaram correlação positiva com a concentração sérica de
retinol, enquanto a proteína C-reativa (β=-0,017; p<0,001) apresentou
correlação negativa (R2=0,1648). Conclusão: Medidas de incentivo à maior
escolaridade materna, controle de morbidades e prevenção de carências de
outros micronutrientes são importantes para prevenção e controle da
deficiência de vitamina A nesta população.
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DIFERENCIAIS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DETERMINANTES DA
LONGEVIDADE E MORTALIDADE PRECOCE DE IDOSOS
OLIVEIRA, T. C.*, MEDEIROS, W. R., LIMA, K. C.
Sob a perspectiva da longevidade, óbitos entre os 60 e 69 anos de idade (idosos mais
jovens) são considerados mortalidade precoce, dado que, segundo a expectativa de vida
no Brasil à idade de 60 anos, um indivíduo teria 21,6 anos adicionais de sobrevivência.
Nesse sentido, os grupos sociais de maior nível de mortalidade precoce podem ser
considerados aqueles com maior necessidade de atenção por parte das políticas públicas.
O presente trabalho tem como objetivo analisar características individuais de caráter
sócio-demográfico referentes à mortalidade em idosos mais jovens (grupo A) e
longevos (80 anos ou mais, grupo B) no Rio Grande do Norte, no período de 2001 a
2011. Para tanto, foram calculadas as freqüências relativas das variáveis sóciodemográficas disponibilizadas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
No grupo A, foram registrados 21.813 óbitos, sendo 56,5% no sexo masculino. Já no
grupo B, há um discreto predomínio de mulheres (51,6%) entre os 50.637 óbitos. Mais
de 70% dos indivíduos dos dois grupos pertencem à raça parda e branca, sendo a
primeira mais expressiva na mortalidade precoce (38,6%), ao passo que os indivíduos
da raça branca atingem uma maior longevidade (47,6% do grupo B). Quanto ao estado
civil, 55,7% dos idosos do grupo A eram casados. Tal característica tem sua
importância diminuída no grupo B, destacando-se os indivíduos viúvos (38,4%), sendo
a proporção de solteiros semelhante nos dois grupos (cerca de 21%). A escolaridade de
67,9% do grupo A não ultrapassou 3 anos de estudo em relação aos dados válidos,
sendo 37,2% destes sem nenhum ano de estudo. Tal situação é ainda mais grave no
grupo B, com 59,5% dos indivíduos sem nenhum ano de estudo e 23,7% com 1 a 3
anos. Além da baixa escolaridade, observa-se a falha no preenchimento deste item, com
uma perda de informação superior a 30%. A respeito do local de ocorrência, 66,25 dos
óbitos no grupo A e 49,9% do grupo B se deram em hospital, observando-se também
uma alta proporção em domicílio para o grupo B (47,5%). A maior mortalidade precoce
em idosos do sexo masculino e de raça parda indica condições de vida inadequadas,
com dificuldade de acesso às ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento
de doenças e agravos à saúde. Observa-se ainda, a necessidade de melhorias no SIM no
estado, especialmente no preenchimento e forma de disponibilização dos dados.
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Título: Mortalidade de ciclistas no Brasil: características e tendências no período 20002010

Autoras: Leila Posenato Garcia, Lúcia Rolim Santana de Freitas, Elisabeth Carmen
Duarte.
Introdução: No Brasil, o uso da bicicleta tem sido crescente. Os acidentes envolvendo
ciclistas são causas importantes de morbidade e mortalidade.
Objetivos: Descrever a mortalidade de ciclistas traumatizados em acidentes de
transporte, as características das vítimas e da ocorrência e investigar sua tendência no
período 2000 - 2010.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) no período 2000 - 2010. Foram calculadas taxas de mortalidade
específicas corrigidas brutas e padronizadas por idade, para o Brasil, regiões e Unidades
da Federação, além da mortalidade proporcional. Regressão linear simples foi
empregada para estudo das tendências.
Resultados: No período 2000 - 2010, após correção, foram identificados 32.422 óbitos
de ciclistas traumatizados em acidentes de transporte no Brasil. Em 2010, ocorreram em
média 8,8 óbitos por dia. As taxas de mortalidade padronizadas para o país
corresponderam a 15,3 e 15,9 óbitos de ciclistas por milhão de habitantes, em 2000 e
2010, respectivamente (p-valor = 0,725). Em todo o período, a região Centro-Oeste
apresentou taxas estáveis e mais elevadas que as demais regiões, equivalente a 23,4
óbitos por milhão de habitantes, em 2010. Os homens representaram 85,4% dos óbitos,
com risco de morte cinco vezes superior às mulheres.
Conclusões: Apesar da estabilidade das taxas no país, houve tendência de aumento nas
regiões nordeste e norte e redução no Sul e Sudeste. O risco de morte foi mais elevado
entre homens, pessoas idosas e residentes em municípios de grande porte e na região
Centro-Oeste.
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Prevalência de quedas em idosos no Brasil: uma análise nacional
Fernando Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Elaine Tomasi,
Elaine Thumé, Suele M Silva, Alitéia Dilelio, Luiz Augusto Facchini
A transição demográfica, caracterizada pelo envelhecimento da população é um
fenômeno global resultante de fatores que incluem as taxas de fertilidade mais baixas e
aumento da expectativa de vida. As quedas são um dos perigos mais importantes para a
saúde nesta fase da vida , o que tem atraído o interesse de pesquisadores no sentido de
promover prevenção daqueles que são considerados fatores de risco modificáveis, além
de preparar profissionais para prestar cuidados preventivos para essa população. Foi
realizado um estudo transversal com uma amostra de 6616 idosos residentes em áreas
urbanas de 100 municípios de 23 estados brasileiros, que responderam a perguntas sobre
a ocorrência de quedas nos 12 meses anteriores à entrevista, e ocorrência de fraturas
devido a queda. A prevalência de quedas entre os idosos foi de 27,6 % (IC 95% 26,528,7). A prevalência de quedas por região geográfica do Brasil variou de 18,6 % (IC
95% 15,3-21,8 ) na Região Norte a 30% ( IC 95% 28,2-31,9 ) na Região Sudeste. Entre
os que relataram quedas, 11 % sofreram fraturas como resultado da queda. Entre os
idosos , 36% receberam orientação sobre os cuidados necessários para evitar quedas , e
cerca de 1% necessitou tratamento cirúrgico devido a queda. Quedas esteve associada
com o sexo feminino, idade avançada, baixo nível socioeconômico, obesidade e
inatividade física. A prevalência de quedas diferiu significativamente entre o Norte e as
outras regiões do Brasil .Os resultados mostram que a prevalência de quedas é alta entre
os idosos mesmo assim, ainda existem deficiências na promoção de cuidados de saúde
para os idosos em relação ainatividade física, sobrepeso e obesidade, e sobre as
precauções necessárias para evitar as quedas, muitas das quais resultam em fraturas e à
necessidade de cuidados de saúde. A este respeito, há uma necessidade urgente de maior
atenção para essa população .
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Perfil epidemiológico do ofidismo na região de Franca-SP
Alice Monique Pacheco Souza1
Sara Lourença Pereira da Silva 2
Iucif Abrão Nascif Júnior3
1

Médica Veterinária graduada pela Universidade de Franca

2

Graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Franca

3

Professor Orientador da Universidade de Franca

Os acidentes ofídicos têm grande importância em Saúde Pública, devido sua
alta frequência e gravidade. O conhecimento do perfil epidemiológico desses
agravos é de suma importância para subsidiar a tomada de decisões. Portanto,
o objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos acidentes
provocados por serpentes, notificados nos municípios de Grupo de Vigilância
Epidemiológica (GVE) XVIII Franca entre 2008 e 2012. E, além disso,
determinar o coeficiente de incidência média anual por município, caracterizar a
distribuição temporal e espacial, bem como calcular o nível endêmico dos
acidentes ofídicos notificados no período. Foi utilizado o banco de dados do
Sistema Nacional de Agravos (SINAN), pertencente ao GVE XVIII Franca, que
é composto por 23 cidades da região. Adotou-se como critério de inclusão
apenas fichas de agravos provocados por serpentes, ocorridos nos municípios
pertencentes a GVE XVIII no período estipulado. Os dados foram tabulados e
analisados através do software Epi Info™ versão 7.1.0.6. Durante o período
estudado foram notificados 176 agravos provocados por serpentes, resultando
em uma média anual de 35 casos e incidência média anual de 5,4 por 100.000
habitantes, 79,55% dos casos ocorreram em zona rural, o sexo masculino
(80,6%) foi o mais acometido, as vítimas em sua maioria tinham entre 20 a 59
anos de idade (76,1%). A região anatômica mais acometida no período, foi os
membros inferiores (63,07%), a maioria dos acidentes foi de gravidade
moderada (52,84%), as manifestações locais foram as mais frequentes
(89,2%), principalmente dor (51,03%) e edema (33,90%). Dos acidentes
notificados no período estudado, 77,27% foi causado por serpentes
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peçonhentas, sendo o acidente botrópico o principal (50,57%), e 87,5% dos
casos evoluíram para cura. O nível endêmico do período foi de 0,59 a 1,53
casos por 100.000 habitantes. Os resultados desta pesquisa fornecem
subsídios para ações em promoção de saúde, tais como: campanhas
educativas aos grupos vulneráveis, reorientação dos serviços de saúde
predominantemente nas regiões de maior ocorrência.

279

Perfil epidemiológico de agravos provocados por animais em um
município do interior de São Paulo.
Alice Monique Pacheco Souza1
Marcela Azevedo Nonino2
Prof. Dr. Iucif Abrão Nascif Júnior3
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Graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Franca
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Os agravos provocados por animais são um grande problema de saúde
pública, por serem o principal mecanismo de transmissão da raiva, além de
provocar traumas físicos e psicológicos nas vitimas. Conhecer o perfil
epidemiológico destes agravos permite um melhor planejamento das medidas
de educação e prevenção aos grupos mais vulneráveis. O objetivo deste
estudo foi determinar o perfil epidemiológico dos acidentes causados por
animais no município de Franca, São Paulo entre os meses de janeiro de 2005
a dezembro de 2009. Para esse estudo foram utilizadas fichas de atendimento
antirrábico humano do Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN),
obtidas no Serviço de Vigilância Epidemiológica de Franca/SP. Foram
considerados todos os tipos de agravos que determinassem risco de exposição
ao vírus rábico, provocado por todas as espécies animais, apenas não foram
consideradas as notificações de pessoas que residiam em outras cidades. Para
criar a base de dados para determinar o perfil epidemiológico foi utilizado o
software Epi Info™ versão 3.5.3. No período estudado foram efetuadas 4.890
notificações de agravos, 87,8% foram mordeduras causadas pela espécie
canina em 90,9% dos casos. O sexo masculino (59,7%) menores de 15 anos
de idade (44,8%) foram os mais acometidos. Os ferimentos causados pelos
agravos foram únicos (45,0%), superficiais (58,9%) e na maioria das vezes em
membros inferiores (27,8%). As vítimas receberam tratamento pós-exposição
em 68,6% dos casos e os animais agressores, em 53,0% dos registros,
estavam sadios. Verificou-se a importância de se trabalhar junto aos grupos
vulneráveis no sentido de melhorar o acesso às informações sobre o
comportamento animal, reduzindo assim os riscos para saúde pública e os
gastos com tratamento.
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PARTO CESÁREO EM PRIMÍPARAS E FATORES ASSOCIADOS EM HOSPITAL PÚBLICO DA
GRANDE SÃO PAULO
Alberto Domingues – Mestre em Ciências, Coordenador do Instituto de Ensino e Pesquisa
Armênio Crestana IEPAC | SECONCI-SP;
Zilda Pereira da Silva – Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo – FSP/USP;
Norma Suely de Almeida Araujo, médica, Mestre em Ciências e Doutora em Medicina –
Superintendente IEPAC | SECONCI-SP.
Introdução: As proporções de cesarianas estão muito acima do recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em todo o mundo. O Brasil é líder mundial nesse
procedimento e apesar de algumas iniciativas para sua redução, os números continuam
crescendo. Estudos têm demonstrado que uma das principais indicações para realização do
parto via cirúrgica é a realização de cesariana anterior. Objetivos: Pesquisar a associação entre
a realização do parto cesáreo em primíparas e possíveis fatores na indicação do procedimento
e analisar a evolução da proporção de partos cesáreos, entre 2005 e 2010. Métodos: Estudo
transversal, realizado com dados secundários, em Hospital Público da Grande São Paulo.
Foram incluídos no estudo 3.462 partos em primíparas do período de 2005 a 2010. Foram
calculadas proporção de partos cirúrgicos e a razão de prevalência bruta e ajustada dos grupos
de interesse. Os dados analisados têm como fonte dois instrumentos distintos: Declarações de
Nascidos Vivos emitidas no Hospital Geral de Itapecerica da Serra e Formulário para Coleta de
Dados para Auditoria de Partos em Primíparas do Comitê de Perinatologia do Hospital.
Resultados: O estudo demonstrou que cerca de 2% das gestantes tinham idade superior a 35
anos, ensino médio completo e 90% residiam nos municípios de referência do hospital. Os
achados indicam que houve redução da proporção global de partos cesáreos no Hospital entre
2005 e 2010, sendo que entre as primíparas passou de 29,6% para 22,7%. As indicações de
cesarianas foram encontradas em 75,1% dos procedimentos realizados; entre os fatores
associados destacam-se a não utilização do Partograma (RP 5,17; IC 95%: 4,68 – 5,73), gravidez
múltipla (RP 2,65; IC 95%: 2,27 -3,09) e idade superior a 35 anos (RP 2,31; IC 95%: 1,72 – 3,11),
sendo que, após o ajuste para análise multivariada apenas não utilização do partograma (RPa
1,48; IC 95%: 1,38 - 1,59) e gestação dupla (RPa 1,18; IC 95%: 0,98 - 1,43) demonstraram risco
estatisticamente significativo. As indicações absolutas foram maioria sendo 85% fetais e com
critério médico para sua indicação: sofrimento fetal (47,4%), apresentação pélvica (27,5%) e
desproporção cefálico-pélvica (15,6%). Conclusão: O controle dos partos em primíparas
permite reduzir a realização de cesarianas por indicação de cesárea prévia e,
consequentemente, a taxa global de partos por via cirúrgica.
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Perfil Epidemiológico da Tuberculose nas Regiões Metropolitanas do
Brasil
SALES, CMM; SANCHEZ, M.; MACIEL, ELN
INTRODUÇÃO: Considerada um grave problema de saúde pública, a Tuberculose (TB)
incide desproporcionalmente onde a distribuição de renda ainda é desigual como é o
caso do Brasil. A taxa de incidência da TB no Brasil variou de 51,8 a 36,7 entre 1990 a
2012 apresentando discrepâncias nas diferentes regiões administrativas do Brasil.
OBJETIVO: Caracterizar o perfil clínico-epidemiológico da tuberculose nas regiões
metropolitanas (RM) do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes no período de 2001
a 2011. MÉTODOS: Estudo descritivo, retrospectivo de análise de dados secundários.
Os dados foram provenientes da Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da
Saúde. A fim de caracterizar o território nacional, considerando as áreas com pequenas
populações e a diversidade cultural, política e econômica do Brasil, foram selecionados
para análise as 21 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes no
período de 2001 a 2011. As variáveis explicativas usadas foram: procedência
(município de residência), idade, sexo, escolaridade, formas de diagnóstico, forma
clínica, coinfecção HIV/TB, agravo AIDS, agravo diabetes, agravo doença mental e
outros agravos. RESULTADOS: No período estudado foram notificados 589.596 casos
(59,9% dos casos do Brasil). Os homens (65,32%) e idade economicamente ativa foram
os mais acometidos (63,93%), seguido de 35 a 64 anos (25,55%), maior que 64 anos
(6,86%) e por último, a faixa etária infantil (menor de 15 anos) com 3,66%. Em relação
aos agravos e HIV, a AIDS apresenta maior porcentagem com 13,63%, seguido do
alcoolismo (12,85%), outras doenças (11,86%), HIV (11,40%), diabetes (5,46%) e
doença mental com 2,02%. A principal forma clínica foi a forma pulmonar com
81,48%. CONCLUSÃO: O estudo permitiu conhecer as características da Tuberculose
nas RM e é relevante para o planejamento de saúde, pela identificação do perfil sóciodemográfico e de morbidade dos pacientes de TB. O percentual de pacientes com
apresentação pulmonar reforça a possibilidade de impacto de medidas de intervenção
precoce neste grupo, que é o de maior importância na transmissão e manutenção da
doença, por meio de detecção e tratamento oportuno, permitindo assim a quebra da
cadeia de transmissão da doença.
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Perfil epidemiológico do escorpionismo na região de Franca-SP
Alice Monique Pacheco Souza1
Talita de Oliveira Cardoso 2
Iucif Abrão Nascif Júnior3
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Graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Franca
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Professor Orientador da Universidade de Franca

O escorpionismo é um grande problema de saúde pública no Brasil, devido a
elevada incidência de acidentes. O conhecimento do perfil epidemiológico do
escorpionismo facilita a implementação de medidas de controle. Portanto, o
objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos acidentes
provocados por escorpiões notificados nos municípios do Grupo de Vigilância
Epidemiológica (GVE) XVIII Franca no período entre 2008 e 2012 e calcular o
nível endêmico. Foram analisados os dados contidos nas fichas de
investigação dos acidentes por animais peçonhentos registrados no Sistema
Nacional de Notificação de Agravos (SINAN), de 2008 a 2012, dos 23
municípios que compõem o GVE XVIII Franca. Adotou-se como critério de
inclusão apenas as fichas de investigação SINAN do período estabelecido,
disponibilizadas pela GVE XVIII, cujo tipo de acidente assinalado tivesse sido
causado por escorpião e que a localidade do acidente fosse um dos municípios
pertencentes àquele GVE. Os dados foram tabulados e analisados através do
software Epi Info™ versão 7.1.0.6. No período estudado foram notificados
2.238 acidentes, com média anual de 421 casos por 100.000 habitantes e
incidência média anual foi de 64,44 casos por 100.000 habitantes. A maioria
dos acidentes ocorreu na zona urbana (78,95%), o sexo masculino foi o mais
acometido (50,49%) e as pessoas com idade entre 20 e 59 anos foram as mais
acometidas (61%). As picadas foram desferidas principalmente nos membros
superiores (49,24%), dentre eles 25,42% foram nos dedos das mãos. A grande
maioria dos acidentes (85,92%), foi classificada como leve durante o
atendimento médico, a dor foi a manifestação local mais relatada (99,28%) e
49,60% das vítimas apresentaram sintomas vagais. O nível endêmico
encontrado nesse estudo foi de 8 a 10 casos por 100.000 habitantes. A maioria
dos pacientes tratados evoluíram para a cura (89,63%), contudo houve uma
morte registrada no município de Franca que representou uma taxa de
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mortalidade de 0,15 casos por 100.000 habitantes e letalidade de 0,26%. Os
resultados desta pesquisa fornecem subsídios importantes para o
monitoramento dos casos e o planejamento de campanhas educativas,
permitindo a identificação de grupos mais vulneráveis, os municípios prioritários
e a reorientação dos serviços de saúde, contribuindo para a promoção de
saúde da população.
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Título: Prevalência de sífilis na gestação e testagem pré-natal: dados do
estudo Nascer no Brasil.
Autores: Domingues, R.M.S.M., Souza-Junior, P.R.B., Szwarcwald, C.L., Leal.
M.C.
Objetivos: Verificar a cobertura de testagem para sífilis durante a assistência
pré-natal e estimar a prevalência de sífilis na gestação no Brasil. Métodos:
Coorte nacional de base hospitalar, realizada em 2011-2012, com 23.894
mulheres, sendo utilizados dados obtidos na entrevista com a puérpera, no
prontuário hospitalar e nos cartões de pré-natal. Considerados casos de sífilis
na gestação todas as gestantes com resultado de sorologia reagente no cartão
ou diagnóstico de sífilis durante a internação para o parto. Prevalência de sífilis
e coberturas de testagem analisadas segundo região de residência, cor da
pele, escolaridade, idade materna e tipo de serviço de assistência pré-natal e
ao parto, com utilização do teste estatístico qui-quadrado. Resultados:
Cobertura pré-natal de 98,7%, cobertura de testagem para sífilis de 89,1% (um
exame) e 41,2% (dois exames), prevalência de sífilis na gestação de 1,02%
(IC95%: 0,84-1,25%). Menor cobertura pré-natal na região Norte, em
indígenas, em mulheres com menor escolaridade e naquelas atendidas em
serviços públicos. Coberturas mais baixas de testagem em residentes nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em mulheres não brancas, nas mais
jovens, nas de menor escolaridade e naquelas atendidas em serviços públicos.
Maior prevalência de sífilis em mulheres com menos de oito anos de
escolaridade (1,74%), que se declararam pretas (1,8%) ou pardas (1,2%),
mulheres sem pré-natal (2,5%) e naquelas atendidas em serviços públicos
(1,37%) ou mistos (0,93%). Conclusões: A prevalência estimada de sífilis na
gestação foi semelhante à encontrada no último Estudo-Sentinela Parturiente
realizado em 2006. Foi verificada ampliação da cobertura pré-natal e de
testagem, com alcance das metas sugeridas pela Organização Mundial de
Saúde em duas regiões do país. Desigualdades regionais e sociais no acesso
aos serviços de saúde, aliadas a outras falhas na assistência, contribuem para
a persistência da sífilis congênita como importante problema de saúde pública
no país.
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Exposição a ruído e hipertensão arterial: investigação de uma
relação silenciosa
Tatiana Cristina Fernandes de Souza1; Marisa Moura1; André Reynaldo Santos Périssé1
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Resumo
O ruído é o risco ocupacional mais universalmente distribuído e é vasta a literatura
científica acerca dos efeitos auditivos decorrentes desta exposição. Entretanto, efeitos
extra-auditivos pela exposição a níveis inferiores ao recomendado foram pouco
estudados e, nestes casos, os autores consideraram os limites máximos de exposição
para efeitos auditivos, que, em grande parte dos países, inclusive o Brasil, é de 85
dB(A). Por outro lado, aventa-se que a bioquímica relacionada aos mecanismos do
estresse possa explicar, pelo menos em parte, a associação, já verificada em alguns
estudos, da exposição ao ruído com hipertensão arterial, importante risco
cardiovascular. Neste estudo epidemiológico transversal, avaliou-se a associação entre a
exposição a ruído ocupacional ≥ 75 dBA e hipertensão arterial em 1729 trabalhadores
de uma refinaria de petróleo, na cidade do Rio de Janeiro. Utilizaram-se dados
secundários de saúde, a partir dos registros de avaliações de saúde, anuais, obrigatórias
e de medições ambientais dos níveis de ruído e do calor. Consideraram-se como
portadores de hipertensão arterial os trabalhadores que relataram o uso de medicação
anti-hipertensiva e/ou que apresentaram pressão arterial sistólica igual ou maior do que
140 mmHg e/ou pressão arterial diastólica igual ou maior do que 90 mmHg.
Consideraram-se como possíveis variáveis de confundimento: idade, sexo, estado civil,
escolaridade, tipo de serviço, nível socioeconômico, sedentarismo, índice de massa
corporal, etilismo, tabagismo e exposição ocupacional ao calor. A análise estatística dos
dados foi feita através da análise de regressão logística, tendo a Odds Ratio como
medida de associação. Verificou-se que a exposição ao ruído se manteve positivamente
associada à ocorrência de hipertensão arterial, em nível de significância estatística: 7585 dB(A) - OR 1.56 IC95% 1.13 – 2.17; >=85 dB(A) - OR 1.58 IC95% 1.10 – 2.26.
Este resultado é consistente com os de outros estudos que empregaram metodologias
semelhantes e possibilitou verificar a ocorrência de efeitos extra-auditivos em
trabalhadores expostos a níveis de ruído considerados seguros para efeitos auditivos.
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INFLUENZA PANDÊMICA A (H1N1)pdm09. BRASIL, 2009-2010
Erika Valeska Rossetto1, Expedito José de Albuquerque Luna1
1
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Medicina Tropical de São Paulo, Universidade de São Paulo.

Introdução: A influenza ou gripe é uma doença aguda do sistema respiratório, altamente
contagiosa e presente em todo o mundo. Os vírus influenza A tem freqüente capacidade de
mutação antigênica, podendo assim causar epidemias sazonais e pandemias com repercussão
social e econômica. O objetivo geral deste estudo foi descrever a pandemia de influenza pelo
vírus A (H1N1)pdm09 no Brasil.
Método: Foi desenvolvido um estudo descritivo, nos anos de 2009 e 2010. Utilizou-se como
fonte de dados os casos notificados no SINAN, módulo influenza pandêmica. Foram calculadas
medidas de frequência, medida de tendência central e medidas de dispersão. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FM-USP.
Resultados: Foram notificados no SINAN 105.054 casos suspeitos de influenza A
(H1N1)pdm09. Destes, 53.797 (51,20%) foram encerrados como influenza por novo subtipo
viral. Entre os casos confirmados, 56,73% eram do sexo feminino. A média de idade dos
confirmados foi de 26,31 (dp ± 18,10) anos. O período mais freqüente de início de sintomas
compreende as SE 31 a 34 de 2009. A febre foi o sinal mais freqüente entre os confirmados
(99,74%) e a presença de comorbidades foi notificada em 32,53% dos casos. Em 2009, foram
confirmados casos nos 26 Estados e no Distrito Federal. A incidência de SRAG por influenza na
população no ano de 2009 foi de 28,44/100.000 habitantes e em 2010, 0,52/100.000
habitantes. Os estados do PR (301,34), SC (36,00), RS (27,42), RJ (20,12) e SP (19,72)
apresentaram as maiores incidências por 100.000 habitantes. Foram hospitalizados 46,42%
dos casos confirmados. Evoluíram para cura 47.643 (93,78%) casos e para óbito por influenza,
2.176 (4,28%). A taxa de letalidade foi de 4,04%.
Conclusão: Concluiu-se que a pandemia pelo vírus A (H1N1)pdm09 atingiu o Brasil entre
abril/2009 e dezembro/2010. Os adultos jovens foram os mais acometidos. Embora o
comportamento epidemiológico da pandemia de influenza no Brasil tenha apresentado
predomínio de casos clinicamente leves e com baixa letalidade, faz-se necessária uma
avaliação quanto ao risco previsto de complicações e mortes. As informações dos casos
notificados representam apenas os casos captados pelo sistema de vigilância de doenças de
notificação compulsória, sendo necessário considerar diferentes fontes de informação para
monitoramento epidemiológico e formulação de ações de vigilância e controle.
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Mortalidade da juventude no Brasil: perfil e tendências no período 2000-2011
Autoras:
Alice Cristina Medeiros das Neves
Lúcia Rolim Santana de Freitas
Leila Posenato Garcia

INTRODUÇÃO: O Estatuto da Juventude foi promulgado, no Brasil, em 2013 (Lei
12.582/2013). O Estatuto determina quais são os direitos dos jovens que devem ser
garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro, buscando desenvolver políticas
públicas intersetoriais, programas e ações para a juventude. OBJETIVO: Descrever o
perfil e a tendência da mortalidade de jovens no Brasil. MÉTODOS: Foi realizado
estudo descritivo e de série temporal com dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade, referentes ao período 2000-2011. Foram estimadas as taxas de mortalidade
geral, por causas específicas, para o total da população de 15 a 29 anos e segundo sexo.
Para estimar as taxas de mortalidade geral, foram aplicados os fatores de correção
fornecidos pelo Ministério da Saúde. O número de mortes por causas externas foi
corrigido por meio da redistribuição proporcional dos eventos de intenção
indeterminada. As tendências foram examinadas por meio de modelo binomial
negativo. RESULTADOS: 954.500 óbitos de jovens foram estimados para o período de
2000-2011. As taxas de mortalidade geral foram de 1,61 e 1,57 por 1.000 habitantes, em
2000 e 2011, respectivamente (p=0,257). A taxa de mortalidade foi quatro vezes maior
entre os homens do que entre as mulheres. Em 2011, a taxa de mortalidade foi de 0,64
por 1.000 mulheres, e 2,51 por 1.000 homens. As causas externas foram responsáveis
por 68,2% de todas as mortes, 76,9% dos óbitos masculinos e 34,6% dos óbitos
femininos. Do total de óbitos por causas externas, 54,5% foram por homicídios e 25,0%
por acidentes de trânsito. Essas proporções foram, respectivamente, 56,9% e 23,4%
entre os homens, e 33,8% e 38,5% entre as mulheres. Do total de homicídios, 70,2%
foram causados por armas de fogo e 40,2% ocorreram durante o fim de semana. Entre
as mulheres, vale ressaltar que, 21,7% das mortes foram por causas relacionadas à
gravidez, parto e pós-parto. CONCLUSÕES: No Brasil, as taxas de mortalidade de
jovens foram elevadas e estáveis durante o período de estudo. As causas externas foram
as principais causas de morte, principalmente homicídios e acidentes de trânsito. O
perfil de mortalidade é bastante diferente de acordo com o sexo. Os resultados destacam
a necessidade de implementação de políticas voltadas para a população jovem brasileira,
tais como aquelas contidas no Estatuto da Juventude.
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Atividade física, hipertensão e diabetes: Linha de base de uma intervenção em área
de abrangência de Unidade Básica de Saúde no Sul Brasil: Projeto UBS + Ativa.
Fernando Vinholes Siqueira, William Macedo da Silva, Thamires Lorenzet Seus,
Leony Morgana Galliano, Fabricio Boscolo Del Vecchio, Ana Maria Ferreira Borges
Teixeira, Denise Silva da Silveira
A prática de atividade física está fortemente associada com a prevenção de doenças
crônicas e, portanto com interesse em termos de saúde pública. Frente a esta realidade
uma intervenção voltada a um estilo de vida ativo, Projeto UBS + Ativa, está em
andamento em uma área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na
cidade de Pelotas no sul do Brasil. As três principais estratégias que estão sendo
utilizadas na intervenção são a divulgação dos benefícios da atividade física em sala de
espera , grupo de atividade física orientada e atendimento ambulatorial. O objetivo do
presente estudo foi verificar a prevalência de atividade física, hipertensão (HAS) e
diabete (DB) na população da área da UBS para a construção da linha de base da
intervenção que terá a duração de 12 meses até a realização da segunda avaliação,
prevista para abril de 2014. Neste sentido, foi realizado um estudo transversal de base
populacional comunitária na área atendida pela UBS com pessoas de 18 anos ou mais.
Para a medida de atividade física foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade
Física (IPAQ) nos domínios do lazer e deslocamento. A amostra foi composta de 601
indivíduos. A média de idade foi de 45,3 anos (dp 17), 62% dos entrevistados foi do
sexo feminino e 30,8% tinham o Índice de Massa Corporal considerado normal. Cerca
de 59% dos indivíduos utilizavam a UBS e 72% destes moravam em área de programa
de agente comunitário de saúde. A prevalência de inatividade física no lazer foi de
59,7% (IC95% 55,7-63,6) enquanto para AF no deslocamento foi de 89% (IC95%
86,5-91,5). Entre os usuários da UBS, 35,5% (IC 95% 30,5-40,4) receberam
aconselhamento pelo médico para a prática de AF em alguma consulta na UBS. Em
toda a amostra, 14% (IC95% 11,3-19,0) foram classificados como diabeticos e cerca
de 35,4% (IC95% 31,6-39,2) tinham HAS. Inatividade física no lazer mostrou-se
associada com HAS (RP 1,14). Estes dados, além de servirem como informação de base
a serem monitoradas longo do tempo , mostram a necessidade da intervenção para a
população adstrita a área da UBS.
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Evolução dos gastos com cigarro das famílias brasileiras nas Pesquisas de
Orçamentos Familiares 2002/03 e 2008/09

Autores:
Leila Posenato Garcia, Ana Cláudia Sant’Anna, Lúcia Rolim Santana de Freitas, Luís
Carlos Garcia de Magalhães
RESUMO:
Introdução: Os gastos com cigarro são um item de despesa para muitas famílias,
conhecê-los pode contribuir para a proposição de políticas de combate do tabagismo.
Objetivo: Descrever a evolução dos gastos com cigarro das famílias brasileiras e seu
peso sobre a renda das famílias.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados das Pesquisas de Orçamentos
Familiares (POF), realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em
2002/03 e 2008/09. Para a comparação dos valores dos gastos, foi feita correção dos
valores, em reais (R$), segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), tendo como base janeiro de 2009. Foram considerados exclusivamente os
gastos com cigarro. As famílias foram divididas em quintos de renda mensal total per
capita.
Resultados: Em 2002-2003, e 2008-2009, respectivamente 23,5% e 18,1% das famílias
tiveram gasto com cigarro no período de referência das POF. Essa proporção foi mais
elevada nas regiões Sudeste (26,8% em 2002/03 e 20,7% em 2008/09) e Sul (24,4% em
2002/03 e 20,9% em 2008/09) e entre as famílias residentes em áreas urbanas (24,5%
em 2002/03 e 18,9% em 2008/09) em relação às rurais (17,9% em 2002/03 e 14,5% em
2008/09). No período, o gasto médio com cigarro para o total das famílias que tiveram
esse tipo de gasto elevou-se de R$55,36 para R$59,45 e o gasto médio per capita
elevou-se de R$18,60 para R$21,27. Para as famílias pertencentes ao último quinto de
renda e que gastaram com cigarro, o valor médio do gasto foi R$83,42 em 2002/03 e
R$85,46 em 2008/09; para as famílias pertencentes ao primeiro quinto estes valores
equivaleram, respectivamente, a R$33,71 e R$38,92. Para o total das famílias que
tiveram gastos com cigarro, o peso deste gasto em relação à renda reduziu-se de 2,9%
para 2,3%, entre 2002/03 e 2008/09. Entre as famílias pertencentes ao primeiro quinto,
essa participação reduziu-se de 7,8% para 5,2% e entre aquelas pertencentes ao último
quinto, de 1,6% para 1,2%, respectivamente. Conclusão: Houve redução da proporção

290

de famílias que tiveram gastos com cigarro, em todas as regiões, nas áreas urbana e
rural e em todos os quintos de renda. Apesar do aumento observado no valor médio do
gasto com cigarro, houve redução do peso desse gasto sobre a renda das famílias.
Enquanto o valor do gasto é maior entre as famílias com maior renda, seu peso é maior
entre aquelas com menor renda.
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Excesso de peso, circunferência abdominal, atendimento na UBS e recebimento de
aconselhamento para a prática de Atividade Física. Projeto UBS + Ativa
Fernando Vinholes Siqueira, William Macedo da Silva, Thamires Lorenzet Seus,
Leony Morgana Galliano, Fabricio Boscolo Del Vecchio, Ana Maria Ferreira Borges
Teixeira, Denise Silva da Silveira
O Projeto UBS + Ativa propõe a participação do profissional de educação física em uma
Unidade Básica de Saúde de ensino com o objetivo de divulgar os benefícios da atividade física
em sala de espera, proporcionar a formação de grupo de atividade física orientada e promover
atendimento ambulatorial. O objetivo deste estudo é apresentar dados da linha de base em
relação ao índice de massa corporal (IMC) , circunferência da cintura (CC), busca de
atendimento em unidades de saúde (UBS) e recebimento de aconselhamento para a prática de
AF pelo médico na UBS. Foi realizado um estudo transversal de base populacional comunitária
na área da UBS que abrange cerca de dez mil habitantes.Para a medida do IMC foi utilizada a
medida direta da altura e do peso, assim como para a medida da circunferência abdominal.
Quanto ao recebimento de aconselhamento para a prática de AF pelo médico os entrevistados
foram questionados face a face. No total, foram entrevistados 601 indivíduos com 18 anos de
idade ou mais em suas casas, por visita realizada por 10 entrevistadores previamente
treinados. Em relação ao IMC , 69,2 % (IC 95% 65,5-72,9 ) foram considerados com excesso de
peso (39,4% com sobrepeso e 29,8% obesidade) . Quanto a circunferência abdominal dos
indivíduos avaliados 73,8% (IC 95 % 70,1-77,3 ) foi considerado de alto risco para doenças
crônicas. A procura de cuidados na UBS foi relatada por 59,6% (IC 95 % 55,5-63,5 ) . Entre os
indivíduos com excesso de peso, 70,9% consultaram alguma vez na UBS e 85,7% destes
receberam aconselhamento pelo médico para a prática de AF. Os mesmos dados referente a
circunferência abdominal mostram que 71,4% consultaram na UBS e 84,9% receberam
orientação para prática de AF. Conclui-se que cerca de 3/4 da população que vive na área de
abrangência da UBS apresentam perfis de risco para doenças crônicas embora muitos tenham
recebido orientação para a prática de AF quando da utilização da UBS. Essa realidade mostra a
necessidade da intervenção com programas que visem a adoção de comportamentos
saudável na UBS.
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Título: Estado nutricional e perfil lipídico em adolescentes escolares
Autores: Jessica Rondoni Silva – Aluna da Faculdade de Nutrição da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas
Carla Cristina Enes – Professora e pesquisadora da Faculdade de Nutrição da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas
Introdução: Estudos revelam associação significativa entre excesso de peso e
alterações no perfil lipídico em adolescentes, que por sua vez representam um
importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares na vida
adulta.
Objetivo: Estimar a prevalência de dislipidemia entre adolescentes escolares e
investigar sua associação com o excesso de peso.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal com amostra probabilística de 526
adolescentes, de ambos os sexos, matriculados em escolas públicas de Piracicaba (SP).
Foram obtidas informações demográficas (idade e sexo), antropométricas (peso, altura
e circunferência da cintura), maturação sexual e bioquímicas (colesterol total e
frações, triglicerídeos). A classificação dos resultados bioquímicos (desejável e elevado)
foi realizada com base nos pontos de corte específicos para idade. Foram calculadas
estatísticas descritivas e estimadas as freqüências dos principais indicadores
antropométricos e bioquímicos. Para avaliar a diferença de médias de IMC e
circunferência da cintura entre os adolescentes com e sem dislipidemia utilizou-se o
teste t-student. As análises foram realizadas no Stata 12.0 e considerou-se nível de
significância de 0,05.
Resultados: A prevalência de excesso de peso (sobrepeso+obeso) foi de 35,4%. A
concentração média de colesterol total e triglicerídeo foi maior entre as meninas
(p=0,01). Entre os participantes 80,6% apresentaram dislipidemia (alteração em pelo
menos um dos parâmetros). Aproximadamente um quarto (25,9%) dos adolescentes
apresentou colesterol total elevado e em 64,1% as concentrações de HDL-c estavam
abaixo do mínimo esperado. O IMC foi maior entre os adolescentes com níveis de HDLc mais baixos (IMC=19,9 vs 21,3;p=0,0027) assim como a circunferência da cintura
(CC=71,4 vs 75,4;p=0,0001). Os escolares que apresentaram dosagens elevadas de
triglicerídeo tinham maior IMC (IMC=23,4 vs 20,6;p=0,0040) e circunferência da cintura
(CC=79,8 vs 73,6;p=0,0014) quando comparados àqueles com concentrações normais
desse parâmetro. Para os demais parâmetros não foram observadas diferenças
significativas.
Conclusão: As prevalências de excesso de peso e dislipidemia são consideradas
elevadas e sua relação evidenciada neste estudo alerta para a necessidade de medidas
preventivas urgentes no sentido de reduzir a obesidade entre jovens.
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RESUMO
Introdução: a mortalidade infantil ainda é considerada como um grave problema de
saúde pública mundial. A análise de fatores de risco para os óbitos de menores de
um ano são componentes determinantes que devem ser considerados na
elaboração de estratégias para a redução da mortalidade infantil. Objetivo: analisar
fatores de risco para a mortalidade infantil, no município de Fortaleza-CE, no período
de 2005 a 2010. Métodos: estudo do tipo caso-controle. A amostra foi constituída
por 147 casos e 441 controles. Os dados foram coletados do Sistema de Informação
de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM),
onde se realizou o linkage para identificar as crianças menores de um ano que
evoluíram ao óbito. Em modelo hierarquizado, as variáveis dos níveis distais (fatores
socioeconômicos), intermediário (fatores sobre gestação e parto) e proximal (fatores
sobre o recém-nascido) foram submetidas às análises univariadas e multivariadas.
Na sequência realizou-se regressão logística múltipla para elaboração do modelo
final dos fatores de risco para a mortalidade infantil. Resultados: gestação gemelar
e idade gestacional inferior a 37 semanas foram as variáveis que apresentaram
associação significativa com o desfecho. O parto cesáreo apresentou-se como fator
de proteção. Conclusões: intervenções relacionadas ao aumento da cobertura e
qualidade da assistência no pré-natal e no pós-natal imediato, causaria um declínio
mais acentuado da mortalidade infantil, sobretudo, no período neonatal.
Palavras-chaves: Mortalidade infantil; Fatores de risco; Sistemas de informação.
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Título: Comportamento sedentário e sua influência nas escolhas alimentares de
adolescentes
Autores: Beatriz Guerra Lucchini – Aluna da Faculdade de Nutrição da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas
Carla Cristina Enes – Professora e pesquisadora da Faculdade de Nutrição da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC Campinas
Introdução: A associação entre estilo de vida sedentário e o comportamento alimentar
não saudável tem sido observada em diversos estudos. Além disso, tais hábitos são
claramente reconhecidos como fatores de risco para várias doenças crônicas.
Objetivo: Investigar a associação entre o comportamento sedentário e o padrão
alimentar de adolescentes escolares.
Métodos: Participaram do estudo 815 adolescentes de ambos os sexos, selecionados
probabilisticamente em escolas da rede pública de Piracicaba-SP. Nas entrevistas
foram obtidos dados demográficos, antropométricos, consumo alimentar habitual,
padrão de atividade física e maturação sexual. As informações sobre consumo
alimentar foram obtidas a partir de um questionário de freqüência alimentar semiquantitativo desenvolvido para adolescentes. Avaliou-se a adequação do consumo
médio (porções/dia) dos oito grupos alimentares conforme recomendação do guia
alimentar brasileiro. O comportamento sedentário foi definido a partir do total de
horas diárias dedicadas a assistir televisão, jogar videogame e usar o computador
(>2h/dia e ≤2h/dia). Foram calculadas estatísticas descritivas e para avaliar as
diferenças de médias utilizou-se o teste t-student. As análises foram realizadas no
Stata 12.0 e considerou-se nível de significância de 0,05.
Resultados: Entre os entrevistados 82% eram sedentários (>2h tela/dia). O tempo
médio de permanência em frente à tela foi de 5,2 horas/dia e foi maior entre os
meninos (p=0,0002). Nenhum dos adolescentes entrevistados atendeu a
recomendação de ingestão diária dos oito grupos alimentares pesquisados. Somente
10,3% consumiram a quantidade recomendada (≥3porções/dia) do grupo do leite e
derivados, 16,7% para legumes/verduras e 15% para frutas. A ingestão de frutas,
legumes e verduras foi menor (p=0,02) entre os adolescentes sedentários. Por outro
lado, os adolescentes que despendiam mais de 2h diárias em frente à tela consumiram
mais açúcares e doces (p=0,0007) e óleos e gorduras (p=0,059). Para os demais grupos
alimentares não se observou diferença significativa.
Conclusão: Os adolescentes que permanecem tempo excessivo em frente à TV devem
ser encorajados a adotar uma prática alimentar mais saudável, já que a alimentação
inadequada e o sedentarismo, sobretudo em associação, aumento o risco para o
desenvolvimento de doenças crônicas ainda na adolescência.
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Intensidade média de caminhada, atividade física moderada e vigorosa de acordo
com o nível socioeconômico da população de adultos e idosos no Brasil
Fernando Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Elaine Tomasi, Elaine Thumé,
Suele M Silva, Luiz Augusto Facchini
Os determinantes sociais da saúde estão bem descritos na literatura. Aqueles que vivem em
áreas de privação ou de maior vulnerabilidade social têm pior saúde quando comparados com
seus pares que vivem em áreas de menor vulnerabilidade. As pessoas que vivem em situação
de pobreza são mais propensos a precisar dos serviços oferecidos pelo Estado. O objetivo
deste estudo foi descrever a prevalência de caminhada, atividade física moderada e de
intensidade vigorosa em uma amostra de adultos e idosos residentes em áreas cobertas por
unidades básicas de saúde (UBS) no sul e nordeste do Brasil, de acordo com a posição
socioeconômica . Um estudo transversal foi realizado com adultos e idosos que vivem em 41
cidades com mais de 100.000 habitantes nas regiões Sul e Nordeste do Brasil. A atividade física
foi avaliada com a versão curta do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) . No
total, foram entrevistados 4.060 adultos e 4.003 idosos com taxa de perdas e recusas de 3,5%
e 4,7% para adultos e idosos respectivamente. A média de caminhada em minutos por semana
de adultos variou de 53,8 min/semana no grupo de nível socioeconômico ABC para 57
min/semana no nível E (p<0,001). No grupo de idosos a média de caminhada em minutos por
semana variou de 47 min/semana no grupo ABC para 41min/sem no grupo E (p<0,001) e de
95,1 min/semana (ABC) para 81,6 min/semana (D) de atividade moderada (p=0,002). Quando
observado o número de dias por semana de AF em adultos em relação ao NSE não houve
diferença significativa, enquanto para os idosos os dias por semana de caminhadas variou de
2,2 dias (ABC) para 1,6 dias (E) (p<0,001). Conclui-se que entre os adultos as atividades de
caminhada são maiores nos NSE mais baixo enquanto nos idosos são menores. Para atividade
moderada adultos do NSE ABC caminham mais que os níveis abaixo.
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PNAD/2008:
DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS, DE SAÚDE E TRABALHO
Isabella de Oliveira Campos Miquilin – MIQUILIN, I.O.C.
Letícia Marín-León – MARÍN-LEÓN , L.
Aparecida Mari Iguti – IGUTI, A.M.
Eunice Stenger – STENGER, E.
Verônica Gronau Luz – LUZ, V.G.
Ehideé Isabel Gómez La Rotta – LA ROTTA, E.I.G.
Heleno Rodrigues Corrêa Filho – CORRÊA FILHO, H.R.

RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar desigualdades socioeconômicas, de saúde e trabalho
entre crianças e adolescentes que relataram ter sofrido violência nos últimos 12 meses.
Trata-se de estudo transversal baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios/2008. Foram selecionadas crianças de 5 a 17 anos, de ambos os sexos,
residentes em áreas urbanas e rurais de todas as Unidades da Federação e Distrito
Federal (n=91.377). Considerando amostra complexa, foram calculadas prevalências de
violência referida segundo variáveis socioeconômicas, saúde referida, morbidade
referida e situação no mercado de trabalho. Utilizando regressão de Poisson, foram
estimadas razões de prevalência de violência ajustadas por variáveis demográficas,
socioeconômicas e tipo de informante. A violência relatada foi mais prevalente entre
meninos; 14 a 17 anos; não brancos; não frequentavam escola ou creche; com pior
saúde referida, história de depressão e entre crianças e adolescentes trabalhadores.
Modelo de regressão multivariada para associação com violência destacou trabalho
infantil (RP=1,41 IC95% 1,18-1,67) pior saúde referida (RP=1,64 IC95%=1,38-1,95) e
depressão (RP=4,28 IC95%=3,06-5,96). Políticas intersetoriais de redução das
desigualdades deverão prover apoio à família e acesso a serviços públicos para reduzir a
violência e abolir o trabalho infantil.
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Título: Processo de decisão pelo tipo de parto no Brasil: da preferência inicial das mulheres à
via de parto final.

Autores: Domingues, R.M.S.M., Dias, M.AS.B., Nakamura – Pereira, M., Alves, J.A., d’Orsi , E.,
Pereira, A.P.E., Schilithz, A.O.C, Leal, M.C..
Objetivo: Descrever os fatores referidos para a preferência pelo tipo de parto no início da
gestação e reconstruir o processo de decisão pelo tipo de parto no Brasil. Métodos: Estudo
nacional de base hospitalar, composto por 23.894 puérperas, realizado no período de
Fevereiro de 2011 a Outubro de 2012. Dados analisados segundo fonte de pagamento do
parto e paridade, com utilização do teste χ2. Utilizou-se análise para amostras complexas,
visando incorporar o efeito de desenho do estudo, e ponderação dos dados segundo plano
amostral. Resultados: A preferência inicial pela cesariana foi de 27,6%, variando de 15,4%
(primíparas do setor público) a 73,2% (multíparas com cesariana anterior do setor privado). O
principal motivo para a escolha do parto vaginal foi a melhor recuperação desse tipo de parto
(68,5%) e para a cesariana o medo da dor do parto (46,6%). Experiência positiva com parto
vaginal (28,7%), parto cesáreo (24,5%) e realização de laqueadura tubária (32,3%) foram
citados por multíparas. Mulheres do setor privado apresentaram 87,5% de cesariana, com
aumento da decisão pelo parto cesáreo no final da gestação, independente do diagnóstico de
complicações, indicando que fatores não clínicos estão influenciando a decisão pelo tipo de
parto. Em ambos os setores, a proporção de cesariana foi muito superior ao desejado pelas
mulheres. Conclusão: A preferência das mulheres pela cesariana aumentou no Brasil, mas a
maioria das mulheres estudadas desejava ter um parto vaginal no início da gestação. A forma
de organização da assistência ao parto afeta a preferência inicial das mulheres e a forma como
a via de parto é decidida.

Descritores: Saúde Materno-Infantil, parto normal, cesárea, preferência do paciente, Sistema
Único de Saúde, Saúde suplementar.
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Intensidade média de caminhada, atividade física moderada e de intensidade
vigorosa entre os trabalhadores de saúde no Brasil de acordo com o nível de
escolaridade.
Fernando Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Elaine Tomasi, Elaine Thumé,
Suele M Silva, Luiz Augusto Facchini
Poucos estudos sobre padrões de atividade física (AF) entre os trabalhadores de saúde estão
disponíveis na literatura nacional. Este grupo, representa uma importante força de trabalho no
sistema de saúde brasileiro . Embora este grupo pudessem desempenhar um importante papel
no fornecimento de orientação para um estílo de vida ativa da população , parece que a
inatividade física também é um problema entre estes trabalhadores . O objetivo deste estudo
foi descrever as médias de caminhada, atividade física moderada e de intensidade vigorosa
entre os trabalhadores de saúde no Brasil de acordo com seu nível de escolaridade . Foi
realizado um estudo transversal incluindo 4643 trabalhadores de Unidades Básicas de Saúde
em 41 cidades (com mais de 100 mil habitantes ) das regiões Sul e Nordeste do Brasil . Um
questionário auto-administrado foi utilizado para avaliar informações sociodemográficas e
para medir os níveis de AF foi utilizada a versão curta do Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ) . Os resultados mostram que as médias de dias por semana de
caminhada foram de 3,13 dias/semana entre os profissionais de formação universitária, 4,14
dias/semana entre os de nivel médio e de 5,22 entre os agentes comunitários de saúde
(p<0,001). Em relação as atividades de intensidade moderada os profissionais graduados
praticavam AF 2,1 dias/semana, os de nível médio 3,0 dias/semana e 3,6 dias/semana entre os
agentes comunitários de saúde (p<0,001). Para AF de intensidade vigorosa, os valores foram
de 1,54; 2,2 e 2,78 (p<0,001) dias por semana respectivamente para os de nivel universitário,
médio e agentes comunitários de saúde. Conclui-se que os agentes comunitários de saúde são
o grupo populacional que apresenta maiores médias de AF por dias da semana, independente
da intensidade. Concuí-se também que conforme aumenta a intensidade da atividade física,
diminui a média de dias/semana para todos os profissionais.
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Intervenção com atividade física em Unidade Básica de Saúde - Projeto UBS +
Ativa: Aspectos metodológicos de uma intervenção de base comunitária
Fernando V Siqueira, Fabrício B Del Vecchio, Leony M Galliano, Thamires L da
Cunha Seus, Márcio Peixoto, William Macedo, Denise Silva da Silveira, Ana Maria
Ferreira Borges Teixeira, Pedro C Hallal
O presente trabalho apresenta a metodologia de uma intervenção com atividade física
em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Projeto UBS+Ativa, em realização na cidade
de Pelotas, RS, que tem por objetivo promover a atividade física para a população da
área de abrangência de uma UBS. A base do estudo está fundamentada em três ações: a)
aconselhamento para a prática de atividade física, b) aulas coletivas e, c) atendimento
ambulatorial para prescrição individual de AF. A linha de base foi constituída a partir de
um trabalho de campo na área da UBS por meio de inquérito epidemiológico. As
variáveis, atividade física (AF) no lazer e deslocamento, aconselhamento à prática de
AF na UBS, utilização da UBS e diagnóstico médico de doença crônica, foram as
principais variáveis independentes. A implementação da metodologia do estudo exigiu
um grande desafio logístico em decorrência da realidade da área de abrangência, que
apresenta necessidades em termos de estrutura viária, saneamento e segurança. No
entanto, a completude da coleta de dados, a possibilidade de execução em termos da
logística para a realização do trabalho de campo, mostrou-se factível e reprodutível para
as mais diferentes áreas de UBS. O trabalho de campo nas sete micros áreas do estudo
foi realizada em 14 dias, incluindo os fins de semana. Foram obtidos dados de 713
pessoas elegíveis (7,13% da população), sendo que 601 foram entrevistados (84,3%), 70
foram perdas (9,8%) e 42 recusas (5,9%), num total de perdas e recusas de 15,7%.. Da
área total atendida pela UBS, 50% era atendida pelo Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS). Nos primeiros meses da intervenção, aproximadamente 3000
panfletos foram distribuídos na área daUBS, e cerca de 1500 pessoas foram abordadas
na sala de espera. Conclui-se que a metodologia utilizada para o delineamento da
intervenção mostrou-se factível e a utilização desta metodologia de abordagem na área
de abrangência da UBS possibilitará novas avaliações e estimativas de prevalência na
área da UBS, de modo a permitir avaliar futuramente o impacto da intervenção.
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Utilização de serviços de saúde por crianças menores de cinco anos no
Brasil: prevalência e fatores associados.
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Introdução: Além do perfil da morbidade de crianças, os padrões da utilização
de serviços de saúde por este grupo pode ser de grande utilidade para o
planejamento e a melhoria do sistema de saúde. O objetivo deste trabalho foi
descrever	
   a	
   utilização	
   de	
   serviços	
   de	
   saúde	
   em	
   uma	
   amostra	
   de	
   crianças	
  
brasileiras	
   menores	
   de	
   cinco	
   anos	
   de	
   idade	
   e	
   investigar	
   fatores	
   associados.	
  
Métodos:	
   Realizado	
   em	
   2009	
   em	
   100	
   municípios	
   de	
   diferentes	
   portes	
  
populacionais	
  em	
  23	
  UF	
  das	
  cinco	
  regiões	
  geopolíticas	
  brasileiras,	
  o	
  estudo	
  teve	
  
delineamento	
  transversal	
  de	
  base	
  populacional.	
  A	
  amostra	
  de	
  6.360	
  crianças	
  foi	
  
localizada	
   através	
   de	
   um	
   processo	
   em	
   múltiplos	
   níveis,	
   para	
   as	
   quais	
   investigou-‐
se	
   a	
   utilização	
   de	
   quatro	
   tipos	
   de	
   serviços	
   de	
   saúde:	
   atendimento	
   domiciliar,	
  
serviço	
   médico	
   ambulatorial	
   -‐	
   nos	
   últimos	
   três	
   meses,	
   e	
   uso	
   de	
   pronto-‐socorro	
   e	
  
internação	
   hospitalar	
   –	
   último	
   ano.	
   Resultados:	
   Mais	
   de	
   metade	
   das	
   crianças	
  
foram	
   atendidas	
   por	
   médico	
   nos	
   três	
   meses	
   que	
   antecederam	
   a	
   entrevista.	
   No	
  
mesmo	
  período,	
  8%	
  receberam	
  atendimento	
  no	
  domicílio.	
  Um	
  terço	
  das	
  crianças	
  
foi	
   atendida	
   em	
   serviços	
   de	
   urgência	
   /	
   emergência	
   e	
   11%	
   estiveram	
  
hospitalizadas	
   nos	
   12	
   meses	
   anteriores.	
  Após	
   ajustes,	
   as	
   meninas	
   foram	
   menos	
  
hospitalizadas	
   e	
   menos	
   atendidas	
   em	
   serviços	
   de	
   urgência	
   do	
   que	
   os	
   meninos.	
  
Quanto	
   maior	
   a	
   idade,	
   menor	
   a	
   prevalência	
   de	
   atendimento	
   domiciliar	
   e	
   por	
  
profissional	
  médico.	
  Comparados	
  aos	
  mais	
  pobres	
  (classes	
  D	
  e	
  E),	
  os	
  mais	
  ricos	
  
tiveram	
   menos	
   atendimento	
   domiciliar,	
   mais	
   atendimento	
   médico	
   e	
   mais	
  
atendimento	
   de	
   urgência.	
   Discussão:	
   A	
   utilização	
   de	
   serviços	
   de	
   saúde	
   por	
  
crianças	
   acompanha	
   o	
   padrão	
   da	
   população	
   adulta	
   e	
   reflete	
   iniquidades	
   em	
  
saúde	
  ainda	
  presentes	
  no	
  Brasil.	
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A RUPTURA SOCIAL INFANTO-JUVENIL E SUA INFERÊNCIA NA
REPRESENTAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES
Danielle Bordin; Cristina Berger Fadel; Artênio José Ísper Garbin; Nemre
Adas Saliba; Cléa Adas Saliba Garbin
Outros tópicos em epidemiologia
Resumo
Introdução:

Os

Conselhos

Tutelares

constituem-se

órgãos

autônomos,

nomeados pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, configurando-se como um espaço de notificação e
reconhecimento de violação ou ameaça de direito. Para exercer com eficácia a
sua missão social, conta com o trabalho dos conselheiros tutelares. Objetivo:
Este estudo tem como escopo ampliar a compreensão do universo destes atores

sociais e conhecer as implicações sobre a dinâmica do seu processo de
trabalho. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivoexploratório, qualitativa. Para seu desenvolvimento foram enfocadas as redes de

significados construídas no contexto de um Conselho Tutelar, envolvendo a
totalidade de conselheiros tutelares em caráter efetivo (n=6) de um município
de pequeno porte no estado do Paraná. Para a coleta de dados foi utilizado
questionário semi-estruturado e entrevista informal, norteada por três grandes

eixos: o reconhecimento do sentir, a caracterização da violência e o impacto
social, veiculados sempre ao universo de trabalho dos conselheiros. O material
foi tratado através da técnica de análise do Discurso do Sujeito Coletivo. Resultados:

As ideias centrais extraídas dos discursos expuseram as percepções dos
conselheiros tutelares acerca do reconhecimento de alguns aspectos determinantes e
inerentes à sua práxis como a impotência frente aos perturbadores cenários sociais a
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que são expostos, adjudicada a restrição do alcance de sua atuação veiculada a
entraves estruturais das redes vigentes de proteção social e a baixa adesão da
população ao seu processo de trabalho, dissociações estas que concorreriam

ainda para aumentar o risco de violência. Evidenciaram também, uma satisfação
arraigada a desdobramentos laborais considerados concluídos e aos que inferem
positivamente sobre a violência infanto-juvenil e, estas por sua vez, são consideradas
o combustível para uso de suas aptidões e funções. Conclusões: Essas

considerações de conselheiros tutelares alertam sobre a necessidade de se
observar, prioritariamente, os instrumentos de proteção, prevenção e atenção
integral a crianças e adolescentes vítimas de violência, sem a pretensão de
uma formulação única, mas, apenas, de contribuir para o reconhecimento de
parâmetros que norteiem a relação intersubjetiva entre o conselheiro tutelar e a
sua práxis.
Palavras chave: Violência; Criança; Adolescente; Relações ComunidadeInstituição.
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE:
PERCEPÇÕES DE UM COMITÊ DE MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE

Myrella Silveira Macedo Cançado1, Ellen Synthia Fernandes de Oliveira2, Ricardo
Antônio Gonçalves Teixeira3, Geovanna Bárbara Henrique Correia da Silva4, Thainara
Calixto da Paz5

1

Discente do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, 2Docente e coordenadora do
Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, 3Docente da Faculdade de Educação,
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Acadêmica de Farmácia e bolsista do GIAD, 5Acadêmica de Biomedicina e bolsista do
GIAD.
Universidade Federal de Goiás – UFG - Endereço eletrônico: myrella82@hotmail

INTRODUÇÃO
A dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública no
mundo, estimando-se que cerca de 500 mil pessoas com dengue grave necessitem de
hospitalização a cada ano, uma grande proporção composta por crianças (WHO, 2013).
A importância desta doença está relacionada à sua morbimortalidade e à
necessidade de estratégias mais complexas para o controle do vetor Aedes aegypti, que
vão além do uso de inseticidas e de campanhas informativas.
Os métodos de controle do vetor contemplam o uso de inseticidas de baixo
volume; o controle biológico através do Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus e de
peixes larvívoros adicionados aos depósitos domésticos de água e campanhas
informativas na televisão, rádio, jornais e folhetos (BRASIL, 2009).
Todavia, estes métodos de controle tradicionais não têm produzido os efeitos
esperados para reduzir os casos da doença. Pelo contrário, observa-se no Brasil, desde
os anos 1980, uma expansão geográfica da infestação do vetor e a circulação
progressiva e intensa do vírus, com registro de grandes epidemias e de transmissão
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endêmica em diferentes centros urbanos (JERONIMO; NASCIMENTO; BALBINO,
2012).
No Brasil, os

primeiros casos

de

dengue documentados

clínica e

laboratorialmente ocorreram em Boa Vista, Roraima, em 1981 e em Goiás, em 1987, no
sul do Estado. Desde então, o país tem investido, sem êxito, em programas de combate
ao vetor Aedes aegypti essencialmente centrados no combate químico, com baixíssima
ou mesmo nenhuma participação da comunidade, sem integração intersetorial e com
pequena utilização do instrumental epidemiológico (BRASIL, 2002).
A prevenção e o controle da dengue devem aliar-se, também, a mobilização da
comunidade, à integração intersetorial e à comunicação e educação em saúde. A
intersetorialidade permite a articulação entre diversos saberes a fim de complementar as
ações de combate a dengue, exigindo maior interação do aparelho estatal com a
comunidade e a educação em saúde possibilita a produção do saber para o
desenvolvimento humano e para a organização do trabalho (CELEDÔNIO et al., 2012).
Nesta perspectiva, a educação e a mobilização social são campos de ação
fundamentais para o bom desempenho de programas de prevenção e de controle da
dengue e para a redução dos criadouros do vetor, muito mais pela sua capacidade de
abrir espaços de diálogo e conversação entre profissionais, agentes de saúde e
população, do que pelo seu potencial de mudar comportamentos individuais (ALMUHANDIS; HUNTER, 2011).
Este estudo justifica-se porque Goiás, Centro-Oeste brasileiro, se encontra em
circulação simultânea dos quatro sorotipos da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e
DENV-4), o que tem resultado no aumento das formas graves e do alto coeficiente de
letalidade da doença (BRASIL, 2013).
O Estado de Goiás lidera o ranking de casos de dengue, apresentando, em 2013,
um aumento de 438,38% do número de casos em relação a 2012. Nos últimos dez anos,
registraram-se mais de 300 mil casos de dengue com destaque para os anos de 2011, no
qual houve a reintrodução do sorotipo DENV-4 em Goiás e 2013, no qual foram
notificados até a primeira quinzena do mês de novembro, cerca de 156.620 casos da
doença, sendo 65 óbitos confirmados (GOIÁS, 2013).
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Frente a este cenário, foi criado o Comitê Estadual de Mobilização contra a
Dengue de Goiás, com base no Decreto N° 7223, de 21 de fevereiro de 2011. Ele é
composto por representantes do poder público e da sociedade civil de Goiás, e possui
como uma de suas finalidades a integração de ações de promoção, prevenção e controle
da dengue, desenvolvidas por todos os segmentos da sociedade goiana (GOIÁS, 2011).
Dentre as ações preconizadas pelo Comitê encontram-se as de Educação em
Saúde, as quais precisam ser fortalecidas e organizadas em atividades permanentes. E
reconhecendo essa necessidade, resolveu-se investigar a percepção dos representantes
do Comitê sobre educação em saúde para prevenção da dengue.
Esta pesquisa está vinculada às ações de extensão do Grupo Integrado de Ações
Contra Dengue (GIAD) da Universidade Federal de Goiás (UFG), o qual desenvolve
ações em parceria com a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás
(SUVISA) e com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E, para a sua realização,
contou com financiamento do Ministério da Educação (MEC) por meio do PROEXT –
MEC/SESu.
Ressalta-se que esse estudo contribui para a Epidemiologia no sentido de
reforçar e otimizar as ações tanto da gestão dos serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) quanto do Comitê de Mobilização Contra Dengue de Goiás no que tange a
formação de grupos permanentes de educação em saúde, a integração academia-serviçocomunidade, o planejamento, a reformulação de estratégias de controle e o
fortalecimento da educação em saúde como medida prioritária para a prevenção dessa
doença em todo o Estado.
OBJETIVOS
A presente pesquisa elege como objetivo geral investigar a percepção que os
representantes do Comitê Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás possuem a
respeito da educação em saúde para prevenção da dengue.
METODOLOGIA
Realizou-se no município de Goiânia, durante a reunião mensal do Comitê
Estadual de Mobilização Contra Dengue de Goiás do dia 11 de abril de 2013, um estudo
descritivo, prospectivo e transversal. Participaram da pesquisa 43 representantes das
Instituições público-privadas integrantes do Comitê.
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O Comitê sedia-se em Goiânia, capital de Goiás, e as reuniões ocorrem uma vez
ao mês, havendo rotatividade do local entre as Instituições participantes. Está vinculado
a SUVISA da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) sob a responsabilidade
da Coordenação de Educação e Comunicação.
O Comitê é composto por representantes do poder público e da sociedade civil
goiana os quais se reúnem para planejar e propor ações de educação e mobilização
social, bem como acompanhar e avaliar a implementação das ações previstas para o
combate a dengue no Estado (GOIÁS, 2011).
Após a anuência do Comitê, os representantes responderam um questionário
misto, com perguntas abertas e fechadas, as quais versavam sobre o perfil sóciodemográfico; o envolvimento em ações de prevenção e controle da dengue e a
percepção a respeito da Educação em Saúde para prevenção da dengue.
Foram incluídos na pesquisa os representantes, de ambos os sexos, que
pertenciam às Instituições públicas e privadas participantes do Comitê Estadual de
Mobilização Contra Dengue de Goiás, que estavam presentes na reunião durante a
coleta de dados e que concordaram em participar do estudo. E excluídos, entre os
presentes na reunião, os representantes que não quiseram participar deste estudo.
Como apoio a análise dos dados quantitativos, utilizou-se o software Sphinx
Léxica versão 5.1 e para a análise dos dados qualitativos, o software webQDA. O
Sphinx conduz o pesquisador desde a concepção do questionário até a apuração e
análise estatística (FREITAS et al., 2009). E o webQDA permite desenvolver projetos
por meio de uma base de dados na internet através da qual se podem guardar, codificar,
indexar e classificar segmentos de informação a fim de responder a pergunta de
investigação (SOUZA et al., 2013).
RESULTADOS
Do total de 43 participantes entrevistados, 10 (23,3%) tinham entre 36 a 40 anos;
34 (81%) nasceram no estado de Goiás; 37 (86%) possuíam curso superior, entre os
quais uma minoria (25,6%) afirmou ser da área da saúde: enfermagem (14%), farmácia
(9,3%) e nutrição (2,3%). A maioria dos respondentes (60,5%) referiu possuir outro
curso em outra área, principalmente, biologia (11,5%), direito (7,7%) e administração
(3,8%).
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Em relação à Instituição à qual pertenciam, 35 (81,4%) estavam lotados em
Instituições de natureza pública, representando a maioria, e apenas 4,7% representavam
Instituições privadas.
Esses resultados mostraram que o Comitê é composto por pessoas com formação
profissional diversificada o que favorece as ações de planejamento de combate a
dengue, uma vez que o controle dessa doença envolve ações complexas e
multiprofissionais.
Contudo, foi observado uma baixa participação de representantes do Setor
Privado, o que dificulta ainda mais a formação de parcerias para um controle mais
efetivo da doença em Goiás. E esta situação foi confirmada na própria fala de um dos
respondentes, o qual reconheceu a baixa interação entre o setor público e o privado.
A maioria dos representantes das Instituições (60,5%) não exerce cargo de
gestão, este dado sugeriu uma das dificuldades que o Comitê ainda precisa enfrentar,
como, por exemplo, uma maior aproximação e integração com as pessoas que decidem
e elaboram as políticas públicas de combate a dengue.
Em relação às ações de prevenção e controle da doença, 40 (93%) afirmaram
realizar algum tipo de ação na Instituição em qual trabalha, sendo que destes, 28
(32,6%) afirmaram realizar ações de educação em saúde. Esta realidade confirma o
envolvimento do Comitê com ações de prevenção e controle da dengue, conforme o que
é preconizado pelo Decreto N° 7223/2011.
Quanto à percepção a cerca da educação em saúde para prevenção da dengue, o
discurso dos 43 respondentes foram codificados no webQDA em 3 dimensões: 1.
Aspectos Educacionais; 2. Aspectos de Gestão e 3. Envolvimento da Comunidade.
Quanto aos aspectos educacionais, os participantes do estudo concordaram que
as ações de educação em saúde são fundamentais para a prevenção e o controle da
dengue, contudo, reconhecem que não sabem, na prática, o que fazer; consideraram ser
necessário reforçar a integração entre os membros do Comitê e incentivar a criação de
Grupos Permanentes de Educação em Saúde nos municípios de Goiás.
Esses grupos de educação em saúde inserem-se na perspectiva da Educação
Permanente, na qual se propõe que os processos de capacitação dos trabalhadores da
saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações,
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da gestão setorial e do controle social em saúde. E tenham como objetivos a
transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho,
estruturando-se a partir da problematização do processo de trabalho.
Quantos aos aspectos de gestão, a educação em saúde foi reconhecida como o
pilar que deveria sustentar as políticas públicas de combate a dengue e como estratégia
para reduzir os gastos dos serviços públicos de saúde com medicamentos, internações e
mão-de-obra especializada; além de reduzir os casos graves de dengue e, sobretudo, o
número de óbitos.
Foram apontados pelos participantes alguns entraves que impossibilitariam a
resolutividade das ações, como a baixa ou nenhuma interação do Comitê com a gestão e
com os agentes de combate de endemias; a falta de reconhecimento por parte de outros
setores da sociedade (saneamento, meio ambiente, segurança pública, etc.), que o
combate a dengue não é responsabilidade somente do setor saúde e, por fim, a
realização de ações que não surtem o efeito preventivo esperado, deixando o
profissional com sensação de impotência.
E quanto ao envolvimento da comunidade, todos os respondentes afirmaram que
o Comitê precisa estar mais próximo da população, uma vez que ela também é
coresponsável no combate a dengue. Essa aproximação insere o cidadão no contexto da
educação em saúde, promovendo a formação de habilidades pessoais, a conscientização
das pessoas e a mudança de comportamento sobre os cuidados necessários para
combater a doença.
CONCLUSÕES
O planejamento de ações estratégicas contínuas fortalece a atuação do Comitê de
Mobilização Contra Dengue e atende, particularmente, as áreas de demanda prioritária e
com problemas de maior relevância diretamente vinculados as ações de combate à
dengue em Goiás.
Reconhecer a importância de ações preventivas para um controle mais eficaz
dessa endemia é uma tarefa árdua e não deve ser ignorada pela gestão dos serviços de
saúde. No que tange a educação em saúde, há um rompimento do modelo de cunho
campanhista, pontual e descontínuo do combate a dengue; as discussões ganham um
caráter ampliado e a transmissão verticalizada do conhecimento sobre a doença é
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substituída pela reflexão crítica, promoção do diálogo, consciência e emancipação dos
sujeitos.
Os participantes do Comitê reconheceram que as ações de educação em saúde
são primordiais para um controle mais efetivo da doença em todo o Estado e que elas
representam uma maneira de produzir saúde para a população, uma vez que fortalece os
modos participativos, democráticos e públicos de se pensar e fazer políticas públicas de
saúde.
Concluiu-se, então, que este estudo contribuiu para traçar ações integradas e
permanentes com a SES-GO e subsidiou a produção de conhecimento para a elaboração
de notas técnicas e cartilhas acerca do tema: educação em saúde para prevenção da
dengue.
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Exposição ocupacional a agrotóxicos, intoxicação por nicotina e prevalência
problemas de saúde mental entre trabalhadores da fumicultura na região Sul
Neice MX Faria1, Anaclaudia G Fassa2, Rodrigo D Meucci2, Nadia S Fiori2, Vanessa I
Miranda2
1 Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves, RS; 2 Departamento do Medicina
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Introdução: A exposição a pesticidas tem sido associada com problemas psiquiátricos
entre os trabalhadores agrícolas, embora existam incertezas quanto aos tipos
químicos, às formas e a intensidade da exposição que representam risco para saúde
mental. Além disso, os trabalhadores agrícolas da fumicultura são expostos à absorção
dérmica de nicotina, contudo seu efeito sobre a saúde mental ainda não foi estudado.
Objetivos: Identificar a prevalência de distúrbios psiquiátricos menores (DPM) entre os
agricultores de tabaco e fatores associados, com especial atenção para a exposição aos
agrotóxicos e à nicotina.
Métodos: Estudo transversal, que examinou uma amostra representativa de 2400
trabalhadores da fumicultura, caracterizando os indicadores econômicos das
propriedades rurais, fatores sócio-demográficos, hábitos de vida, várias exposições
ocupacionais, intoxicação aguda por agrotóxicos e por nicotina (doença do tabaco
verde). DPM foi definido a partir do Teste SRQ-20. A análise multivariada foi realizada
utilizando regressão de Poisson através de modelo hierarquizado.
Resultados: A prevalência de DPM foi de 12% e foi maior entre as mulheres (PR 1.4),
entre os trabalhadores com 40 anos ou mais, aqueles que eram
arrendatários/empregados ( PR 1,8 ) e entre os que relataram ter dificuldade em pagar
dívidas (RP 2,0 ). Volume de produção de tabaco foi inversamente associado com
prevalência DPM. Tarefas que envolvem a exposição cutânea a pesticidas mostraram
aumento de risco, variando entre 40% e 80%. Fumicultores que trabalhavam em
propriedades que utilizam organofosforados tiveram 50% a mais risco de DPM do que
aqueles atuando nos locais onde não era usado este tipo de agrotóxico. Tanto o
número de intoxicações por agrotóxicos como os episódios de doença do tabaco verde
mostraram associação linear direta com DPM.
Conclusões: O estudo reforça as evidências da associação entre a intoxicação por
agrotóxicos e problemas de saúde mental. Ele também aponta para o aumento do
risco de exposição a agrotóxicos através do contato dérmico e exposição aos
organofosforados, assim como indica a exposição intensa à nicotina como um risco
potencial para a saúde mental dos trabalhadores da fumicultura.
Palavras-chave: agricultores, tabaco, agrotóxicos, nicotina, transtornos mentais,
agricultura, ocupacionais
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DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE AIDS POR ORIENTAÇÃO SEXUAL NO
CEARÁ, BRASIL
Tópico: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias (AIDS e DST )

Nathália Lima Pedrosa, Simone Sousa Paiva, Eliane Rolim de Holanda,
Rosa Lívia Freitas de Almeida, Marli Teresinha Gimeniz Galvão

Introdução: A orientação sexual foi considerada como indicador que acompanha a
infecção desde o início da epidemia, na década de 1980. Conhecer a orientação sexual
da clientela diagnosticada com aids e sua evolução histórica ajuda na compreensão de
aspectos comportamentais, culturais e regionais, as quais orientam a assistência direta e
as políticas de saúde. Assim, o estudo objetivou realizar a distribuição dos casos de aids
por orientação sexual no Ceará, Brasil. Método: Trata-se de estudo descritivo,
retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado no Ceará. Consideraram-se todos
os indivíduos diagnosticados com aids, notificados no período entre 2001 e 2011 através
das fichas do SINAN. As informações foram disponibilizadas na Secretaria de Saúde do
Estado. Havia 8.003 notificações de casos de aids no Ceará. Dessas, encontraram-se 38
casos de notificação duplicados e 69 não residiam no Estado, sendo excluídos da
pesquisa. Estudaram-se, portanto, 7.896 casos de aids. Estudaram-se os números de
casos de aids ano a ano, bem como a orientação sexual dos mesmos. Aplicaram-se os
testes qui-quadrado de Pearson, Teste de Pearson e t de student. O valor-p
predeterminado foi de 0,05. Utilizou-se o programa SPSS 20.0. A pesquisa obedece à
Resolução 466/2012 e foi aprovada por um comitê de ética, protocolo 203.911.
Resultados: Evidencia-se a heterossexualização da aids no estado cearense, em que a
proporção dos mesmos variou entre 62,1,% (2002) e 74,3% (2007), em relação às
outras categorias de orientação sexual. As menores taxas foram entre os bissexuais,
variando entre 7,2% (2009) e 17,1% (2002). Não se verificou tendência significativa
entre homossexuais (p=0,15), nem entre bissexuais (p=0,67) e heterossexuais (p=0,06).
Portanto, há estabilidade dos casos da aids nas categorias sexuais, mantendo-se um
padrão de normalidade. Ressalta-se que 2.764 dos casos foram considerados ignorados,
sugerindo necessidade de maior cautela pelos profissionais durante preenchimento de
ficha de notificação. Conclusão: Observa-se a heterossexualização dos casos de aids no
Ceará ao longo do tempo. Há menores proporções de bissexuais na clientela notificada
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com a doença. Ainda há um grande número de casos ignorados, sugerindo melhor
preenchimento das fichas de notificação.
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PROJETO COALA: ATENÇÃO DOMICILIAR AO RN PREMATURO OU
COM RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO (RCIU) NO
MUNICIPIO DE SOBRAL - CEARÁ
Julian Rodrigues Pinto
Ana Cecília Silveira Lins Sucupira
Francisca Júlia dos Santos Sousa
Josiane Alves Dorneles
Ana Cláudia Ponte Coelho
Deline Lopes Moraes
Elk de Assis Araújo
Heliandra Linhares Aragão

Introdução: A análise dos óbitos de prematuros ocorridos em Sobral mostrou elevada
mortalidade de recém-nascidos (RN) que permaneciam internados na UTI neonatal,
devido principalmente à infecção hospitalar. Constatou-se que alguns prematuros
apresentavam problemas após a alta, que poderiam ter tido evolução diferente se
tivessem sido diagnosticados precocemente e recebido tratamento adequado. Não havia
no município um protocolo de seguimento do RN prematuro ou com RCIU após a alta.
Diante do desafio de reduzir a mortalidade entre os prematuros e RN de baixo peso foi
lançado o Projeto Coala em setembro de 2013. Esse projeto consiste de alta hospitalar
precoce, manutenção do bebê na posição canguru e acompanhamento domiciliar
intensivo.
Objetivo: Implantar a alta hospitalar precoce e seguimento domiciliar dos RN
prematuros ou com RCIU visando reduzir a mortalidade desses RN.
Método: A alta obedece os seguintes critérios: RN sem sondas e sem venóclise, peso
ascendente, boa sucção ao seio e ambiente familiar adequado. Antes da alta as
condições do domicilio são verificadas pela equipe de Saúde da Família (eSF). O
acompanhamento domiciliar é feito por visitas domiciliares (VD): neonatologista 1 vez
por semana, o ACS diariamente (inclusive final de semana) ou o auxiliar de
enfermagem. O médico e o enfermeiro da eSF fazem VD quando necessário.
Dependendo do caso o NASF participa. A equipe é coordenada pelo neonatologista e
esse esquema de VD é seguido até o RN ter 2300 gramas. O RN é mantido na posição
canguru. O peso, a temperatura, mamadas, eliminações e sinais de gravidade, são
avaliados diariamente. Os equipamentos utilizados foram balança portátil, glicosímetro
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e termômetro. As mães que não têm apoio familiar recebem ajuda da Mãe Social da
Estratégia Trevo de Quatro Folhas.
Resultados: foram acompanhadas 28 RN, com peso variando entre 1536g e 2274g e
idade gestacional entre 33 e 41 semanas corrigida. Não houve necessidade de reinternação. Todos tiveram alta em boas condições de saúde com 23 RN em aleitamento
materno exclusivo.
Conclusão: O acompanhamento domiciliar precoce é válido para as situações onde há
altas taxas de infecção hospitalar. Essa sistemática de acompanhamento domiciliar
mostrou-se importante para o bom desenvolvimento do RN prematuro ou com RCIU.
Recomenda-se esse esquema para o seguimento de RN que têm alta com menos de
2.300 gramas.
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Introdução: A Qualidade de Vida (QV) é um constructo multidimensional que visa
avaliar o bem-estar físico, emocional e social. Desta forma, torna-se um importante
conceito na saúde mental, permitindo avaliar como o adoecimento influencia na vida
dos pacientes. Objetivo: Identificar a magnitude e direção da influência do Sofrimento
Psíquico e da rede de apoio social na QV em pacientes atendidos na Atenção Primária
(AP). Metodologia: Estudo transversal com 1.466 pacientes da AP, em São Paulo e Rio
de Janeiro – anos 2009/2010. Utilizou-se o General Health Questionnaires 12 (GHQ12),
para avaliar transtorno mental comum de intensidade grave (TMC-G–4/5); Hospital
Anxiety and Depression Scale, para casos sugestivos de ansiedade e depressão
(ANS+/DEP+–8/9) e World Health Organization Quality of Life Instrument, brief
version (WHOQOL-bref), nos domínios: Físico (D1), Psicológico (D2), Relações
Sociais (D3), Meio Ambiente (D4). O índice de rede apoio social (0-4) foi composto
por: estado civil, parentes/amigos íntimos, participação em grupos e frequência
religiosa; utilizou-se as variáveis: isolamento (0/1)e integração (3/4). Realizou-se
análise bivariada (Teste-t) e quatro regressões lineares múltiplas para cada desfecho de
QV. Resultados: Os escores para D1 a D4 foram, 64,7; 64,2; 68,5 e 49,1.
Estratificando-se os domínios de QV por rede de apoio social e sofrimento psíquico,
observa-se que para D1, D2 e D3, somente para ANS+, encontrou-se maiores escores
entre os integrados(p-valor<5%). Na análise multivariada, o D2 sofreu influência do
isolamento; D3 e D4 da integração.Conclusão: A integração mostrou-se um importante
fator de análise para aqueles em sofrimento psíquico, ao minimizar os efeitos deste na
QV.
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Uso de agrotóxicos na Agricultura familiar,riscos para saúde
dos trabalhadores de um assentamento rural em Miracema do
Tocantins
Autora: Maria Ivone dos Santos Mota
Cerest- Tocantins
Resumo
Contexto: O agronegócio em especial a produção de abacaxi, vem se estendendo a mais
de 10 anos no estado do Tocantins. Sendo o município de Miracema o que apresenta a
maior área plantada representando 20% da produção estadual de abacaxi, utilizando
agrotóxicos intensivamente. Objetivos: Identificar os diferentes tipos de agrotóxicos
lançados no ambiente e os impactos causados a saúde dos trabalhadores e ambiente.
Métodos: Foi realizado um estudo, descritivo, com aplicação de questionário,
informações obtidas por observações, conversas com moradores e representantes da
comunidade sobre condições de vida e trabalho. Aprovação no Comitê de Ética em
Pesquisas da UFT, Parecer n° 048/2011. Resultados: (42,8%) trabalharam mais de 31
anos com lavoura; (100%) já fizeram uso de agrotóxico; (76,1%) manejaram agrotóxico
com grau de toxicidade tipo I; (52,3%) adquiriram os produtos em casas agropecuárias
sem orientação técnica; (52,3%) usaram algum tipo de EPI, porém de forma
inadequada, (87,7%) relataram sintomas auto referido a intoxicação após uso desses
produtos, água para consumo, dos 47,58% que citaram algum tipo de problema com a
água, 50% era relacionado a cor. Conclusões: Queixas sobre intoxicação em
decorrência do uso de agrotóxico, falta devida de acompanhamento quanto ao uso de
agrotóxicos, contaminação da água de consumo. Espera-se que os setores competentes
acompanhem efetivamente esses serviços, desencadeando atividades intersetoriais,
voltadas para o uso sustentável desses produtos.
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RESUMO
Introdução: A qualidade de vida (QV) é um constructo subjetivo, que pode ser
influenciado negativamente por fatores como os transtornos mentais e os Eventos de
Vida Produtores de Estresse (EVPEs). Objetivo: Identificar a associação entre as
variáveis de saúde mental e dos EVPEs na QV em pacientes atendidos na Atenção
Primária. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado com 1.466
pacientes atendido na AP, nos munícipios de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), nos
anos de 2009 e 2010. Realizou-se uma análise bivariada por meio do Teste-t e quatro
regressões lineares múltipla para cada domínios da QV. Resultados: Os escores para os
domínios físico, psicológico, relações sociais e meio-ambiente foram, 64,7; 64,2; 68,5 e
49,1. Pela análise multivariada, nota-se que o domínio físico sofreu forte influência dos
Problemas de saúde e Discriminação; o psicológico pela Discriminação; as relações
sociais pelos Problemas financeiros/estruturais, Causas externas e Problemas de saúde;
e, o meio-ambiente pelos Problemas financeiros/estruturais, Causas externas e
Discriminação. Conclusão: As variáveis de saúde mental, os problemas de saúde e os
problemas/financeiros estruturais foram os aspectos que mais influenciaram a QV.
Desta forma, conhecer e abordar os transtornos mentais e os EVPEs dos usuários pode
apoiar a estruturação de formas de cuidado que melhorem a QV da população.
Palavras-chave: Qualidade de Vida, Eventos de Vida Produtores de Estresse,
Transtorno Mental Comum, Ansiedade e Depressão, Atenção Primaria
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Tendências no uso de antidepressivos entre idosos mais velhos: Projeto Bambuí.
Loyola Filho, A.I.
Castro-Costa, E.
Firmo, J.O.A.
Peixoto, S.V.
Introdução - Os antidepressivos (AD) são considerados o tratamento de eleição nas manifestações
agudas da depressão moderada e grave. A presença de comorbidade crônica é uma realidade
frequente na vida do idoso, e a depressão está entre as doenças crônicas que frequentemente o
acometem. Objetivo - Considerando o rápido envelhecimento da população brasileira e os desafios
impostos por esse fenômeno à assistência farmacêutica, bem como a carência de investigações sobre
o uso de AD entre idosos no Brasil, o presente estudo teve por objetivo investigar a tendência e os
fatores associados ao uso dessa classe medicamentosa entre idosos mais velhos (75-89 anos),
integrantes da coorte idosa de Bambuí. Metodologia - O estudo, de base populacional, envolveu 351
idosos integrantes da linha base (1997) e 462 sobreviventes no 15º seguimento (2012) da referida
coorte. Estimou-se a prevalência do consumo de antidepressivos e foram identificados aqueles mais
consumidos em cada ano. Razões de prevalência com intervalos de confiança 95% foram estimadas
por meio da regressão de Poisson, com variância robusta, na investigação de diferenças de
prevalência no uso do medicamento entre os dois anos. Resultados - O consumo global de
antidepressivo (RP=2,87; IC95% 1,94-4,25) e do grupo dos inibidores seletivos da recaptura da
serotonina (ISRS) (RP=7,50; IC95% 3,74-15,02) foi significativamente maior em 2012, mas não foi
observada diferença significativa no consumo de tricíclicos (ADT) entre as duas coortes (RP=0,89;
IC95% 0,49-1,62). Na coorte recente (2012), apresentaram-se associados ao uso de AD o sexo
feminino, a idade e a renda (4 ou mais Salários Mínimos) mais elevadas, a auto-avaliação da saúde
como razoável e a realização de cinco ou mais consultas médicas nos últimos 12 meses. Conclusões Os resultados (crescimento do consumo de AD no período, devido ao aumento no uso dos ISRS)
revelaram-se consistentes com o observado em estudos internacionais, junto a diferentes
populações e contextos. A associação positiva observada em relação à renda deve servir de alerta
para a possibilidade de desigualdade no acesso aos serviços de saúde mental.
Palavras-chave: antidepressivos – idosos – estudos de tendência
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS
NOTIFICADAS NO ESTADO DE SERGIPE
Autores: Daniele Lima Travassos; Marco Aurélio de Oliveira Goes; Rafael Pinto
Lourenço; Nayane Santiago Barreto.

Introdução: As intoxicações por medicamentos já constituem um problema de saúde
pública em todo o mundo. A facilidade no acesso aos medicamentos bem como seu
inadequado armazenamento no ambiente doméstico estão entre as causas para
ocorrência destes eventos. Objetivo: Caracterizar o perfil das intoxicações
medicamentosas notificadas na população sergipana entre 2011 e 2013. Metodologia:
Este trabalho trata-se de um estudo transversal, retrospectivo de caráter descritivo, com
análise dos casos de intoxicação registrados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) do estado de Sergipe no período de 2011 a 2013. As variáveis
analisadas compreenderam idade, sexo, zona de residência, evolução, agente tóxico, via
e circunstância de exposição/contaminação, principais medicamentos e classes
terapêuticas envolvidas. Resultado: Os resultados revelaram que das 2090 notificações
de intoxicação exógena registradas no período, 550 (26%) foram por medicamentos. As
unidades hospitalares se mostraram principais unidades notificadoras com predomínio
dos registros no Hospital de Urgência de Sergipe (72%). A grande maioria (85%) dos
casos foi proveniente de indivíduos moradores da área urbana. Em se tratando de
circunstancias de intoxicação, a tentativa de suicídio foi predominante com 53% dos
casos ocorrendo com maior frequência o sexo feminino (77%), com faixa etária entre 20
e 29 anos (23%). As intoxicações acidentais foram a segunda (21%) circunstância de
intoxicações exógenas encontrada, ocorrendo principalmente na faixa etária de 1-9 anos
(85%) com predomínio do sexo masculino (52%). Apesar da maioria dos casos de
intoxicação por medicamentos não evoluírem com sequelas, 2% destes foram a óbito. A
via de exposição que mais predominou foi a via oral, sendo os psicofarmacos (47%) em
especial barbitúricos, benzodiazepinicos e hidantoínas as drogas mais comumente
envolvidas. Conclusão: Apesar de recente, uma grande quantidade de notificações por
intoxicação exógenas foi observada, isso nos mostra a importância destes indicadores
para a Saúde Pública bem como a criação de estratégias mais eficientes e seguras para
controle das drogas ou produtos químicos para mudar este perfil epidemiológico.
Palavras- chaves: Vigilância epidemiológica, Suicídio, Farmacoepidemiologia.
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DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO TEMPORAL DA HANSENÍASE NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E EM TRÊS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO LESTE
FLUMINENSE NO PERÍODO DE 2001 A 2010.
Cláuffer Luiz M. Silva; Daniela Marcondes

A hanseníase é uma doença infecto contagiosa, crônica, sendo de grande importância
para a saúde pública devido o seu potencial incapacitante, atinge principalmente pessoas
de faixas etárias economicamente ativas.
No Brasil a eliminação da Hanseníase está entre as ações de importância nacional, o
comportamento da doença nos vários estados brasileiros reflete um conjunto de fatores
que produzem a doença, tais como clima, modo de vida e condições sócio econômicas.
No estado do Rio de Janeiro foi observado que, dentre os seus 92 municípios, cerca de
90% apresentou pelo menos um caso de hanseníase no período de 2001 a 2009.
Identifica-se uma maior oscilação da notificação de casos em municípios de menor
endemicidade.
De acordo com dados do Relatório de Situação do Rio de Janeiro, em 2010 foram
diagnosticados 1857 casos novos de hanseníase no Estado. Muitos desses já
apresentavam algum acometimento neural grave no momento do diagnóstico.
Dessa forma o presente trabalho propõe-se analisar a distribuição espaço temporal dos
casos de hanseníase no Estado do Rio de Janeiro e nos municípios prioritários de
Maricá, Niterói e São Gonçalo, no período de 2001 a 2010.
Foram utilizadas fontes secundárias, disponíveis no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
para analise espacial do Estado foi utilizado o software TerraView, versão 3.4.0, a
malha estadual foi disponibilizada no site do IBGE.
A hanseníase se apresentou de forma distinta em vários municípios do Estado do Rio de
Janeiro, em alguns de forma endêmica e com casos em menores de 15 anos,
configurando áreas de transmissão recente.
O estudo mostrou que o município que concentra o maior número de casos novos, entre
os três do Leste Fluminense, foi São Gonçalo, porém mantendo queda de forma
contínua semelhante ao estado.
Durante o estudo foi observado uma redução da endemia no período (2001-2010),
refletindo na diminuição dos casos em menores de 15 anos. O controle da hanseníase
em menores de 15 anos se dá através da intensificação de estratégias que visem o
diagnóstico precoce, impedindo a incapacidade física e agravos decorrentes do
diagnóstico tardio.
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Características epidemiológicas e análise espacial da
hanseníase no município de Tucano, Estado da Bahia, entre os
anos 2002 e 2012.
Shirley Verônica Melo Almeida Lima;
Denis da Silva Carvalho;
Allan Dantas dos Santos;
Ana Maria Dantas dos Santos;
Karina Conceição Gomes Machado de Araújo.
INTRODUÇÃO: A hanseníase no Brasil ainda é um grave problema de saúde pública,
sendo as regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste consideradas como mais endêmicas, e
com áreas de importante manutenção da transmissão. Apesar da importante redução do
coeficiente de prevalência no Brasil, algumas regiões demandam intensificação das
ações para eliminação da doença. OBJETIVO: Descrever as características clínicoepidemiológicas e analisar a distribuição espacial dos casos de hanseníase no município
de Tucano, entre os anos de 2002 e 2012. MÉTODOS: Estudo descritivo de
prevalência, ecológico baseado na distribuição espacial da hanseníase, entre 2002 e
2012. A fonte de dados utilizada foram prontuários da unidade de referência municipal
para tratamento da hanseníase e as fichas do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação. Na análise espacial, foi aplicado o método bayesiano empírico global e
local para produzir uma estimativa do risco da hanseníase. Na análise dos dados
descritivos foram utilizados os programas Microsoft Excel 2007, programa TABWIN
(versão 3.5) e BioEstat (versão 5.0). A análise espacial da distribuição da infecção foi
realizada através do TerraView 4.1.0 utilizando o estimador de intensidade Kernel.
RESULTADOS: No período em estudo foram notificados 91 casos de hanseníase. A
maior taxa de prevalência (4,2%) ocorreu em 2012; predomínio da forma multibacilar
(54,94%) e casos novos (97,8%). Observou-se aumento da freqüência dos casos de
hanseníase com a idade (13,2% dos casos ocorreram em crianças e adolescentes, e
36,18% em maiores de 50 anos, p<0,001). Ocorrência de 06 casos em idade inferior a
15 anos.A distribuição por sexo mostrou diferença significativa (masculino 34,06 %,
feminino 65,94% (p<0,001). A forma Dimorfa possuiu a maior prevalência, com
46,15% dos casos (p<0,001). 92,3% dos casos não realizaram a baciloscopia.
CONCLUSÃO: Foi possível constatar que o referido município é uma região endêmica
devido à grande incidência da forma multibacilar. Preocupante situação da transmissão
da doença foi o registro de casos em menores de 15 anos, representando circuitos de
transmissão ativos. A análise espacial da hanseníase favorece o estabelecimento de
estratégias de controle com uma melhor relação custo-benefício, pois indica regiões
específicas e prioritárias, planejando ações a fim de interferir na cadeia de transmissão.
Palavras-chave: Epidemiologia; Hanseníase; análise espacial.
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Fatores associados à violência perpetrada por profissionais da saúde: a
perspectiva do observador
Luiza Oliveira Lignani
Ada Ávila Assunção
INTRODUÇÃO: a escalada da violência em estabelecimentos de saúde é um
fenômeno mundial que compromete negativamente a saúde dos trabalhadores e da
população geral. Entre os efeitos deletérios da violência no local de trabalho estão o
adoecimento, absenteísmo, redução do desempenho, alta rotatividade, equipes
deficitárias, resultando em baixa qualidade do serviço prestado. OBJETIVO: Analisar
os fatores individuais e organizacionais associados ao relato de violência nos últimos
12 meses, no local de trabalho, perpetrada por profissionais de acordo com o relato do
observador. METODOLOGIA: Inquérito transversal realizado no período de setembro
de 2008 a janeiro de 2009, com amostra de 1779 trabalhadores do sistema público de
saúde de Belo Horizonte. As associações foram estimadas pelo cálculo das razões de
prevalência (RP), considerando um intervalo de confiança de 95% e valor de p ≤ 0,05
na análise univariada. Estudaram-se características individuais, condições físicas
(temperatura, ruído, ventilação, mobiliário e iluminação) e suporte social. Vislumbra-se
examinar o comportamento da variável violência segundo as múltiplas variáveis de
exposição, utilizando um modelo de regressão logística. RESULTADOS: Encontrou-se
prevalência de 31,5% de eventos violentos perpetrados por profissionais da saúde no
último ano segundo relato do respondente ao questionário. Trabalhar nas unidades de
urgência (RP=1,82) e nos centros de saúde (RP=1,55); estar exposto ao ruído elevado
(RP=1,46) e baixo suporte social (RP=1,61) foram positivamente associados ao evento
de interesse. CONCLUSÃO: Identificar os fatores relacionados à ocorrência de atos
violentos no trabalho assume relevância para a adoção de medidas de prevenção
visando ambientes saudáveis, com menor risco à saúde do trabalhador e maior
qualidade dos serviços prestados.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO
IDOSO ASSISTIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Gisele Lopes Oliveira
Nicácia Souza Oliveira
Patricia Lopes Oliveira
Lucia Vanda Teixeira De Freitas Cavalcante
Natalia Bastos Ferreira
Francisca Silva De Alencar
Raimundo Tavares De Luna Neto
Anairtes Martins de Melo

Introdução: As estatísticas indicam que teremos no Brasil, em 2025, mais de 32
milhões de pessoas com mais de 60 anos. A maior longevidade trará um aumento
significativo de doenças crônicas que, como consequência, poderão acarretar maior
dependência dos idosos. Considerando que este século será marcado, então, por novas
necessidades de cuidado. Este estudo objetiva analisar os aspectos funcionais e
psicossociais de idosos em uma unidade de saúde da família, uma vez que a definição
de saúde, como sendo simplesmente a ausência de doença torna-se imprecisa e limitada,
destarte tomamos do conceito de saúde da OMS para entendermos e questionarmos a
avaliação feita ao idoso quanto o seu estado de saúde que toma como foco único e
principal o biológico, deixando de lado aspectos de suma importância como social,
psicológico e funcional. Metodologia: Para tanto, adotou-se abordagem quantitativa.
Para coleta dos dados, foi utilizado como instrumento uma entrevista estruturada,
constituída por questões sócio-demográficas, escala de Lawton (AIVDs) e índice de
Katz (ABVD) para avaliação funcional, e a escala de depressão geriátrica de Yesavage.
Resultados: Os dados coletados indicaram que dos 30 idosos entrevistados no que diz
respeito a capacidade funcional, 16,66% são dependentes e 83,33% têm necessidade de
algum tipo de ajuda para as atividades instrumentais da vida diária, 43,33% são
independente e 56,66% necessita de algum tipo de ajuda para as atividades básicas da
vida diária. Os dados psicológicos refletem que 16,66% são normais, 40% apresenta
depressão moderada e 43,33% depressão grave. Conclui-se que há uma necessidade de
se buscar as causas determinantes das atuais condições de saúde e vida dos idosos e de
se conhecer as múltiplas facetas que envolvem o processo de envelhecimento para que o
desafio seja enfrentado por meio de planejamento adequado. Há que se ter visão global
do envelhecimento enquanto processo e dos idosos enquanto indivíduos, uma visão que
abranja os aspectos funcionais e psicossociais dos idosos. E assim, constatamos a
importância da implantação de uma avaliação multidimensional da população idosa,
onde através dela teremos um resultado correto de como vive os idosos e se realmente
são saudáveis do ponto de vista do conceito da OMS e das diretrizes e estratégias
propostas pelo Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso (PAISI).
Palavras-chave: Idoso; Unidade Básica de Saúde; Biopsicossocial
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Avaliação do perfil epidemiológico da AIDS no município de IguatuCE.
Gisele Lopes Oliveira
Edeiza Ataliba Bastos
Laudicéia Noronha Xavier
Raimundo Tavares de Luna Neto
Carlos Garcia Filho
Maria Luana Barreto Cavalcante
Minéia Da Costa Figueiredo

Introdução: O HIV, inicialmente vinculado a homens que fazem sexo com homens
(HSH), disseminou-se rapidamente entre os diversos segmentos, alcançando mulheres,
homens com prática heterossexual e crianças.Objetivos: Caracterizar o perfil
epidemiológico da AIDS no município de Iguatu-Ceará Metodologia: Para a análise
desenvolvida neste trabalho, utilizou-se o Sistema Nacional de Notificação
(SINAN),como fonte de informações para os casos de AIDS. Foram considerados todos
os casos de diagnóstico notificados no período de 1991 a 2013. A análise dos casos foi
realizada segundo faixa etária, sexo e categoria de exposição .Resultados:Segundo
dados epidemiológicos do SINAN o município tem registrado 106 casos de AIDS ,o
período de 1991 a 2013.A tendência de casos notificados,segundo local de residência
tem sido elevado, com dois grandes picos em 2003 e 2006,com 12 e 15 casos
respectivamente. O primeiro caso de AIDS, data de 1991, em usuários do sexo
masculino, hoje temos 135 casos ,correspondendo a 60% do total até dezembro de
2013. Os primeiros casos da população do sexo feminino foram de 1997; a partir deste
período a tendência tem sido crescente entre a população feminina, com pico de
notificação em 2006 com 8 casos. Cruzando as variáveis de sexo com período de
notificação observa-se que 40% no sexo feminino e 60% dos casos do sexo masculino,
o que corresponde a proporção de 1;4(masculino e feminino).Diante desta tendência
crescente de casos no sexo feminino, o programa municipal de DST/HIV/AIDS ,em
outubro de 2010, reuniu representantes de diversos segmentos para elaborar o plano
municipal de enfrentamento da feminização DST/HIV/AIDS. Para esta análise
epidemiológica faz-se necessário descrever duas variáveis de grande relevância que são:
faixa etária e categoria de exposição. Em relação a faixa etária a notificação dos casos
de AIDS, encontra-se concentrado em primeiro lugar na faixa etária de 20 a 34 anos,
registrando 57% dos casos para categoria de exposição o maior numero de casos
notificados foi heterossexual 55% do total ,analisando estes dados foi visto a
necessidade de trabalhar ações preventivas e de promoção á saúde com maior ênfase a
este público que sinaliza maior vulnerabilidade. Conclui-se com esta informação que o
desenvolvimento de ações de prevenção, promoção e diagnóstico precoce em
DST/HIV/AIDS são ações prioritárias e desenvolvidas com periodicidade.
Palavras-chave: HIV; AIDS; Perfil epidemiológico.
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A CARGA DO CÂNCER DE PULMÃO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC

Ione Jayce Ceola Schneider
Renata da Silva Cardoso Pereira
Maurício de Garcia Bolze
Jefferson Traebert

Introdução: A neoplasia pulmonar, mais frequente mundialmente, aumenta sua incidência a
cada ano. De 1990 a 2010, no mundo, a carga do câncer de pulmão aumentou 35,9%, sendo
responsável por 32.405 DALYs, ou seja, 32 mil anos de vida perdidos ajustados por
incapacidade; isto representa uma taxa de 470 DALY/100 mil habitantes.
Objetivo: O objetivo desse estudo foi mensurar a carga do câncer de pulmão no município de
Florianópolis (SC).
Métodos: Estudo ecológico que utilizou os óbitos registrados no Sistema de Informações
sobre Mortalidade para estimar os Anos de Vida Perdidos (YLL) e os diagnósticos registrados
pelo Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) para estimar os Anos Vividos com
Incapacitação (YLD). A soma destes gerou o DALY que representa os anos de vida perdidos
ajustados por incapacidade, todos por câncer de pulmão (CID-10 C34) na cidade de
Florianópolis. Para o cálculo do YLL a expectativa de vida foi de 86 anos para o sexo
feminino e 80 para o masculino. No cálculo do YLD, o peso utilizado foi de 0,6 e a duração
mediana de 9 meses. A análise considerou a distribuição segundo sexo e idade, e as taxas
foram ajustadas pela população padrão mundial.
Resultados: Foram analisados 73 óbitos e 89 casos de diagnósticos por câncer de pulmão.
Foram estimados 1485,05 DALY, com uma taxa de 738,20 DALY/100mil hab. O sexo
feminino apresentou 51,6% dos DALY, entretanto a taxa no sexo masculino foi maior, 369,25
DALY/100mil hab. O YLD representou somente 2,7% do DALY, com uma taxa de 20,03
YLD/100mil hab, maior também no sexo masculino. Já o YLL teve maior taxa no sexo
feminino, 360,93 YLL/100mil hab. As faixas etárias com maior taxa de DALY foram as de
50 a 54 anos, seguido de 60 a 64 anos.
Conclusão: O estudo da carga de doença ajuda no planejamento de ações que visam a redução
de fatores de risco comuns às doenças não transmissíveis, possibilitando desenvolver ações de
promoção de saúde que garantam à população uma melhor qualidade de vida. Os dados
mostram que a taxa encontrada é superior a mundial, e isto reforça a importâncias das
políticas para redução do tabagismo na população de Florianópolis para redução da carga
estimada.
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Título: Autopercepção em saúde bucal e condições sociodemográficas de
gestantes assistidas pelo SUS na microrregião de São Mateus, Espírito Santo,
Brasil.
Resumo:
Introdução: As definições atuais sobre saúde rejeitam a noção de que saúde é
apenas ausência de doenças físicas, é preciso considerar o contexto físico,
psicológico e o bem-estar social do indivíduo, assim, evidenciam-se a
relevância de estudos que compreendam essas percepções junto às gestantes.
Objetivo: Estabelecer a relação entre autopercepção em saúde bucal e
condições sociodemográficas das gestantes assistidas na rede de Atenção
Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) na microrregião de São Mateus,
Espírito Santo, Brasil. Métodos: Investigação epidemiológica observacional do
tipo seccional, realizada com 742 gestantes residentes nos municípios da
Microrregião de São Mateus que se hospitalizaram em estabelecimentos da
rede pública de saúde por ocasião do parto. A coleta de dados foi realizada
pela aplicação do questionário “Oral Health Índex Profile (OHIP-14)”, que
investiga o impacto da condição de saúde bucal autopercebida na qualidade de
vida. As condições sóciodemográficas maternas coletadas foram a idade em
anos completos, etnia, de acordo com a autoclassificação segundo as
categorias do IBGE, renda da família e escolaridade. A estatística descritiva foi
realizada por meio de frequências absolutas e relativas. Para a associação das
variáveis qualitativas nominais e ordinais usou-se o teste Qui-quadrado.
Resultados:

Das

gestantes

entrevistadas,
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50,3%

possuíam

ensino

fundamental, 44,9% ensino médio, 3,2% possuíam nível superior e 1,6% eram
analfabetas. 28,1% tinham renda familiar menor que um salário mínimo e
71,9% maior. Para a autodeclaracão étnica obteve-se: 71,6%pardas 13,7%
brancas, 12,8% negras, 1,5% amarelas e 0,4% indígenas. Considerando as
perguntas do OHIP, 69,4% nunca sentiram dor na boca/dentes enquanto que
4,2% sempre sentiram; 95,1% nunca tiveram algum problema para falar
alguma palavra e 0,4% sempre tiveram; 74,5% nunca se incomodaram ao
comer algum alimento e 3,1% sempre se incomodaram; 86,1% nunca se
irritaram com outras pessoas e 2,2% sempre se irritaram. Dor na boca/dentes
foi associada à baixa escolaridade, assim como problemas para falar alguma
palavra, incômodo ao comer algum alimento e irritação com outras pessoas
estiveram associadas a menor renda. Conclusão: A relação mostrou que o
baixo nível de escolaridade e baixa renda familiar podem refletir negativamente
em alguns aspectos que podem impactar a saúde bucal das gestantes.
Número do Comitê de Ética em Pesquisa: 258/11
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“PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA
SAÚDE TRABALHADORES DE UM HOSPITAL ONCOHEMATOLÓGICO
INFANTIL”
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1 Doutoranda em Saúde Coletiva- FCM/ UNICAMP
área da Saúde do Trabalhador- UNICAMP/FCM

2 Professor assistente Doutor da

Introdução: Ao se analisar o trabalho em saúde percebe-se que este suscita sentimentos
muito fortes e contraditórios nos profissionais da saúde; como piedade, compaixão e
amor; culpa e ansiedade; ódio e ressentimento contra os pacientes que fazem emergir
esses sentimentos fortes; responsabilidade pelo sucesso do tratamento com o paciente,
contato direto com a dor e a morte. Estas características podem induzir o profissional da
saúde à um estresse profissional: a síndrome de Burnout que é um fenômeno psicossocial
que surge como resposta aos estressores interpessoais crônicos presentes no trabalho.
Objetivo: Identificar a prevalência da Síndrome de Burnout em profissionais médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham em um hospital oncohematológico
infantil no estado de São Paulo. Método: Estudo exploratório, descritivo, transversal com
abordagem quantitativa, com amostra de 188 profissionais de saúde. Aplicou-se o
instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS), um formulário de dados biossociais
e entrevistas para a descrição das características do trabalho na instituição. Resultados:
Quanto ao perfil sociodemográfico, em todas as categorias profissionais, houve a
predominância do gênero feminino, de meia idade com companheiro e que não possuíam
filhos. A maioria é contratada via CLT, trabalha em turnos e possui apenas um emprego.
Foi observado que a média do tempo na instituição varia de cinco a nove anos.
Identificou-se 19,2% de enfermeiros, 16.8% dos técnicos de enfermagem e 16,6% dos
médicos com altos escores em pelo menos dois domínios do Burnout. Entre os médicos
27,8% apresentaram baixa realização profissional. Entre os enfermeiros 29,8%
apresentaram alta despersonalização. Entre os técnicos de enfermagem 25,5%
apresentaram baixa realização profissional. Constatou-se prevalência sugestiva de SB em
5,3% dos técnicos de enfermagem; 3,5% nos enfermeiros e 5,6% em médicos.
Conclusões: Verificou-se prevalência de 4,8% de Burnout considerando o total dos
profissionais. Confirmou-se elevada presença dos três domínios as categorias
profissionais. Espera-se contribuir para a conscientização e melhoria da saúde mental dos
profissionais da saúde.
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SAÚDE SUPLEMENTAR E SUS: FATORES ASSOCIADOS AO PRÉ-NATAL
DE ADOLESCENTES E JOVENS NO NORDESTE BRASILEIRO
Ariane Gomes dos Santos1
Keila Rejane Oliveira Gomes2
Silvana Granado Nogueira da Gama3
José Mário Nunes da Silva4
RESUMO
INTRODUÇÃO: Dificuldades de acesso aos serviços públicos para o pré-natal
de adolescentes e jovens leva parcela desse público a recorrer à saúde
suplementar, em busca de assistência rápida e com melhor atendimento.
OBJETIVO: Analisar as diferenças de fatores ligados à assistência pré-natal de
adolescentes e jovens usuárias da saúde suplementar e do SUS, no Nordeste
brasileiro. METODOLOGIA: Estudo transversal, de base hospitalar, com
puérperas com idade de 10 a 24 anos internadas em estabelecimentos de
saúde da região Nordeste brasileira. A amostra probabilística foi composta por
3.014 entrevistadas. A coleta de dados ocorreu de fevereiro de 2011 a outubro
de 2012. Para entrevista utilizou-se formulário eletrônico. Na análise univariada
realizou-se estatística descritiva, na bivariada o teste qui-quadrado de Pearson,
com efeito medido por meio de Odds Ratio (OR). Para tanto, utilizou-se o
software SPSS, versão 17.0. RESULTADOS: Houve significância estatística na
associação entre utilização de saúde suplementar e faixa etária de 20 a 24
anos (p<0,001); cor da pele branca (p <0,001); trabalho remunerado (p
<0,001); maior escolaridade (p <0,001); maior econômica (p <0,001); menor
número de gestações anteriores (p <0,001); primiparidade (p =0,011); ausência
de partos normais anteriores (p =0,002); desejo de esperar mais para
engravidar (p =0,024); realização do pré-natal (p =0,023); início precoce do prénatal (p =0,002); número de consultas realizadas igual ou superior a seis (p
=0,001); realização das consultas no serviço privado ou misto (p <0,001);
realização de três ou mais ultrassonografias (p <0,001); ter informações sobre:
início de trabalho de parto (p =0,034); sinais de risco da gestação (p =0,019);
técnicas facilitadoras do nascimento (p =0,008) e sobre a maternidade de
referência para o parto (p =0,001). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Evidenciaramse grandes diferenças nos fatores relativos à assistência pré-natal recebida por
adolescentes e jovens usuárias da saúde suplementar e do SUS, no Nordeste
brasileiro, favoráveis às usuárias da saúde suplementar. Os gestores públicos
devem investir em recursos humanos e materiais para o SUS e promover a
qualificação multiprofissional das equipes de saúde, reduzindo as diferenças
assistenciais existentes quando comparadas à saúde suplementar.
1

Enfermeira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI e da
Fundação Hospitalar de Teresina- Maternidade Wall Ferraz. Mestranda em Ciências e Saúde.
Universidade Federal do Piauí, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde. Teresina
(PI), Brasil, arianeg.santos@hotmail.com.
2
Enfermeira. Pós- doutora em Saúde Pública. Universidade Federal do Piauí, Programa de
Pós-Graduação em de Ciências e Saúde, Teresina (PI), Brasil, keila@ufpi.edu.br.
3
Enfermeira. Doutora em Saúde Pública. Pesquisadora titular em Saúde Pública na Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (RJ),
Brasil, silvana.granado@gmail.com.
4
Fisioterapeuta. Mestrando em Ciências e Saúde. Universidade Federal do Piauí, Programa de
Pós-Graduação em de Ciências e Saúde, Teresina (PI), Brasil, zemariu@hotmail.com.
333

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez na adolescência.
Suplementar. Sistema Único de Saúde.

1

Pré-Natal.

Saúde
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Título: O uso de álcool e tabaco entre acadêmicos dos cursos de direito, engenharia civil
e medicina
Lucimare Ferraz
Vinicius Anzolin
Angelo Piato
Gabriel Matter
Introdução: O uso de substâncias psicoativas e seus possíveis efeitos deletérios são
temas de relevância social. Objetivo: identificar a frequência do uso de álcool e o tabaco
entre acadêmicos dos cursos de direito, engenharia civil e medicina. Metodologia: Tarase de um estudo descritivo, com delineamento de um estudo transversal. A população
do estudo foi composta por 282 acadêmicos do primeiro, terceiro e ultimo ano dos
cursos de medicina, direito e engenharia civil, de uma Instituição de Ensino Superior da
região sul do Brasil. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário estruturado,
de autopreenchimento e sem identificação, elaborado com bases nos instrumentos de
outros estudos já realizados no Brasil. Os acadêmicos que participaram da pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, de acordo com a Resolução nº
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados dos questionários, após revisão da
qualidade, foram digitados em planilhas do no programa Statistical Package for Social
Science 20.0 e, na sequencia, passaram pela analise estatística. Foi verificada a
existência de associação com uso de testes: qui-quadrado, Kruskal-Wallis, Dunn e
Mann-Whitney. Os testes foram realizados com nível de significância de 5%.
Resultados: entre os acadêmicos, 95% e 45,2% já experimentaram alguma vez na vida
álcool e tabaco, respectivamente. Quanto à frequência, 38,7% utilizam álcool
semanalmente e 2,1% fumam tabaco diariamente. Houve maior consumo de álcool
dentre os alunos de medicina (p = 0,027) e menor consumo de tabaco entre os alunos de
engenharia (p = 0,048). Com relação ao sexo, os homens consomem álcool e tabaco
com uma frequência maior que as estudantes mulheres (p= 0,001). Não houve
associação estatisticamente significativa do consumo de álcool e tabaco entre os anos
(primeiro, terceiro e ultimo) de curso. Conclusão: os universitários (homens) consomem
álcool e tabaco com mais frequência que as universitárias. Não há diferença no consumo
segundo o ano do curso. Faz-se necessário realizar investigações mais abrangentes sobre
aspectos envolvidos no consumo de drogas entre os universitários, considerando a
importância dessa população para o desenvolvimento da sociedade.
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PRINCIPAIS TIPOS E LOCAIS DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE
TRABALHO EM FORTALEZA- CEARÁ
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Introdução: Os Acidentes de Trabalho (AT) típicos podem ocorrer na execução das
atividades laborais, enquanto AT de trajeto ocorrem durante o percurso que o
trabalhador realiza da sua residência ao trabalho, ou vice-versa. Estes AT são evitáveis
por meio de políticas públicas e institucionais que favoreçam a sua prevenção através da
neutralização ou eliminação de fatores capazes de desencadeá-los. Objetivos:
Identificar os principais tipos e locais de ocorrência de acidentes de trabalho em pessoas
atendidas em um hospital de emergência, na cidade de Fortaleza- Ceará, ano de 2012.
Metodologia: Trata-se de estudo epidemiológico-descritivo, retrospectivo, com
abordagem quantitativa. A amostra constituiu-se de 500 fichas de investigação de
acidentes e violências, que foram aplicadas em pacientes vítimas de acidentes de
trabalho, admitidas na unidade de emergência de um hospital, situado na cidade de
Fortaleza-Ceará, no ano de 2012. Foram retiradas as variáveis de interesse do estudo das
fichas já referidas e analisados a partir do software EPIINFO 6.04. A coleta de dados
ocorreu no mês de agosto do ano de 2013. O estudo respeitou os preceitos da Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Instituto Dr. José Frota, parecer Nº 337.626/13. Resultados: Os Acidentes de
trabalho típicos ocorreram com 68,6%, enquanto que 19,6% pessoas sofreram acidentes
de trajeto e 11,8% foi ignorado. Corroborando com os achados de AT típicos, o local
mais comum de ocorrência dos agravos foi na instalação do contratante, ou seja, no
próprio local de trabalho, com 60,2% casos, destaca-se também a via pública, com
30,6%, e no próprio domicílio, 6,4%, instalações de terceiros com 2,2% e ignorado
0,6%. Conclusão: O principal tipo de acidente de acidente de trabalho foi o classificado
como típico e acontecendo com mais frequência nas instalações do próprio contratante,
o que denota precarização do ambiente de trabalho, bem como sua não regulamentação.
Aliado a isto, os acidentes estão geralmente associados à fatalidade humana, danos
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materiais, paradas na produção, danos à imagem da empresa, efeitos psicológicos na
equipe e perda de produtividade.
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O DIAGNÓSTICO DE AIDS EM HOSPITAL TERCIÁRIO EM SERGIPE:
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E CONSEQUÊNCIAS.

Marco Aurélio de Oliveira Góes, Paulo Henrique Santos Andrade, Thialla Andrade
Carvalho e Nayane Santiago Barreto.

Introdução: Apesar do controle da transmissão do HIV em algumas regiões do país e
aumento do acesso ao tratamento, ainda constitui um importante desafio o seu diagnóstico
precoce. O diagnóstico hospitalar do hiv/aids tem sido relacionado como consequência do
diagnóstico tardio. Objetivos: Com o intuito de caracterizar a dinâmica da epidemia da
AIDS, o estudo tem por objetivo descrever o perfil epidemiológico, no período de 2007 a
2012, dos pacientes adultos portadores do vírus em um hospital público de referência do
estado de Sergipe localizado em Aracaju. Material e Métodos: Norteado por uma
metodologia de caráter epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa, o seguinte
trabalho embasou-se no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificações (SINAN) do núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital de Urgência de
Sergipe (NVE-HUSE), tabulado pelo programa TABWIN. Resultados: Entre 2007 e 2012
foram notificados 499 pacientes com AIDS no HUSE, correspondendo a 31,3% do total de
casos notificados em Sergipe no mesmo período; 72,14% (360) eram do sexo masculino;
39,07% (195) com faixa etária de 30 a 39 anos; 72,34% (361) com ensino fundamental
incompleto; 86,97% (434) apresentarão quadro de desnutrição; 51,10% (255) eram residentes
na área metropolitana (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão). Quanto a
provável categoria de exposição 3,80% (19) relataram fazer uso de drogas injetáveis e 52,30%
(261) foram descritos como heterossexuais, sendo que em 23,44% (117) esta informação foi
ignorada. Entre as mulheres 40,28% (56) são donas de casa. Dentre as doenças oportunistas
destacaram-se: candidose oral, 54,90% (274); Pneumonia por Pneumocystis jiroveci, 18,03%
(90); Tuberculose pulmonar, 5,81% (29); Tuberculose disseminada, 3,00% (15); Herpes
Zoster, 1,80% (9) e Criptococose, 1,20% (6). No período, 56,71% dos pacientes foram a
óbito. Conclusão: Apesar das limitações do estudo pela utilização de dados secundários, as
informações contribuem para um melhor conhecimento sobre as características desses
pacientes que tem o seu diagnóstico de HIV/AIDS no ambiente de um hospital geral, para que
tanto o cuidado clínico a eles seja aperfeiçoado como para que sejam aprimoradas estratégias
de prevenção e diagnóstico mais precoce da infecção pelo HIV.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE OCUPAÇÕES DAS VÍTIMAS DE
ACIDENTES DE TRABALHO NA CIDADE DE FORTALEZA- CEARÁ

Raelly Ramos Campos
Zuila Maria De Figueiredo Carvalho
Amanda Holanda Severo
Renata Sá Ferreira Brasileiro
Daisy Maria Silva

Introdução: Situações de subemprego ou de desemprego oculto pela precarização do
trabalho, com o mundo do não-trabalho e da violência urbana conferem extrema
vulnerabilidade a grupos sociais, em que trabalham em condições degradadas.
Objetivos: Identificar as principais ocupações de vítimas de acidentes de trabalho
atendidas em hospital de emergência, na cidade de Fortaleza- Ceará, no ano de 2012.
Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico-descritivo, retrospectivo, com
uma abordagem quantitativa. A amostra constituiu-se de 500 fichas de investigação de
acidentes e violências, que foram aplicadas em pacientes vítimas de acidentes de
trabalho, admitidas na unidade de emergência do hospital de referência ao trauma,
situado na cidade de Fortaleza-Ceará, no ano de 2012. Foram retiradas as variáveis de
interesse do estudo das fichas e digitadas em um banco de dados, realizado no Excel, e
analisados a partir do software EPIINFO 6.04. A coleta de dados ocorreu no mês de
agosto do ano de 2013. O estudo respeitou os preceitos da Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde e foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Instituto Dr. José Frota, parecer Nº 337.626/13. Resultados: Dentre as ocupações, as
profissões que mais sofreram acidentes de trabalho foi a de pedreiro, com 17,8% casos,
seguida de operador de máquinas, com 10%, serviços técnicos 7,6%, e
carpinteiro/marceneiro 6,8 %, agricultor 6,4%, serviços gerais 5,2%, motorista 5,2%,
vendedor 4,2%, entregador 3,6%, mecânico 3,4%, vigilante 2,4%, policia militar 1,6%,
pintor 1,6% e as outras 24,2% (englobaram balconistas, cozinheiros, mototaxistas e
profissionais de saúde). Conclusão: A analogia entre acidentes de trabalho e estas
ocupações podem estar relacionadas ao fato de estes profissionais estarem expostos a
maiores fatores de riscos, uma vez que trabalham diretamente com máquinas, materiais
pérfuro-cortantes, além de exercerem atividades que envolvem risco de choque elétrico
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e queda de altura. Portanto, faz-se necessárias medidas de prevenção adequadas, assim
como investimento em treinamentos para uso correto de equipamentos de proteção
individual e equipamento de proteção coletiva, além de condições seguras de trabalho.

Tópico: Epidemiologia de acidentes, violências e lesões físicas
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DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES E GRAU DE INCAPACIDADE
FUNCIONAL EM POLICIAIS MILITARES
Maysa Venturoso Gongora Buckeridge Serra, Ana Paula Nassif Tondato da Trindade,
Paulo Roberto Veiga Quemelo
Introdução: Os policiais militares representam uma classe de trabalhadores
diferenciados, com características particulares, devido à convivência com a violência e
atividades desenvolvidas durante a execução das tarefas de trabalho, o que podem
ocasionar distúrbios e doenças ocupacionais. Diante disto, é importante avaliar as
condições e hábitos dos policiais militares para que medidas de intervenção nas relações
entre o trabalho e a saúde sejam direcionadas com o objetivo de promover a saúde dessa
população. Objetivo: o objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de
distúrbios osteomusculares e o grau de incapacidade física do policial militar, como
subsídios para programas de intervenções em promoção de saúde. Método: O estudo foi
do tipo descritivo transversal com uma amostra estratificada e representativa da
população de policiais militares da região de Araçatuba/SP (margem de erro de 5% e
intervalo de confiança de 95%). Os policiais responderam ao questionário Nórdico e o
Oswestry Disability Index (OID). Dos 262 policiais militares avaliados, 216 (82,4%)
eram do sexo masculino, com idade média de 37±7,2 anos. Resultados: Foi observado
que 198 (75%) dos policiais apresentaram dor nos últimos 12 meses e 135 (51,5%) nos
últimos sete dias. Para os últimos 12 meses, as regiões da coluna lombar (51,5%) e
dorsal (45,0%), seguidas da região do pescoço (36,3%) foram as áreas do corpo com
maior prevalência de queixas. Em relação aos últimos sete dias, a maior prevalência foi
para a região de lombar (25,2%), seguida da região dorsal (16,4%) e joelhos (14,9%). O
resultado do questionário OID, mostrou que a maioria dos entrevistados (64,9%)
apresentou incapacidade mínima. Conclusão: Os resultados do presente estudo
apontaram uma alta prevalência de sintomas osteomusculares nos policiais militares,
principalmente nos últimos 12 meses, o que evidencia ser um problema crônico. Esses
achados enfatizam a importância de avaliações periódicas e a necessidade de
implantação de estratégias de prevenção e promoção de saúde para melhorar a condição
de trabalho e reduzir a prevalência dos distúrbios osteomusculares.
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Análise do efeito do Programa de Prevenção do Melanoma na
população de Jahu-SP utilizando informações do registro de
câncer de base populacional
Veneziano D. B., Veneziano C. L. A., Sálvio A. G.
Introdução: O melanoma cutâneo é o mais agressivo dos cânceres
de pele. Sua incidência vem aumentando em todo o mundo portanto,
estratégias de prevenção e diagnóstico precoce se fazem necessárias.
A cidade de Jaú-SP conta com um Programa Continuo de Prevenção
do Melanoma implantado em 2007 e um Registro de Câncer de Base
Populacional que registra todos os casos de melanoma da cidade
desde 1996. Objetivos: Descrever os coeficientes de incidência e
mortalidade por melanoma cutâneo na cidade de Jaú-SP de 1996 a
2011 segundo sexo e estadio clínico. Analisar a tendência dos
coeficientes de incidência e de mortalidade de 1996 a 2011 segundo
sexo e estadio. Métodos: Foram analisados 162 casos novos de
melanoma cutâneo diagnosticados no período de 1996 a 2011
fornecidos pelo Registro de Câncer de Base Populacional de Jahu e 39
óbitos por melanoma cutâneo ocorridos entre 1996 e 2011 fornecidos
pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da
Saúde (SIM-MS). Foram calculados os coeficientes bruto e
padronizado de incidência e de mortalidade, foi analisada a tendência
destes coeficientes através de modelos de regressão linear.
Resultados: O coeficiente médio de incidência (1996-2011) para o
sexo feminino foi de 5,1 por 100.000 e para o sexo masculino foi de
4,8 por 100.000. Ambos não apresentaram tendência de crescimento
ou queda no período. O coeficiente médio de mortalidade (19962011) para o sexo feminino foi de 1,4 por 100.000 e para o sexo
masculino foi de 2,2 por 100.000, ambos também não apresentaram
tendência de crescimento ou queda. Os coeficientes de incidência
para os casos diagnosticados na fase inicial da doença, estadio 0,
apresentaram tendência de crescimento (r2=0,73; p=0,03) e os
casos de estadio I e II, apresentaram tendência de queda (r 2=0,98;
p=0,001). Conclusão: O Programa de Prevenção do Melanoma
propicia a identificação de lesões em suas fases iniciais o que
contribui de forma favorável no prognóstico dos pacientes. A
tendência de aumento da incidência para o estadio 0 e diminuição
para os estadios I e II, comprova a eficiência do Programa que
desenvolve ações de prevenção primária e diagnóstico precoce do
melanoma cutâneo na cidade.
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VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO ADMITIDAS EM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA AO TRAUMA NA CIDADE DE FORTALEZA- CEARÁ

Raelly Ramos Campos
Zuila Maria De Figueiredo Carvalho
Luciene Miranda De Andrade
Maria Goretti Soares Monteiro
Samira Rocha Magalhães

Introdução: A vigilância epidemiológica de causas externas é uma ação relevante para
a sociedade, pois além de permitir o monitoramento e a análise de possíveis mudanças
no perfil desses agravos, contribui para a educação e o planejamento de ações
intersetoriais de prevenção de violências e acidentes. Objetivos: Descrever o perfil
epidemiológico das vítimas de acidentes de trabalho admitidas em hospital de referência
ao trauma na cidade de Fortaleza- Ceará, durante o ano de 2012. Metodologia: Trata-se
de um estudo epidemiológico-descritivo, retrospectivo, com uma abordagem
quantitativa. A amostra constituiu-se de 500 fichas de investigação de acidentes e
violências, do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, que foram aplicadas em pacientes
vítimas de acidentes de trabalho no ano de 2012. Para coleta dos dados, as variáveis de
interesse do estudo foram extraídas das fichas já referidas e analisados a partir do
software EPIINFO 6.04. A coleta de dados ocorreu no período de agosto do ano de
2013. O estudo respeitou os preceitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde e foi provado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dr. José Frota,
parecer Nº 337.626/13. Resultados: Os acidentes de trabalho ocorreram com mais
frequência em pessoas: do sexo masculino, 93,8%, na faixa etária entre 20 a 29, 30,4%,
a maioria tinham o ensino médio completo 28,2%. A capital Fortaleza obteve maior
destaque com 64%, o dia da semana que mais ocorreu foi a segunda-feira, 24,8%,
principalmente no horário entre 06 a 12 horas, 59,4%. No tocante ao atendimento
médico em outra instituição hospitalar, 64,6% não procuram. O 1º atendimento
realizado no local do acidente foi por leigo 45,4%, em relação ao tempo para admissão
no hospital 36,2% levaram menos de uma hora. No que concerne aos traumas sofridos,
70,2% sofreram trauma de extremidade, 9,4% trauma craniano, 5,6% trauma torácico.
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Dos pacientes internados, 87,2% obtiveram alta hospitalar. Conclusão: Identificar a
gravidade dos acidentes é útil para definição de prioridades na prevenção, delineamento
dos custos de profissionais de saúde, bem como necessidades de cuidados
especializados de reabilitação. Portanto, faz-se necessário que decisões políticas
discutam os financiamento dos hospitais públicos, bem como constituam fatores que
possibilitem realizar programas de prevenção na rede SUS.
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Prevalência de síndrome metabólica; estudo de base populacional - VIGICARDIO
Maira Sayuri Sakay Bortoletto, Ana Carolina de Almeida Bertin, Regina Kazue Tanno
de Souza, Marcos Aparecido Sarria Cabrera, Monica Maria Bastos Pauliello, Alberto
Durán González, Alissana Ester Iakmiu Camargo

Introdução: Os distúrbios agrupados como síndrome metabólica conferem um alto
risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares devido à combinação de
intolerância à glicose, hipertensão, triglicérides elevados e HDL baixo. Destaca-se que o
risco global de complicação cardiovascular é três vezes maior entre os portadores da
síndrome metabólica comparativamente aos não portadores. Objetivo: Determinar a
prevalência de síndrome metabólica e de seus componentes em adultos. Método: Tratase de um estudo transversal de base populacional, realizado no município de Cambé
(PR) entre fevereiro e março de 2011. Foram realizadas entrevistas domiciliares em
todos os setores censitários das mencionadas regiões e a amostra de estudo constitui-se
em indivíduos de 40 anos ou mais, selecionados por amostragem sistemática garantindo
a proporcionalidade de sexo e faixa etária segundo contagem populacional realizada em
2007 (IBGE). Esta pesquisa faz parte de um estudo denominado VIGICARDIO. As
variáveis estudadas neste trabalho foram; sexo, idade, classe econômica, medidas
antropométricas, exames laboratoriais (glicemia de jejum, HDL-C e triglicerídeos). A
classificação de síndrome metabólica utilizada nesse estudo foi a do National
Cholesterol Education Adult Treatment Panel III com a adequação dos níveis de
glicemia proposta pela American Diabetes Association. Resultados: A média de idade
foi de 54 anos (DP 10,3). A prevalência da SM foi de 53,7%, da hipertensão foi de
69,4%, da glicemia alterada foi observada em 48,1%, da circunferência abdominal
aumentada foi de 49,4%, da alteração dos níveis de HDL foi de 49,2% e da alteração
dos níveis de triglicerídeos foi de 59,9%. Conclusão: Observou-se uma elevada
prevalência de síndrome metabólica, muito disso se deve ao novo valor de corte
determinado para os valores glicêmicos bem como ao fator idade. A elevada prevalência
da síndrome encontrada nesse estudo deve ser vista como algo preocupante, uma vez
que ela é um conglomerado de componentes preditivos ao aparecimento de eventos
cardiovasculares. Esses achados são se suma importância para o serviço de saúde
(gestores locais e municipais) pois remete uma idéia de alerta ao que se refere a
prevenção de eventos cardiovasculares na população de 40 anos ou mais.
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Homens e Acidentes Motociclísticos: caracterização dos acidentes a partir do
atendimento pré-hospitalar.
Fabio Lucio Tavares
Maria José Coelho
Marilda Simões dos Santos Dias
Amanda Rodrigues de Souza
Sibeli Albane
Guilherme Ricardo Oliveira
Raphaela Demarchi Farina
Larissa Roncati de Oliveira Seabra
RESUMO
O objetivo deste estudo foi descrever os acidentes motociclísticos envolvendo atendidos
pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência do Espírito Santo/BRASIL, de
janeiro a março de 2012. Estudo documental, descritivo, com abordagem quantitativa.
Para coleta de dados foram utilizados 1.040 Boletins de Ocorrência do Atendimento
Pré-Hospitalar norteada por instrumento de pesquisa elaborado pelos autores. Dos 1.040
acidentados, 86,9% era do sexo masculino, com idade entre 15 a 32 anos (66%),
motociclistas (87,4%). Não foi possível estimar o uso do capacete ou suspeita de
ingestão alcoólica devido ao grande número de ignorados (85,1% e 93,6%,
respectivamente). Os acidentes ocorreram mais por queda (47,9%), em Vitória (27,3%),
às sextas-feiras (21,1%), entre as 8:00 e 9:59 horas e 73% das vítimas foram para
hospital público. Conclui-se a importância de estabelecer medidas de prevenção aos
acidentes motociclísticos como uma das formas de efetivar a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde do Homem no Brasil.
Descritores: Epidemiologia, Saúde do Homem, Acidentes de Trânsito.
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ANÁLISE PRELIMINAR DO USO MESCALDO DE NEO-GLICOLIPÍDEOS
DERIVADOS DO PGL-1 DO M.leprae: ANTÍGENO DISSACARÍDEO (ND-OBSA) e TRISSACARÍDEO (NT-P-BSA) COMO FORMA DE AUMENTAR A
SENSIBILIADE DO TESTE ELISA ANTI-PGL-1.
Maria do Perpétuo Socorro Amador Silvestre. Instituto Evandro Chagas. Seção de
Bacteriologia e Micologia. Laboratório de hanseníase. Ananindeua, Pará, Brasil.
RESUMO
Introdução: Mesmo a hanseníase sendo doença milenar, ainda não foi possível o
desenvolvimento de um teste diagnóstico considerado padrão-ouro em virtude da
impossibilidade de se cultivar o agente in vitro., fato que, em geral, dificulta a
classificação correta dos casos mais sutis e impossibilita o diagnóstico precoce.
Método: Assim sendo, por meio de um estudo experimental, com amostra selecionada
por conveniência, o objetivo deste trabalho foi analisar o uso adicionado dos antígenos
semi-sintéticos derivados do Glicolipídeo Fenólico – 1 (PGL-1) do M.leprae como
estratégia para aumentar a sensibilidade do teste ELISA anti-PGL-1 utilizado como
instrumento discriminatório entre pacientes classificados, clínica e bacteriologicamente,
como Multibacilares (MB), Paucibacilares (PB) e Contatos (C) de área endêmica,
comparando-se o desempenho do teste ELISA anti-PGL-1 usando-se os antígenos
mesclados comparados ao antígeno Trissacáride isoladamente. Resultados: Análise de
variância (ANOVA – 2 critérios) mostrou-se significativa para a assertiva de que os
níveis de anticorpos IgM contra PGL-1 do M.leprae são mais elevados para o antígeno
MIX comparado ao antígeno NT-P-BSA, o qual mostrou F (tratamentos), aplicação dos
antígenos = 9.2878 e p-valor = 0.000028 e F (blocos) , os grupos MB, PB e C = 2.1453
e p-valor= 0.04452. O teste de Krustal-Wallis mostrou H=34.7223 e p- valor < 0.0001.
Os resultados demonstraram níveis de anticorpos anti-PGL-1 maiores para antígeno
mesclado comparado ao antígeno trissacáride isoladamente, o que poderá aumentar a
eficácia do teste ELISA para utilização como auxiliar ao diagnóstico e classificação da
hanseníase.
Palavras-chave: Hanseníase, Técnicas Imunoenzimáticas, Diagnóstico, Epidemiologia.
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COMPARAÇÃO DE QUEIXAS OSTEOMUSCULARES E FATORES DE
RISCO ENTRE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO SETOR
CALÇADISTA
Maysa Venturoso Gongora Buckeridge Serra, Larissa Brentini de Almeida, Wilza
Vieira Villela, Paulo Roberto Veiga Quemelo

Introdução: Nas últimas décadas, o mundo do trabalho passou por transformações
organizacionais que modificaram os processos de trabalho, o que resultou em novas
formas de organização da produção. A nova divisão sexual do trabalho nas indústrias
implica que as atividades de capital intensivo são exercidas predominantemente por
homens e as mulheres tendem a exercer trabalhos precários. Objetivo: Comparar as
características de percepção de estresse, prevalência de queixas osteomusculares, prática
de atividade física, consumo de álcool e tabaco, bem como, verificar a associação entre
estas variáveis em trabalhadores e trabalhadoras do setor calçadista da região de Franca.
Método: Participaram do estudo 175 trabalhadoras e 182 trabalhadores, o que representa
uma margem de erro de 5%. Utilizou-se a Escala de Percepção de Estresse (EPS-10),
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO), Questionário
Internacional de Atividade Física (IPAQ), Índice de Massa Corporal (IMC), Teste
AUDIT para o consumo de álcool e o Teste de Fagerström para Dependência de
Nicotina (FTND). Foram coletados os dados sócio-demográficos, como a tripla jornada
(TJ), número de filhos e estado civil. Resultados: Os resultados mostram que as
mulheres referem mais estresse que os homens (p=0,0001), e apresentam menor tempo
para a prática de atividade física (p=0,004) e menor consumo de álcool que os homens
(p=0,006). Para o QNSO nos últimos 12 meses, as mulheres apresentaram maior
prevalência de queixas osteomusculares quando comparadas aos homens (p=0,003). A
associação entre as mulheres para EPS-10 e QNSO nos últimos sete dias e entre AUDIT
e TJ foram significativos (p=0,01 e p=0,03). Para a associação entre IPAQ e TJ, tanto
entre homens quanto entre mulheres foram significativos (p=0,0001), assim como a
associação entre AUDIT e FTND entre homens e mulheres (p=0,002 e p=0,01).
Conclusão: As trabalhadoras do setor calçadista apresentaram menor consumo de
álcool, menor nível de atividade física, maior índice de estresse e maior prevalência de
sintomas osteomusculares em comparação com trabalhadores. Os resultados indicam
que os níveis de estresse podem estar associados com o aparecimento de queixas
osteomusculares. Assim, estratégias de promoção da saúde mostram-se importantes para
modificar o comportamento de risco das mulheres.
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Estrutura dimensional da Posttraumatic Stress Disorder Checklist – Civilian
Version (PCL-C): uma alternativa aos modelos propostos no DSM
Aline Gaudard e Silva (SILVA, A. G.)
Michael Eduardo Reichenheim (REICHENHEIM, M. E.)
Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Introdução: O instrumento Posttraumatic Stress Disorder Checklist – Civilian Version
(PCL-C) é composto por 17 itens correspondendo aos sintomas do transtorno do
estresse pós-traumático (TEPT) descritos na quarta edição do Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Os estudos psicométricos têm contestado a
estrutura de três fatores proposta no DSM-IV e a maioria tem sustentado um modelo de
quatro fatores, o que levou a reformulações no DSM-5. No entanto, esses estudos
consistem principalmente de replicações de modelos especificados a priori e
importantes aspectos, tais como correlações entre fatores e entre erros de medida, não
foram examinados.
Objetivos: Reavaliar a estrutura dimensional da Posttraumatic Stress Disorder
Checklist – Civilian Version (PCL-C), com atenção especial para as correlações entre
fatores e a validade discriminante fatorial.
Métodos: Amostra composta por 456 mulheres que deram à luz em uma maternidade
de referência para gestações de alto risco no Rio de Janeiro, entrevistadas entre 6-8
semanas após o parto. Para identificar o modelo mais parcimonioso e de melhor ajuste
utilizou-se Análises Fatoriais Confirmatórias (AFC) e Análises Fatoriais Exploratórias
em uma perspectiva confirmatória (AFE/C)
Resultados: A CFA inicial rejeitou a estrutura de três fatores, enquanto que a AFE/C
subsequente indicou uma solução de dois fatores. Os itens sobre re-experimentação e
evitação carregaram em um fator, porquanto os itens de entorpecimento e
hiperexcitabilidade carregaram em outro. O item sobre hipervigilância não carregou em
nenhum fator. Um modelo de dois fatores sem este item e com correlação entre os
resíduos dos itens de evitação foi o mais parcimonioso, apresentando um excelente
ajuste. A correlação entre fatores foi de 0,75, ultrapassando os valores da raiz quadrada
da variância média extraída (AVE=0,713 e 0,728).
Conclusão: Os achados sugerem a existência de dois fatores específicos (reexperimentação/evitação e entorpecimento/hiperexcitabilidade). Todavia, a alta
correlação entre estes, acima dos valores da raiz quadrada da AVE, não sustenta a
proposição de duas dimensões independentes, mas de unidimensionalidade. Além disso,
a correlação entre os resíduos dos itens de evitação sugere redundância de conteúdo e
não a existência de outro fator, tal como sugerido por estudos anteriores e proposto no
DSM-5.
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Condições socioeconômicas e prevalência de síndrome metabólica; estudo de base
populacional - VIGICARDIO
Maira Sayuri Sakay Bortoletto, Ana Carolina de Almeida Bertin, Regina Kazue Tanno
de Souza, Marcos Aparecido Sarria Cabrera, Monica Maria Bastos Pauliello, Alberto
Durán González, Alissana Ester Iakmiu Camargo
Introdução: A síndrome metabólica confere um alto risco para a ocorrência de doenças
cardiovasculares aos seus portadores devido à combinação de intolerância à glicose,
hipertensão, triglicérides elevados e HDL baixo. Destaca-se que o risco global de
complicação cardiovascular é três vezes maior entre os portadores da síndrome
metabólica comparativamente aos não portadores. E pessoas com condições
socioeconômicas desfavoráveis parecem apresentar mais risco a sua ocorrência
Objetivo: Analisar associação entre a prevalência de síndrome metabólica e a classe
econômica em adultos. Método: Trata-se de um estudo transversal de base
populacional, realizado no município de Cambé (PR) entre fevereiro e março de 2011.
Foram realizadas entrevistas domiciliares em todos os setores censitários das
mencionadas regiões e a amostra de estudo constitui-se em indivíduos de 40 anos ou
mais, selecionados por amostragem sistemática garantindo a proporcionalidade de sexo
e faixa etária segundo contagem populacional realizada em 2007 (IBGE). Esta pesquisa
faz parte de um estudo denominado VIGICARDIO. As variáveis estudadas neste
trabalho foram; sexo, idade, classe econômica, medidas antropométricas, exames
laboratoriais (glicemia de jejum, HDL-C e triglicerídeos). A classificação de síndrome
metabólica utilizada nesse estudo foi a do National Cholesterol Education Adult
Treatment Panel III com a adequação dos níveis de glicemia proposta pela American
Diabetes Association. A classificação de classe econômica adotada foi a da Associação
Brasileira de Industria e Pesquisa. Resultados: Quando comparado nas classes
econômicas (A-B/C-E) as mulheres das classes econômicas mais baixas apresentaram
maior síndrome metabólica (64,6% p valor<0,001), assim como obesidade abdominal
(72,0% p valor<0,001), diabetes (50,0 p valor<0,001) e elevados níveis pressóricos
(73,4 p valor <0,001). Nos homens não se observou diferenças, entretanto o sentido das
prevalência é o oposto do observado nas mulheres. Conclusöes; Mulheres em
condições socioeconômicas mais baixas apresentaram maiores prevalências de SM e de
seus componentes padrão não observado entre os homens.
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OLIVEIRA, Daniela Nóia
RONDON, Mileidy V. Rondon
SILVA, Harrison C.
O acidente vascular encefálico (AVE) é uma lesão neurológica aguda de
origem vascular e com rápida evolução dos sinais clínicos. Cerca de 90% dos
sobreviventes desenvolvem alguma deficiência, sendo uma das principais
causas de seqüelas neurológicas no adulto. Objetivos: verificar o nível
funcional predominante nos indivíduos com seqüelas de AVE e em quais
atividades apresentaram maior comprometimento funcional. Materiais e
métodos: A amostra foi composta por 06 pacientes com diagnóstico médico de
AVE, de ambos os sexos e com idade média de 67,2 anos, atendidos na
Clínica Escola de Fisioterapia da FACIMED, no período de outubro a novembro
de 2012. O Índice de Barthel foi utilizado com a finalidade de avaliar a
funcionalidade dos pacientes. A análise dos dados foi realizada de forma
simples descritiva através do programa Microsoft Office Excel 2007.
Resultados: neste estudo pôde-se observar que houve predomínio de
pacientes do sexo masculino. Todos apresentaram AVE do tipo isquêmico e
comprometimento no hemicorpo esquerdo. 83% dos indivíduos apresentaram
dependência moderada e 17% apresentaram dependência severa para realizar
suas atividades diárias. Os domínios banho, vestuário e higiene pessoal foram
às atividades que apresentaram o maior índice de dependência. Conclusão: O
presente estudo demonstrou que a maioria dos participantes desta pesquisa
apresentou dependência moderada na realização de suas atividades diárias e
que os domínios banho, vestuário e higiene pessoal foram às atividades que
apresentaram os maiores índices de dependência, demonstrando que as
sequelas causadas pelo AVE interferiram de forma expressiva no nível de
independência funcional, tornando-os dependentes para realização das suas
atividades de vida diárias (AVDs).
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Funcionalidade; Avaliação em
Saúde.
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O efeito independente da obesidade central sobre a hipertensão arterial em adultos
residentes em Ribeirão Preto-SP, 2007. Projeto EPIDCV.
Suzana Alves de Moraes
Michele Vantini Checchio
Isabel Cristina Martins de Freitas

Objetivos: Identificar a prevalência de hipertensão arterial e fatores associados em
população adulta (≥ 30 anos), residente em Ribeirão Preto-SP, em 2007. Métodos: Estudo
epidemiológico transversal de base populacional, com amostragem desenvolvida em três
estágios. A variabilidade introduzida nos múltiplos estágios de sorteio foi corrigida pela
atribuição de pesos, originando amostra ponderada de 2.471 participantes. Prevalência de
hipertensão arterial, definida segundo história, uso de medicação anti-hipertensiva ou média
de três medidas consecutivas ≥140 mmHg para a sistólica e ≥90 mm/Hg para a diastólica
foram estimadas, segundo variáveis sociodemográficas, comportamentais, antropométricas,
indicadoras de inflamação e uso de medicamentos. Para identificar fatores associados
utilizou-se a regressão de Poisson, obtendo-se razões de prevalências estimadas por pontos
e intervalos de confiança (95%). Resultados: Observou-se elevada prevalência de
hipertensão: 32,8% (sexo masculino) e 44,5% (sexo feminino) observando-se gradiente
linear segundo a idade, em ambos os sexos. A prevalência de HAS apresentou relação
negativa com a escolaridade e, relação positiva com estado nutricional, razão cintura/altura,
razão cintura/quadril, índice de conicidade, níveis de fibrinogênio plasmático e nº de
medicamentos. Prevalências de maior magnitude de HAS foram identificadas entre aqueles
com > 25 anos de duração do hábito de fumar e entre os classificados no grau 3 (sexo
masculino) e no grau 2 (sexo feminino) de adicção ao álcool. Para ambos os sexos, as
prevalências de HAS aumentaram segundo os níveis de exposição das variáveis
antropométricas e, naqueles com circunferência da cintura alterada, as prevalências
corresponderam a quase o dobro (sexo masculino) ou mais que o dobro (sexo feminino), em
relação às respectivas categorias de referência.
Resultados dos modelos finais,
estratificados por sexo, destacaram o efeito independente dos indicadores de obesidade
central que apresentaram razões de prevalências estatisticamente significantes (p<0,05), em
ambos os sexos. Conclusões: Os resultados do estudo impõem a necessidade de
planejamento de medidas de promoção e de prevenção em saúde, direcionadas para o
controle da hipertensão arterial e da obesidade central, com vistas à redução de eventos
finais como a doença isquêmica do coração e os acidentes vasculares cerebrais.

Descritores: Hipertensão Arterial. Obesidade Central. Fatores Associados. Estudos
Transversais. Epidemiologia. Saúde Pública.
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FATORES ASSOCIADOS À CURA DOS PACIENTES COM TUBERCULOSE E DIABETES
MELLITUS NO BRASIL
Autores: Daniele Maria Pelissari1; Andrea de Paula Lobo1; Fernanda Dockhorn Costa1;
Ana Wieczorek Torrens1; Patricia Bartholomay Oliveira1; Olga Maíra Machado
Rodrigues1; Draurio Barreira1
Introdução: A tuberculose (TB) tem se apresentado como um desafio à saúde pública,
sobretudo quando associada a outras morbidades. Estudos apontam que a prevalência
de diabetes mellitus (DM) entre os pacientes com TB varia de 1,9 a 35%. No Brasil
estima-se que aproximadamente 6,3% da população adulta (≥18 anos) tenham DM e o
coeficiente de incidência de TB no país foi de 36,7/100.000 hab. em 2012. O objetivo
foi identificar fatores associados à cura de pacientes com TB/DM no Brasil. Métodos:
Estudo caso-controle a partir de casos de TB com ano de diagnostico de 2010 e 2011
no Brasil, com DM autorreferida. Os casos foram classificados como cura e os controles
como não cura (abandono e óbito). Foram analisados dados demográficos,
epidemiológicos e clínicos constantes no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) que apresentaram completitude ≥80%. A associação dessas
variáveis com o desfecho foi analisada a partir da oddsratio (OR) e do intervalo com
95% de confiança (IC95%). Foram incluídas no modelo de regressão logística múltiplo as
variáveis que apresentaram p< 0,20. O ajuste do modelo final foi verificado pelo teste
de Hosmer-Lesmeshow. Resultados: Os pacientes com TB/DM representaram 6%
(9.849) do total de casos de TB notificados no período, com percentual de cura de
73,7% (7.257). O modelo de regressão logística final (p=0,87) incluiu como fatores
associados à cura de pacientes com TB/DM: casos novos (2,69 [2,28-3,18]), forma
pulmonar (1,53 [1,25-1,86]), 40 anos e mais (1,4 [1,1-1,8]), não alcoolistas (2,07 [1,792,4]) e que realizaram o tratamento diretamente observado (TDO) (1,33 [1,17-1,5]). O
alcoolismo foi significativamente associado ao sexo masculino, o que resultou na
anulação da significância estatística desta variável quando aquela foi introduzida no
modelo. Conclusão: A elevada endemicidade de TB e DM no Brasil, e a baixa
prevalência de DM nos casos de TB quando comparada à de outros países, sugerem
que a triagem para DM em pacientes com TB ainda é incipiente no país. O screening
sistemático do DM deve ser considerado para o diagnóstico e tratamento precoces. Os
fatores associados à cura dos pacientes com TB/DM são semelhantes aos encontrados
para os pacientes com TB em geral. Estratégias como o TDO podem beneficiar ambos
os grupos, o que reforça a necessidade de ampliar o seu acesso.
1

Programa Nacional de Controle da Tuberculose/ Departamento de Vigilância das
Doenças Transmissíveis/ Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da Saúde.
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Desempenho cognitivo em adultos. Resultados de estudo epidemiológico de base
populacional.
Suzana Alves de Moraes
Daniele Almeida Lopes
Isabel Cristina Martins de Freitas

Objetivos: Estimar a prevalência e os fatores associados ao baixo desempenho cognitivo
(BDC) em adultos de Ribeirão Preto, SP, Brasil, em 2007. Métodos: Estudo transversal, de
base populacional, com amostra ponderada de 2.471 participantes, selecionada em três
estágios. Prevalências do desfecho foram estimadas por pontos e por intervalos de
confiança (95%) e como medidas de associação, razões de prevalências brutas e ajustadas
foram obtidas utilizando-se a regressão de Poisson. Resultados: Prevalências de BDC
apresentaram relação direta com a idade, em ambos os sexos, e maior magnitude no sexo
feminino. Em relação aos fatores sociodemográficos, observa-se que as variáveis
escolaridade e renda apresentaram relação inversa com o desfecho e que as prevalências
de BDC atingiram maior magnitude entre os “sem companheiro (a)” e entre os que não
estavam inseridos no mercado de trabalho. Em relação aos fatores comportamentais,
observam-se prevalências de maior magnitude para BDC nos participantes com menor gasto
metabólico, menor média diária de tempo sentado, entre os que alcançaram valores mais
elevados para os escores do AUDIT e entre aqueles com maior duração do hábito de fumar.
Em relação aos fatores relacionados à saúde, observam-se prevalências de maior
magnitude entre os participantes com diagnóstico de diabetes, hipertensão arterial e doença
isquêmica do coração, bem como entre os que apresentaram níveis mais elevados de
fibrinogênio e colesterol total. Participantes que declararam uso de medicamentos que
afetam o sistema nervoso central apresentaram maior prevalência de BDC (40,13%) quando
comparados aos que não faziam uso desse grupo de medicamentos. Em modelos
multivariados observa-se que as variáveis: sexo, escolaridade, condição de trabalho, média
diária de tempo sentado, diabetes, fibrinogênio plasmático e saúde autorreferida
apresentaram associações independentes com o desfecho. As RPs nas categorias das
variáveis: escolaridade e estado de saúde apresentaram gradiente linear (valor p< 0,01 para
o teste de tendência). Conclusões: Medidas de intervenção sobre exposições modificáveis
poderão retardar o BDC, sobretudo em sociedades com envelhecimento populacional
progressivo.
Palavras

Chave:

Desempenho

cognitivo,

transversais.
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Excesso de peso em crianças de áreas urbana e rural do Espírito Santo:
uma análise multinível
Autores: Fabiola Naomi Eto; Flávio Andrade Neto; Luciana Carletti; Maria Del
Carmen Bisi Molina.
Introdução: O excesso de peso em crianças é um agravo verificado
mundialmente e constitui um importante desafio para a Saúde Pública devido a
sua magnitude e comorbidades associadas, além do risco do desenvolvimento
de doenças cardiovasculares e obesidade na vida adulta. Estudos mostram
que diferentes situações familiares, sociais e ambientais influenciam o estado
nutricional das crianças, além disso, o contexto da sociedade moderna tem
contribuído para o desenvolvimento de um ambiente cada vez mais
obesogênico, favorecendo o aumento continuado do excesso peso. Objetivo:
Analisar os fatores individuais e familiares associados ao excesso de peso em
crianças de 7 a 10 anos residentes em municípios urbano e rural do Estado do
Espírito Santo. Método: Os dados analisados foram provenientes do banco de
dados do Estudo SAÚDES, realizado no município de Vitória (urbano) e Santa
Maria de Jetibá (rural). Foi realizada análise de regressão logística multinível,
sendo estabelecidos três níveis de análise: o primeiro nível referente à criança,
o segundo ao domicílio/família e o terceiro ao município. Resultados: A
amostra foi constituída de 1748 crianças, sendo 1236 oriundas do município
urbano e 512 do rural. A prevalência do excesso de peso (sobrepeso e
obesidade) foi mais elevada em crianças do município urbano (23,7%) em
relação às do rural (12,7%). No município urbano, estiveram diretamente
associados ao excesso de peso em crianças o nível médio de escolaridade da
mãe (entre 9 e 12 anos de estudo; OR=1,83, p=0,006) e ser filho único
(OR=1,39, p=0,038). No município rural foi diretamente associado ao excesso
de peso nas crianças o hábito de não realizar desjejum (OR=2,30, p=0,046) e a
escolaridade da mãe (de 9 a 12 anos de estudo; OR=2,40, p=0,032 e acima de
12 anos de estudo; OR=2,74, p=0,049). Conclusão: A prevalência de excesso
de peso na amostra foi elevada e acompanha tendência observada
mundialmente. O excesso de peso se mostrou associado a fatores individuais e
familiares, entretanto, em relação à atribuição de cada nível para a predição do
excesso de peso, foi constatado que o modelo multinível proposto não
evidenciou diferenças significativas na probabilidade de crianças com
características semelhantes (em nível de domicílio/família), mas residentes em
regiões distintas, terem ou não excesso de peso.
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Avaliação do efeito independente de doenças crônicas, fatores sociodemográficos e
comportamentais sobre a incapacidade funcional em idosos residentes em Ribeirão
Preto, SP, 2007. Projeto EPIDCV.
Suzana Alves de Moraes
Daniele Almeida Lopes
Isabel Cristina Martins de Freitas

Objetivos: Investigar a prevalência de incapacidade funcional segundo fatores
sociodemográficos, comportamentais, relacionados à saúde e à morbidade referida, em
idosos e investigar o efeito independente destes fatores sobre a incapacidade funcional.
Material e Métodos: estudo epidemiológico de base populacional, com delineamento
transversal, integrante do Projeto EPIDCV cuja coleta de dados foi conduzida entre 2007 e
2008. O processo de amostragem foi desenvolvido em múltiplos estágios de sorteio. A
variabilidade introduzida nos diferentes estágios de sorteio foi corrigida por meio do cálculo
de pesos amostrais que levaram em consideração o “número de unidades elegíveis de cada
domicílio” e as taxas de “não resposta”, em cada setor censitário (unidade primária de
amostragem), originando uma amostra ponderada (nw) de 2.471 participantes com 30 anos
ou mais, entre os quais foram identificados 536 idosos. Para a avaliação da dependência na
realização das atividades da vida diária (desfecho) foi utilizado questionário estruturado e
validado para estudos epidemiológicos de base populacional. Para identificar os fatores
associados à incapacidade funcional, utilizou-se a Regressão de Poisson para obtenção das
razões de prevalências (RP), estimadas por pontos e por intervalos. Resultados: A
prevalência bruta de incapacidades foi 50,31% (IC 95%: 42,04%-58,57%). Nos modelos
multivariados, após o ajustamento simultâneo intragrupos de variáveis (modelos finais),
permaneceram independentemente associadas às incapacidades: faixas etárias,
escolaridade, trabalho e contribuição com a renda familiar (sociodemográficas); média diária
de tempo sentado> 355 min/dia (comportamentais); hipertensão arterial, doença isquêmica
do coração, uso de cinco ou mais medicamentos nos últimos 15 dias e baixo desempenho
cognitivo (relacionadas à saúde); ≥ 2 doenças referidas e baixa acuidade auditiva
(morbidade referida). Conclusões: A elevada prevalência de incapacidades em idosos de
Ribeirão Preto, bem como a presença de associações entre variáveis potencialmente
modificáveis e o desfecho, impõem a necessidade de medidas específicas de promoção e
prevenção em saúde que resultem em melhora da qualidade de vida deste estrato
populacional já bem representado nas últimas pirâmides populacionais do município.
Palavras chave: Incapacidade funcional; Fatores associados, Envelhecimento, Estudos
Transversais. Epidemiologia.
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Você sabe onde fazer um teste anti-HIV gratuito na Cidade de São Paulo?
Autores: Claudia Renata dos Santos Barros1;3; Maria Elizabeth Lopes Barros1; Carmem Lúcia
Soares1, Caritas Relva Basso1; Eliana Battaggia Gutierrez1;2
1.Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo
2. Faculdade de Medicina da USP
3. Universidade Católica de Santos

Introdução: O teste anti-HIV é importante para a prevenção primária e secundária da aids. O
diagnóstico precoce possibilita melhor resposta ao tratamento que reflete positivamente na
redução da mortalidade e da transmissão. O objetivo deste foi descrever a cobertura do teste
anti-HIV no Município de São Paulo (MSP). Metodologia: Inquérito domiciliar realizado em
2013-2014, com 4.380 homens e mulheres de 15 a 64 anos no MSP. Analisamos a frequência
do teste na vida e no ultimo ano, segundo sexo. As variáveis foram descritas por proporções e
o teste de hipótese foi o Qui-quadrado de Pearson. Resultados: Metade dos entrevistados
eram homens e relataram cor branca. Em relação às idades foram distribuídos
equilibradamente (25%) entre as faixas etárias e houve predomínio (35%) de ensino médio
completo; 35% fizeram o teste anti-HIV pelo menos uma vez na vida, e destes 36% no último
ano: 19% relataram ter feito o teste rápido no último ano. Quanto aos motivos de realização
do último teste, 30% foi por solicitação, 28,5% por busca espontânea, 25% no pré-natal, 10,8%
por doação de sangue e 5,3% não lembravam o motivo. Na comparação entre sexo, houve
maior cobertura, na vida, entre as mulheres (p<0,001), mas no último ano a proporção de
homens que o realizaram foi maior (0,017). Em relação aos motivos da realização do teste,
homens buscaram mais o teste espontaneamente (39%) seguido do teste por solicitação
(34,7%), já para as mulheres o pré-natal foi o principal motivo (41,3%) (p<0,001). Chama a
atenção que 46% desconhecem onde podem ser feito teste anti-HIV gratuitamente.
Conclusão: Embora apenas um terço da população tenha realizado o teste anti-HIV na vida, a
parcela dos que o realizaram recentemente é elevada. O pré-natal exerce um papel
importante, para aumentar a cobertura do teste entre as mulheres. Quase metade da
população não sabe como ter acesso ao teste gratuitamente, no SUS, a despeito das
informações veiculadas. Estratégias de divulgação sobre a importância do diagnóstico precoce
e a gratuidade do teste anti-HIV precisam ser implementadas para ampliação da cobertura.
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Atividade Sócio Educativa e Cultural no âmbito da promoção da saúde: uma iniciativa para minimizar as
iniquidades em saúde
Luciana Collier, Dinair Leal da Hora, Eloisa Leal da Hora, Michele Aparecida da Ferreira Moreira de Oliveira
Michele Meirelles Machado de Barros, Dinair Leal da Hora, Odilio de Souza Lino, Claudia Teresa Vieira de
Souza – Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/Fundação Oswaldo Cruz

Resumo
Introdução: A magnitude dos aspectos sociais na epidemiologia vem possibilitando o entendimento da
influência do meio físico, mental, ambiental, pessoal e social no estado de saúde da população. Nesta
perspectiva a participação comunitária, a responsabilidade individual e coletiva passam a ser consideradas
determinantes na compreensão do processo saúde-doença. O desenvolvimento de novas estratégias de
investigação coletiva e de promoção da saúde, como as ações sócio educativas e culturais permitem o
reconhecimento dos direitos de cidadania.
Objetivo: Descrever a Oficina de Ciranda “Literatura de Cordel na Ciência e na Saúde”, como uma estratégia
de ensino não formal em saúde para minimizar as inequidades em saúde.
Metodologia: A equipe do projeto “Plataforma de Saberes” desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas (IPEC), organizou no dia 22/08/2013, dia Mundial do Folclore, um evento sócio educativo e
cultural para a comunidade interna e externa do IPEC. Diversas atividades foram realizadas, dentre elas a
Oficina de Ciranda, dança de roda típica das praias pernambucanas que veio de Portugal e foi se misturando à
cultura brasileira. Foram convidados para participar do evento pacientes do IPEC, seus amigos/familiares e
colaboradores, além de professores e alunos do ensino fundamental de uma escola pública parceira do IPEC.
Contamos também com a apresentação ao vivo de um grupo folclórico.
Resultados: Após a realização de uma palestra sobre a origem da ciranda, enquanto ritual e manifestação
folclórica, proferida pela professora de educação física, colaboradora do projeto, convidamos todos os
participantes a vivenciar esta experiência de forma lúdica, nos jardins do IPEC, ao som do grupo “Os originais
do Sudeste: Forro Pé de Serra”. O grupo, de aproximadamente, 50 pessoas iniciou alguns passos da dança,
cantando algumas cirandas conhecidas, sob orientação da educadora física. Várias rodas se formaram,
proporcionando descontração, inclusão social, integração, bem estar e saúde.
Conclusão: A realização de atividades que promovem a apropriação de conhecimentos da nossa cultura vão ao
encontro das estratégias de promoção da saúde, contribuindo para a produção de novos conhecimentos e
fornecendo subsídios para o desenvolvimento de indicadores apropriados para o monitoramento das iniquidades
em saúde derivadas dos determinantes sociais.
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Características associadas à implantação de programas de prevenção ao uso
de drogas implantados em escolas do município de São Paulo
Ana Paula D. Pereiraa, Angela T. Paesb, Zila M. Sanchezc
a

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UNIFESP
Co-orientadora do Programa Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UNIFESP
c
Orientadora, Professora do Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP
b

Introdução: A escola é reconhecida como importante ambiente para a implantação de
programas de prevenção ao uso indevido de drogas entre adolescentes. Apesar disso, não
é claro se ações estão sendo realizadas neste sentido nas escolas brasileiras e, quando
estão, quais são suas características. Objetivo: Estimar a prevalência de programas de
prevenção ao uso de drogas nas escolas do ciclo fundamental II e médio do município de
São Paulo e identificar as características associadas à sua implantação. Metodologia:
Estudo transversal com uma amostra probabilística sistemática de 263 dirigentes escolares,
o que correspondeu a um índice de aceite de 80% da amostra originalmente selecionada.
Aplicou-se um questionário fechado, de autopreenchimento e online, através do software
Surveymonkey. Teste de qui-quadrado e teste t foram utilizados para testar hipóteses de
comparação entre escolas públicas e privadas. Regressão logística permitiu identificar os
fatores associados à implantação de programas de prevenção nas escolas. Resultados: A
análise dos dados apresenta que 42,5% das escolas avaliadas possuem programa de
prevenção ao uso de drogas inserido no cotidiano e no programa pedagógico da escola. Na
análise do modelo multivariado notou-se que a cada ano de atuação do dirigente na
educação, a chance da escola ter um programa aumenta em aproximadamente 4% (OR=
0,041; IC95%=1,006; 1,080). O fato da escola experimentar técnicas de ensino inovadoras
também aumenta significativamente a chance da escola desenvolver um programa de
prevenção ao uso de drogas (OR=6,174, IC95%=2,011; 19,043). As dificuldades foram mais
presentes nas redes estadual (E) e municipal (M), quando comparadas com a rede privada
(P), destacando-se: a falta de material didático (E=75,3%, M=71,1%, P= 32,7%, p<0,001), a
falta de dinheiro (E=63,3%, M=44,6%, P= 20,8%, p<0,001) e as demandas concorrentes
para ensino de outras disciplinas (E=51,0% M=71,1%, P=54,9%, p=0,019). Conclusões: No
município de São Paulo a prevalência de programas de prevenção ao uso de drogas é baixa
e está associada ao perfil educacional da escola e do dirigente. Ações emergentes são
necessárias, como investimentos financeiros e propostas governamentais pautadas na Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) e inseridas na forma de políticas públicas visando à integração
e articulação permanente dos setores de educação e saúde.
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE EM SÃO MATEUS/ES
EM RELAÇÃO AOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO ESPIRITO SANTO

Murilo Soares Costa¹,³; Mariza Dias da Rocha²; Jorge Luis Nunes Terra²; Maria
Aparecida Oliveira de Jesus³.
¹Coordenador do Programa Municipal de Controle da Hanseníase e Tuberculose
²Laboratório Municipal de Hanseníase e Tuberculose
³Programa Municipal de Controle da Tuberculose.
INTRODUÇÃO: A tuberculose é um doença causada pelo Micobacterium
tuberculosis que atinge principalmente o sistema respiratório. Em 2012 houve
8,6 milhões de pessoas com a doença, sendo que 1,3 milhões morreram. No
mesmo ano, o Brasil notificou 70.047 casos novos desta moléstia, sendo que o
Estado do Espírito Santo diagnosticou 1.276 casos. OBJETIVO: Avaliar a
situação epidemiológica da tuberculose em São Mateus em relação aos demais
municípios prioritários do Espírito Santo. MÉTODO: Foi retirado os dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), referente ao ano de
2012, dos dez municípios prioritários do Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim,
Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e
Vitória.

RESULTADOS: Os dez municípios prioritário do Espírito Santo são

responsáveis por 70% dos casos de todo estado. No ano de 2012, ocorreram
1011 casos novos, 77% obtiveram cura, 10,2% de abandono e 6% de óbito,
sendo que São Mateus apresentou 3,46% (35 casos) casos novos para o Estado,
70% (19 casos) de cura do município, 14,8% (04 casos) de abandono, nenhum
óbito, havia 5,71% (2 casos) com TB-HIV e 2,85% (1 caso) de TBMDR.
CONCLUSÃO: O município de São Mateus deve intensificar as ações para
aumentar o número de novos casos, realizar atividades de vigilância para evitar
abandonos, minimizar os óbitos e diagnóstico precoce de tuberculose
multirresistente.

PALAVRAS-CHAVES: Tuberculose; epidemiologia; saúde pública.
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Feminicídios no Brasil: perfil e estimativas corrigidas, 2009-2011

Autoras: Leila Posenato Garcia, Lúcia Rolim Santana de Freitas, Gabriela
Drummond Marques da Silva, Doroteia Aparecida Höfelmann

RESUMO:
Introdução: A definição ampliada de feminicídio inclui qualquer morte de mulher por
violência. Embora tal abordagem possa diluir a conotação política da violência baseada
em questões de gênero, facilita a comparação internacional dos dados.
Objetivo: Estimar as taxas de feminicídios corrigidas no Brasil, macrorregiões e
Unidades da Federação e descrever o perfil destes óbitos.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo com dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), referentes ao triênio 2009-2011. Para estimar as taxas de
feminicídios corrigidas, inicialmente, foram considerados os óbitos de mulheres por
agressões (X85-Y09), em seguida, o número de mortes foi corrigido por meio da
redistribuição proporcional dos eventos cuja intenção é indeterminada (Y10-Y34) e, por
fim, foram aplicados os fatores de correção das taxas de mortalidade fornecidos pelo
Ministério da Saúde.
Resultados: No triênio 2009-2011, foram registrados 13.071 feminicídios no SIM, o
que equivale a uma taxa bruta anual de 4,48/100.000 mulheres. Após a correção,
estima-se que ocorreram 16.993 feminicídios, resultando em uma taxa corrigida de
5,82/100.000 mulheres, o que representa subestimação de 23%. Taxas de
feminicídios/100.000 mulheres mais elevadas foram observadas nas regiões Nordeste
(6,90), Centro-Oeste (6,86) e Norte (6,42). Por sua vez, as regiões Sul (50,8) e Sudeste
(5,14) apresentaram as taxas mais baixas. Os estados com maiores taxas de
feminicídios/100 mil mulheres foram Espírito Santo (11,24), Bahia (9,08), Alagoas
(8,84), Roraima (8,51) e Pernambuco (7,81). Taxas mais baixas foram observadas no
Piauí (2,71), Santa Catarina (3,28) e São Paulo (3,74). A maior parte dos óbitos (54,2%)
foram de mulheres com 20 a 39 anos de idade, negras (61%) e com baixa escolaridade
(48% com até 8 anos de estudo). Metade envolveu uso de armas de fogo (50%); 29%
ocorreram no domicílio, 31% em via pública e 25% em hospital ou outro
estabelecimento de saúde; 35,6% ocorreram aos finais de semana.
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Conclusão: A obtenção de estimativas corrigidas permitiu verificar que a ocorrência de
feminicídios é elevada no Brasil. As principais vítimas foram mulheres jovens, negras e
com baixa escolaridade, residentes nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O perfil
dos óbitos é, em grande parte, compatível com situações relacionadas à violência
doméstica e familiar contra a mulher.
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MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO EM
FORTALEZA NOS TRIÊNIOS DE 1999-01 E 2009-11
Autores: GOMES, H.A.; MACHADO, N. P.; VASCONSELOS FILHO, J.A.; MELO,
A.L.A.de; ARAÚJO JÚNIOR, P.E.T. de; SILVA, M.G.C.da
Instituição: Universidade Estadual do Ceará – Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a primeira causa de
morte no Brasil, tendo como importante agravo o fato de que um terço dos óbitos
ocorrem precocemente em adultos na faixa etária de 35 a 64 anos. Nesta faixa etária, as
principais causas de morte por doenças do aparelho circulatório são as doenças
isquêmicas do coração (DIC), doenças cerebrovasculares (DC) e Hipertensivas.
OBJETIVO: Comparar, a mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório, segundo
sexo e idade, em Fortaleza nos triênios 1999-01 e 2009-2011. METODOLOGIA: O
material foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade através do portal do
Datasus, restringido categorias do CID-10 relacionadas a causas evitáveis de
mortalidade não-transmissíveis segundo Malta (2010). As taxas foram calculadas por
cem mil habitantes. RESULTADOS: Foram analisados todos os óbitos nos triênios de
1999-01 e 2009-11 com ênfase em mortes por causas evitáveis, divididas nas categorias
de doenças isquêmicas do coração, doenças hipertensas, excetuando as causas de
hipertensão secundária e doenças cerebrovasculares. Foi observado um total de 2.117 e
3.726, óbitos por doenças do aparelho circulatório (DAC) nos triênios de 1999-01 e
2009-11, representando aumento de 76% no número de óbitos. Por sexo, observamos
1.002 óbitos femininos e 1.115 masculinos no primeiro triênio, 1.841 óbitos femininos e
1.885 masculinos no segundo triênio. Nos triênios foram registrados 798 e 975 óbitos
femininos por DIC, representando aumento discreto nas taxas de 0,24 para 0,25. Para
homens, houve aumento de 960 (0,32) para 1.205 (0,35) óbitos. Nas doenças
hipertensivas foi visto aumento significativo nos óbitos femininos: 198 para 865, taxas
de 0,06 para 0,22. Para os homens houve aumento expressivo de óbitos entre os triênios:
152 para 655 com taxas de 0,05 para 0,20. CONCLUSÃO: A longevidade e a adoção de
modos de vida propicia maior exposição a fatores de risco, como alimentação rica em
gorduras e inatividade física, estão implicados no aumento do número de óbitos por
doenças do aparelho circulatório. As taxas de mortalidade entre homens e mulheres
apresentaram tendência de equiparação o que motiva reflexão sobre o impacto das
mudanças sociais, culturais e econômicas em curso no sexo feminino.
Palavras-chave: Mortalidade. Doenças cardiovasculares. Causas evitáveis.
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ADAPTAÇÃO DOS PONTOS DE CORTE DO AUDIT ENTRE IDOSOS
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA EM MANAUS-AM

Adriana Carla da Silva Costa
Ivany Rolim Vinhote
Bruna Monteiro Rodrigues
Ana Cyra dos Santos Lucas
Introdução: Um problema na saúde da população idosa é o uso de substâncias
psicoativas, principalmente o consumo de álcool. Assim, é importante a correta
identificação do uso problemático de álcool para o devido encaminhamento do
usuário para tratamento. O Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT),
instrumento de triagem para uso de álcool, adota um ponto de corte de 8 para
identificação de risco existente no uso de álcool em adultos, e Aalto e col. (2011)
recomenda 5 para idosos. Objetivo: Avaliar a adaptação dos pontos de corte do
AUDIT para a população idosa na cidade de Manaus, AM. Método: Estudo
transversal descritivo-observacional. Uma amostra de 317 idosos foi obtida de
forma aleatória, por conglomerados, da população de idosos cadastrados na
Estratégia da Saúde da Família, na cidade de Manaus, de novembro/2013 a
fevereiro/2014. Foi aplicado um questionário abordando aspectos
socioeconômicos e saúde, o AUDIT, e uma entrevista com a metodologia timeline
follow-back (TLFB) sobre o consumo de álcool (usada como padrão ouro para
identificação do beber pesado). As condições cognitivas dos idosos foram
avaliadas por meio do Teste da Fluência Verbal. Os dados coletados, foram
submetidos à crítica e inseridos em planilha de banco de dados e analisados
com programa estatístico ROCR versão 1.0-5. Resultados: Dos 317 idosos
pesquisados, a maioria 64,04% era do sexo feminino, entre 60 e 59 anos
(49,21%), casado ou com companheiro (46,06%), católico (57,10%), não
fumante (63,09%), sabia ler (79,50%) e considerava a saúde razoável (54,89%);
19,24% praticava exercícios, 12,93% moravam sozinhos e 39,12% relataram
que tinham a ajuda dos filhos para o cuidado com a saúde. A classe
socioeconômica mais frequentes foi C1 (37,22%). Quanto ao uso de álcool,
5,99% dos idosos foram identificados como bebedores pesados pelo TLFB.
Ambos escore, 5 e 8, apresentaram sensibilidade 100%. Já a especificidade do
escore 5 foi de 81,5% e no escore 8 de 92,10%. Portanto, a adoção de escore 8
no AUDIT para identificação de uso de risco de álcool na população idosa de
Manaus ocasionou um número menor de falsos positivos (7,9%), sem prejuízo
na identificação de verdadeiros positivos devendo ser adotada para a triagem de
uso de risco de álcool entre os idosos de Manaus-AM. Conclusão: Foram
identificados, após a definição do ponto de corte 8 para o AUDIT, 86,12% dos
idoso em baixo risco, 10,73% em risco existente, 2,84% em risco moderado e
0,32% em risco elevado.
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ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS POR SEXO NAS DOENÇAS DO
APARELHO CIRCULATÓRIO EM FORTALEZA NOS TRIÊNIOS DE 1999-01 E
2009-2011.
Autores: GOMES, H.A.; CAPISTRANO, M.P.G.; VASCONSELOS FILHO, J.A.;
MELO, A.L.A.de; ARAÚJO JÚNIOR, P.E.T. de; SILVA, M.G.C.da
Instituição: Universidade Estadual do Ceará – Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) representam a primeira causa de
morte no Brasil, tendo como importante agravo o fato de que um terço dos óbitos
ocorrem precocemente em adultos na faixa etária de 35 a 64 anos, representando grande
impacto nos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP). OBJETIVO: Comparar os
triênios de 1999-01 e 2009-11 quanto aos APVP, analisando a composição por sexos,
em Fortaleza, para Doenças do Aparelho Circulatório. METODOLOGIA: Análise dos
APVP nos triênios de 1999-01 e 2009-11 com ênfase em mortes por causas evitáveis
distribuídas nas categorias de doenças isquêmicas do coração, doenças hipertensas,
excetuando as causas de hipertensão secundária e doenças cerebrovasculares. O material
foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos
de dados do DATASUS, restringido-se às categorias de causas reduzíveis do Ministério
da Saúde. Dados populacionais foram obtidos a partir do DATASUS. Os APVP foram
calculados utilizando a técnica de Romeder & McWhinnie, com limite superior de vida
média fixado em 70 anos. As taxas foram calculadas por mil habitantes.
RESULTADOS: Registrou-se um total de 10.801,5 e 16.092 APVP nos triênios de
1999-01 e 2009-2011, representando um aumento de 48,9%. Para DIC houve redução
entre os triênios com taxas de 2,24 e 2,1, respectivamente. Entre mulheres houve um
aumento dos APVP de 2.940 para 3.240 (taxas de 2,25 e 2,65) nos triênios. No sexo
masculino houve discreta redução dos APVP, 6.357 para 6627,5 (taxas de 2,23 e 1,91).
Analisando os dados para Doenças Hipertensivas, foi visto aumento importante dos
APVP, de 1.497 para 6.224,5 (taxas de 0,36 e 1,32). Para mulheres e homens foi
registrado aumento dos APVP, sendo o aumento mais significativo para as mulheres
que registraram taxas de 0,52 e 2,13 no primeiro e segundo triênios respectivamente,
com APVP de 677 e 2.620. No sexo masculino foram registrados 807,5 e 3604,5 nos
respectivos triênios (taxas de 0,28 e 1,04). CONCLUSÃO: Para Doenças do aparelho
circulatório os APVP masculinos tem importante impacto, mas a população feminina
vem apresentando APVP crescente o que pode representar o impacto de mudanças
sócio-econômicas vivenciadas pelas mulheres, que estão mais expostas a fatores de
risco, como alimentação rica em gorduras e inatividade física.
Palavras-chave: Anos Potenciais de Vida Perdidos. Mortalidade. Doenças
cardiovasculares.
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ANÁLISE DO RISCO CARDIOVASCULAR E SUA ASSOCIAÇÃO COM O
CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL EM IDOSOS HIPERTENSOS.

Sônia Samara Fonseca de Morais
Enfermeira Mestranda em Saúde Coletiva
Da Universidade Estadual do Ceará-UECE
Ingrid Mikaela Moreira de Oliveira
Universidade Regional do Cariri-URCA
Francisco José Maia Pinto
Universidade Estadual do Ceará-UECE

INTRODUÇÃO: Inúmeros agravos à saúde poderão surgir durante o processo de
envelhecimento em decorrência das várias alterações fisiológicas e funcionais, tornando
os idosos mais vulneráveis às doenças crônicas não-transmissíveis, principalmente às
cardiovasculares, o que nos leva a uma preocupação pertinente e inquietante relacionada
a essas afecções. OBJETIVOS: Este estudo propôs-se a analisar a prevalência de
outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares em idosos hipertensos
cadastrados no HIPERDIA/MS de uma Unidade de Saúde da Família do município de
Juazeiro do Norte-CE, bem como verificar sua associação com o controle da pressão
arterial. MÉTODO: Trata-se de um estudo documental, descritivo e analítico com
abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade de Saúde da Família (USF) durante
os meses de Maio e Junho de 2013. A amostra constituiu-se de 243 fichas de idosos
hipertensos. As associações entre os fatores analisados com o controle da pressão
arterial foram realizadas utilizando o teste Qui-quadrado e o Oddis Ratio ao nível de
significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: Identificou-se a
presença de outros fatores/comportamentos de risco cardiovasculares em idosos cuja
hipertensão já estava instalada, com uma prevalência elevada dentre aqueles passíveis
de modificação como podemos destacar: sobrepeso/obesidade (71,5%), sedentarismo
(68,3%), diabetes (24,3%) e tabagismo (13,2%), além disso, foram identificados
também fatores não-modificáveis como antecedentes familiares (50,6%) e a própria
idade, pois o fato de ser idoso aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Associação
estatisticamente significativa em relação ao controle da pressão arterial foi observada
somente com os antecedentes familiares (p=0,018). CONCLUSÃO: Portanto, idosos
identificados pela presença de fatores de risco devem receber atenção especial dos
programas sociais e de saúde e o conhecimento dos fatores de risco pode orientar
programas educativos para a difusão de condições e estilos de vida mais saudáveis.
Dessa forma, o manejo adequado de medidas educativas e preventivas é de fundamental
importância para reduzir as prevalências observadas, a fim de proporcionar maior
qualidade de vida e redução de eventos cardiovasculares futuros.
Palavras-chave: Hipertensão.
Cardiovasculares.
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Concordância entre necessidades normativas e subjetivas de tratamentos
odontológicos em adultos e idosos de Minas Gerais
Alex Rodrigues do Nascimento
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas René
Rachou/Fiocruz Minas.
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Cibele Comini César
Universidade Federal de Minas Gerais.
Fabíola Bof de Andrade
Centro de Pesquisas René Rachou/Fiocruz Minas.

INTRODUÇÃO: Embora a autoavaliação das condições de saúde bucal seja
reconhecida como um importante indicador para complementar as informações
obtidas pelas medidas clínicas, verificam-se divergências entre as medidas
normativas e subjetivas de necessidade de tratamento. Essas diferenças
podem estar entre os fatores responsáveis pela não procura dos serviços
mesmo quando estão disponíveis, ou aumento da demanda por procedimentos
desnecessários

quando

da

percepção

de

necessidades

clinicamente

inexistentes. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi determinar os fatores
associados à concordância entre as necessidades subjetivas e normativas de
tratamento odontológico, em adultos e idosos do estado de Minas Gerais.
MÉTODOS: As variáveis dependentes do estudo foram construídas de forma a
indicar a concordância entre as necessidades normativas e subjetivas de
tratamento odontológico e de uso de prótese total em uma amostra
representativa da população do estado de Minas Gerais nas faixas etárias de
35 a 44 anos e de 65 a 74 anos, utilizando para isso os dados do SB Minas
Gerais – Pesquisa das condições de saúde bucal da população mineira. Foram
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ajustados modelos de regressão logística múltipla, com cálculo da Odds Ratio
e respectivos intervalos de confiança de 95%. RESULTADOS: A concordância
para necessidade de tratamento odontológico esteve associada positivamente
com relator de dor e de impactos da saúde bucal na vida diária; por outro lado,
houve associação negativa para indivíduos mais velhos e com maior
escolaridade. No caso da necessidade de prótese total, a concordância esteve
associada positivamente com a idade e maior escolaridade, e negativamente
com o relato de impactos e o uso atual de prótese dentária. CONCLUSÕES:
Percebe-se que a concordância entre as medidas subjetivas e normativas nos
dois tipos de necessidade investigados diferem quanto à direção da associação
com as variáveis independentes. Os resultados deste estudo podem auxiliar na
análise de dados epidemiológicos provenientes de fontes alternativas ao
exame clínico, além de direcionar ações de educação em saúde bucal voltadas
para o refinamento da autopercepção dos indivíduos acerca de suas
necessidades.

368

RASTREIO DE NEFROPATIA DIABÉTICA EM USUÁRIOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE*
Vilani Medeiros de Araújo Nunes1; Ana Tânia Lopes Sampaio2; Vyna Maria Cruz
Leite3; Isabel Cristina Araújo Brandão4; Cristal Carvalho Han5; Yana Clara Araújo
Martins6; Pedro Victor de Souza Nogueira7.
RESUMO: Inúmeras pesquisas demonstraram que o controle da hipertensão arterial
reduz a velocidade de progressão da Doença Renal Crônica em indivíduos diabéticos e
não diabéticos. O presente estudo teve como objetivo identificar pacientes diabéticos na
comunidade, a partir do levantamento das fichas A do Sistema de Informação da
Atenção Básica de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Macaíba/RN,
bem como rastrear microalbuminúria (MA) na perspectiva de instituir a terapia
apropriada e reverter ou impedir a evolução da Nefropatia Diabética (ND) nesses
pacientes. Identificou-se 75 diabéticos, dos quais se conseguiu 57 amostras de urina
(76% de abrangência do público alvo da UBS). Os participantes foram entrevistados
acerca de fatores de risco para ND. Das 57 amostras estudadas, 24 (42,1%) revelaram
MA e 4 (7%) revelaram proteinúria (> 300 mg alb/gcr). Dos 24 pacientes com MA, 18
(75%) eram mulheres, 7 (29,1%) tabagistas, 18 (75%) hipertensos, 12 (50%)
dislipidêmicos; 6 (25%) relataram antecedentes familiares de ND. 2 (8,3%) relataram
retinopatia diabética. A média idade desse grupo de pacientes foi 67,7 anos. A média de
tempo de diabetes foi 10,7 anos. 8 pacientes (33,3%) com MA já faziam uso de drogas
do tipo inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs) ou bloqueadores do
receptor da angiotensina (BRAs), enquanto que 12 (50%) não fazia uso desses
medicamentos. 4 (16,6%) ignoravam os medicamentos de que faziam uso. A média do
valor de MA nos 28 pacientes com microalbuminúria ou proteinúria pacientes foi de 80
mg alb/g cr. A alta prevalência da ND no presente estudo corrobora os dados da
literatura, que são consistentes em apontar o método de pesquisa de MA como
fundamental na prevenção, promovendo qualidade de vida a longo prazo e redução
significativa de gastos públicos em procedimentos de alto custo como a terapia
substitutiva renal.
Palavras-Chaves: Doença Renal Crônica; Nefropatia Diabética; Microalbuminúria.
Informações do Estudo:
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ANÁLISE DA SOBREVIDA DE MENORES DE UM ANO POR CAUSA BÁSICA DE MORTE, NO
MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE, DE 2009 A 2011.
Melo, ALA; SILVA, MGC.
Universidade Estadual do Ceará
INTRODUÇÃO: Os sistemas de informação em saúde se prestam a agregar dados para o
direcionamento de recursos e na delimintação de estratégias de ação, mesmo sendo a
subnotificação uma das principais barreiras. Dentro do contexto dos óbitos infantis, há poucos
dados na literatura que delimitem causas de óbito em função do tempo de vida. Ações de
vigilância devem identificar os problemas com foco nas causas básicas de mortalidade. As
curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier são usadas para apresentar dados de sobrevivência,
identificando padrões de mortalidade mediante a linha de tempo, sendo o eixo vertical usado
para apresentar a proporção de indivíduos vivos em certo ponto no tempo, e o eixo horizontal
representado pelo tempo. OBJETIVO: analisar as diferenças de sobrevida dos menores de um
ano que morreram de 2009 a 2011 em Maracanaú, segundo a causa básica do óbito.
METODOLOGIA: Realizou-se análise gráfica de sobrevida com base na estratificação das causas
básicas de óbito segundo capítulo do CID-10, por meio da construção de curvas de KaplanMeier, a partir dos dados presentes no Sistema da Informação de Mortalidade. RESULTADOS:
O número médio de dias de vida dos 122 casos analisadas foi 48,23, com sobrevida mínima de
0 dias completos e máxima de 350 dias e mediana, de 4 dias. Observam-se 57,5% dos óbitos
infantis nos 7 primeiros dias, 65,0% nos primeiros 28 dias e 90,0% nos 167 primeiros dias. Por
volta do 7º dia, observa-se uma mudança no padrão da curva de modo que após esse ponto a
sobrevida é maior por indivíduo, esperando-se um padrão secundário de causa da
mortalidade. Entre as causas básicas de morte, do total de 122, 67 (54,9%) estiveram
relacionadas ao puerpério, com média de 11,12 dias vividos, e 55 (45,1%) não estiveram, com
média de 95,15 dias de vida, com diferença expressiva das curvas de sobrevidas (p<0,01). 19
(15,6%) óbitos tiveram sua causa básica de morte relacionadas a malformações, com média de
38,58 dias vividos, contra 103 (84,4%) que não tiveram correlação, com 50,04 dias médios de
vida; sem diferença significativa de sobrevida absoluta entre ambos os grupos. CONCLUSÃO:
Ainda é grande impacto do período neonatal na mortalidade geral, em qualidade e
quantidade, com grande contribuição de causas relacionadas ao parto.
Palavras-chave: sobrevida, mortalidade infantil, causas de óbito.
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ANÁLISE DE SOBREVIDA DE MENORES DE UM ANO, SEGUNDO CONDIÇÕES SOCIAIS E DE
VIDA AO NASCER, NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE, EM 2009 A 2011.
Melo, ALA; SILVA, MGC.
Universidade Estadual do Ceará
INTRODUÇÃO: A criação de sistemas de informação em saúde permitiu avaliar as estatísticas
vitais e organizar a assistência à saúde. O óbito infantil não está relacionado apenas com os
fatores biológicos, as falhas no sistema de saúde e o perfil social e cultural da população
também influenciam. Compete aos profissionais que estão inseridos no território identificar as
causas dos óbitos e, a partir desses dados, realizar um plano de ação. As curvas de
sobrevivência de Kaplan-Meier são usadas para apresentar dados de sobrevivência,
identificando padrões de mortalidade mediante a linha de tempo. OBJETIVO: analisar as
diferenças de sobrevida dos menores de um ano que morreram de 2009 a 2011, em
Maracanaú-Ceará, segundo condições sociais e de vida ao nascer. METODOLOGIA: Realizou-se
análise gráfica de sobrevida por meio da construção de curvas de Kaplan-Meier. RESULTADOS:
O número médio de dias de vida dos 122 casos analisadas foi 48,23 (DP 80,60), com sobrevida
mínima de 0 dias completos e máxima de 350 dias. Observam-se 57,5% dos óbitos infantis nos
7 primeiros dias, 65,0% nos primeiros 28 dias, e 90,0% nos 167 primeiros dias. Observou-se
disparidade entre curvas de sobrevida nas seguintes casuísticas: 47 (38,5%) óbitos foram de
crianças do sexo feminino e 73 (59,8%) do masculino. A partir do 4º dia, observou-se uma
mudança no padrão da curva de sobrevida para o sexo feminino (média 35,68 dias) e a partir
do 5º dia, para o masculino (média de 68,23 dias). Dentre as que vieram a óbito, a média de
dias vividos nas crianças que nasceram com baixo peso foi de 1,62 quilogramas e em
comparação a 33,64 dias médios vividos pelas crianças que nasceram com peso normal.
Chama atenção a maior sobrevida de crianças cujas mães possuem idade acima de 24 anos
(19,14 dias de vida em média) em comparação com aquelas com esse valor igual ou menor que
24 anos (29,59 dias em média) (p<0,01). CONCLUSÃO: É essencial a participação dos gestores e
das equipes de saúde na identificação dos óbitos infantil e fetal de modo a melhorar a
qualidade das informações e aprimorar as estratégias de assistência, prevenindo óbitos
evitáveis e administrando problemas sociais pertinentes.
Palavras-chave: sobrevida, mortalidade infantil, condições sociais.
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CONSUMO DE RISCO DE ÁLCOOL ENTRE IDOSOS NA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA DA CIDADE DE MANAUS-AM

Luis Ronaldo de Souza Silva
Ivany Rolim Vinhote
Bruna Monteiro Rodrigues
Ana Cyra dos Santos Lucas

Introdução: O número de idosos no Brasil tem aumentado e as mudanças
decorrentes dessa fase da vida, como a aposentadoria, perda de amigos, solidão
e isolamento social, podem deixar o idoso mais propenso a hábitos como o
consumo abusivo de álcool. Objetivo: Identificar o consumo de risco de álcool
entre os idosos cadastrados na área de abrangência das Estratégias Saúde da
Família (ESF) da cidade de Manaus-AM. Método: Estudo transversal descritivoobservacional. A amostra foi obtida por conglomerado (zonas da cidade) com
sorteio em duas etapas: ESF por zona (10%) e indivíduos. Foram aplicados 317
questionários, de novembro/2013 a fevereiro/2014, abordando sobre aspectos
socioeconômicos e saúde, juntamente com o AUDIT, instrumento de triagem
para uso de álcool. As condições cognitivas dos idosos foram avaliadas por meio
do Teste da Fluência Verbal. Os dados coletados, foram submetidos à crítica e
inseridos em planilha de banco de dados e analisados com programa estatístico
R versão 3.0.2. O escore 8 foi adotado no AUDIT para identificação do risco
existente de consumo prejudicial de álcool. Resultados: Dos 317 idosos
pesquisados, a maioria 64,04% era do sexo feminino, entre 60 e 59 anos
(49,21%), casado ou com companheiro (46,06%), católico (57,10%), não
fumante (63,09%), sabia ler (79,50%) e considerava a saúde razoável (54,89%).
Somente 19,24% praticava exercícios, 12,93% moravam sozinhos e 39,12%
relataram que tinham a ajuda dos filhos para o cuidado com a saúde. A classe
sócio-econômica mais frequentes foi C1 (37,22%). Relataram possuir plano de
saúde particular 4,42% e buscar atendimento médico no SUS 93,69%. Quanto
ao uso de álcool, 11,67% bebeu de 1 a 5 vezes nos últimos 30 dias,
principalmente cerveja (19,24%), ingerindo de 1 a 5 doses por vez (20,50%).
Quanto ao nível de risco, segundo escore obtido no AUDIT, foram identificados
86,12% em baixo risco, 10,73% em risco existente, 2,84% em risco moderado e
0,32% em risco elevado. Foram encaminhados para a ESF 3,16% dos idosos
para acompanhamento contínuo e avaliação diagnóstica adicional no caso de
suspeita de dependência do álcool. Conclusão: O resultado demonstrou a
utilidade da aplicação do AUDIT como ferramenta de rastreio de idosos com uso
de risco de álcool, importante para a prevenção e início do tratamento dos
mesmos na atenção básica.
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GEORREFERENCIAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO
MUNICÍPIO DE IGUATU: UMA ANÁLISE CARTOGRÁFICA ESPACIAL.
Raimundo Tavares de Luna Neto - Universidade Regional do Cariri;
Faculdade Vale do Salgado-FVS; Programa de Pós Graduação em Ciências
da Saúde- FMABC.
Graciella Melo de Araújo - Universidade Regional do Cariri-URCA.
Natália Bastos Ferreira – Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Marina Pessoa de Farias Rodrigues- Universidade Regional do Cariri;
Faculdade Vale do Salgado-FVS; Programa de Pós Graduação em Ciências
da Saúde- FMABC.
Caio Parente Barbosa - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da saúde- FMABC.
Denise Maria Christofolini - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de
Pós Graduação em Ciências da saúde- FMABC.
Fernando Adami - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.

Resumo
Introdução: O crescimento da violência contra as mulheres vem se
agravando, sendo considerado mundialmente como um problema social e de
saúde pública, atingindo um quarto da população brasileira. Objetivo:
Objetivou-se conhecer o mapeamento da violência contra a mulher no
município de Iguatu-CE. Métodos: Estudo transversal com ênfase espacial
(georreferenciamento), baseado em dados secundários oriundos de boletins
de ocorrência, no período de 2008 a 2012, da Delegacia de Defesa da Mulher
de Iguatu-CE. Calculou-se a frequência absoluta dos casos de violência
contra a mulher no município de Iguatu-CE. O programa utilizado foi o Tab
paraWINDOWS, programa de domínio público sendo os dados importados
para os mapas temáticos usando o programa TerraView 4.2.2. Esta pesquisa
obedeceu as recomendações éticas advindas da Resolução 466/12 do CNS.
Resultados: Foi possível perceber um total de 1609 denuncias realizadas ao
longo desses cinco anos, sendo que em 2008 houve 180 denuncias e já no
ano de 2012 essas denuncias cresceram 122% atingindo um total de 399.
Quanto aos tipos de denuncias podemos observar que estas eram as mais
ecléticas possíveis, variando de violências de menor dano como calunias e
ameaças, até as mais severas como as lesões corporais graves, sendo esta
ultima a que mais chamou atenção devido o seu crescimento de 9 casos em
2008 para 92 em 2012. Já os bairros que apresentaram os maiores
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coeficientes de risco para violência contra a mulher foram: Centro, Flores,
Areias 1, Prado Vila Cidao e Vila Coqueiro. Evidencia-se, portanto, um
exponencial crescimento da violência contra a mulher nesses bairros ao
longo dos anos estudados, observando ainda um aumento nas denuncias de
violência em bairros mais periféricos e mais distantes da sede da Delegacia
de Defesa da Mulher.Conclusão: A expansão de politicas públicas de defesa
da mulher assim como uma maior repercussão das leis que protegem as
mulheres em especial a “Lei Maria da Penha”, tem estimulado as mulheres a
registrarem as violências sofridas, ao tempo que percebemos que a violência
ainda persiste na nossa sociedade como um problema crônico. Diante do
exposto é salutar que a temática ora apresentada ainda seja prioridade nos
debates científicos bem como nos diversos segmentos políticos e sociais haja
vista as inúmeras consequências e danos físicos, mentais e sociais a essas
mulheres e ao seio familiar.
Palavras chave: Análise espacial; violência contra a mulher; epidemiologia.
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ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS POR CÂNCER, SEGUNDO LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA,
SEXO E IDADE, EM FORTALEZA: COMPARAÇÃO ENTRE TRIÊNIOS 1999-2001 E 2009-2011.
INTRODUÇÃO: O estudo de anos potenciais de vida perdidos (APVP) é importante para
mensurar a magnitude dos problemas de saúde e seu impacto no potencial produtivo de uma
população. Sendo reflexo da mortalidade, representa ferramenta útil na determinação dos
níveis de saúde. Aplicado à epidemiologia do câncer, é de grande relevância no planejamento
de estratégias. Objetivo: avaliar o impacto da mortalidade em APVP por neoplasias malignas
em Fortaleza, comparando os triênios 1999-01 e 2009-11, conforme localização anatômica de
causa básica, faixa etária e sexo. METODOLOGIA: O material foi obtido do Sistema de
Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos de dados do DATASUS,
restringido-se às categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados populacionais
foram obtidos a partir do DATASUS. Os APVP foram calculados utilizando a técnica de Romeder
& McWhinnie, com limite superior de vida média fixado em 70 anos. RESULTADOS: No
primeiro triênio, ocorreram 38.266 APVP, prevalecendo neoplasia maligna de mama (4.855
APVP), de traqueia, brônquios e pulmões (4.800 APVP) e gástrica (4.059 APVP). Da mesma
forma, no segundo triênio, de um total de 105.502 APVP, ocorreu maior número entre
neoplasias de mama (7.405,00 APVP), de traqueia, brônquios e pulmões (6.237 APVP) e de
estômago (4.135,00). Indivíduos entre 45 e 49 anos concentraram os maiores valores (6.412,5
APVP). Entre os triênios, houve aumento de 18% na taxa de APVP por 1000 habitantes
(TAPVP), principalmente em decorrência de neoplasia colorretal (100%), de mama (32%) e de
colo uterino (33%). Houve maior queda entre leucemia mieloide (-31%), neoplasia maligna
gástrica (-16%) e doença de Hodkin (-12%). Na população masculina houve um aumento de
0,40 (9%) na TAPVP entre os triênios, com maior contribuição por neoplasia colorretal (113%)
e hepática (124%). Ocorreu maior redução para neoplasia maligna de estômago (-25%),
leucemia mieloide (-36%) e doença de Hodkin (-43%). Na feminina, ocorreu uma diminuição de
0,77 (18%) na TAPVP, principalmente por neoplasia maligna de mama (-29%) e leucemia
mieloide (-61%). CONCLUSÃO: Considera-se o cálculo de APVP oportuno no planejamento de
medidas de vigilância e rastreamento, com maior foco na população masculina, de 45 a 49
anos e para cânceres colorretal, de mama e de colo uterino.
Palavras-chave: Anos potenciais de vida perdidos, mortalidade, neoplasia
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MORTALIDADE POR CÂNCER, SEGUNDO LOCALIZAÇÃO ANATÔMICA, SEXO E IDADE,
EM FORTALEZA: COMPARAÇÃO ENTRE TRIÊNIOS 1999-2001 E 2009-11.
MELO, A.L.A.; MACHADO, N.P.; VASCONCELOS-FILHO, J.A.; CAPISTRANO, M.P.G.; ARAÚJOJUNIOR, P.E.T.; SILVA; M.G.C.
Curso de Graduação em Medicina – Universidade Estadual do Ceará
INTRODUÇÃO: o estudo da mortalidade se aplica como estratégia importante na avaliação dos
problemas de saúde e na mensuração de seu impacto na capacidade de trabalho da
população. Aplicado à epidemiologia do câncer, é de grande ajuda na agregação dados que
orientem rastreamento e abordagem precoces. OBJETIVO: avaliar o impacto da mortalidade
por neoplasias em Fortaleza comparando os triênios 1999-2001 e 2009-2011 conforme faixa
etária, sexo e localização anatômica/causa básica. METODOLOGIA: O material foi obtido do
Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos de dados do
DATASUS, considerando as categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados
populacionais foram obtidos a partir do DATASUS. RESULTADOS: No primeiro triênio faleceram
por causas neoplásicas 2.564 indivíduos, sendo 1.207 (47,1%) do sexo masculino e 1.355
(52,8%) do feminino. Nesse período predominaram neoplasias malignas de traqueia,
brônquios e pulmões (583, 22,7%), de estômago (456, 17,8%) e de mama (388, 15,1%). No
segundo triênio, faleceram 3.948 indivíduos, dos quais 1.724 (43,7%) foram homens e 2.166
(54,9%) foram mulheres, predominando também neoplasias de traqueia, brônquios e pulmões
(928, 23,5%), de mama (629, 16,0%) e de estômago (533, 13,5%). Entre os triênios houve um
aumento na taxa de mortalidade por 1000 habitantes (TM) de 0,13 (33,0%), contribuindo
principalmente neoplasia maligna colorretal (0,03, 79,5%), de traqueia, brônquios e pulmões
(0,03, 37,5%) e de mama (0,02, 40,1%), sem quedas significativas. Na população masculina,
houve crescimento na TM de 0,11 (27,5%), principalmente em função de neoplasia maligna de
traqueia, brônquios e pulmões (0,03, 22,4%), colorretal (0,03, 95,1%) e boca, laringe e faringe
(0,02, 29,8%). Na feminina, houve um aumento de 0,15 (38,1%) na TM, em decorrência de
neoplasia maligna de mama (0,05, 41,0%), de traqueia, brônquios e pulmões (0,04, 61,7%),
colorretal (0,03, 68,1%) e colo do útero (55,5%). Em ambos os triênios houve preponderância
de óbitos por neoplasias na faixa etária de 60 a 69 anos, com 600 (23,4%) óbitos no primeiro
triênio e com 928 (23,5%), no segundo, principalmente em função de neoplasias pulmonares.
CONCLUSÃO: Houve aumento expressivo na taxa de mortalidade por neoplasias,
principalmente por neoplasia colorretal e na população feminina, sem que houvesse quedas
significativas.
Palavras-chave: mortalidade, neoplasia, câncer
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ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS EM FORTALEZA POR CAUSAS
INFECCIOSAS EVITÁVEIS REDUZÍVEIS POR AÇÕES DE PREVENÇÃO:
COMPARAÇÃO ENTRE OS TRIÊNIOS DE 1999-01 E 2009-11.
CAPISTRANO, M.P.G; MELO , A.L.A.; MACHADO. N.P.; GOMES, H. A.; ARAÚJO- JÚNIOR
, P.E.T.; SILVA, M. G. C.
INTRODUÇÃO: O estudo dos anos potenciais de vida perdidos (APVP) é importante para
mensurar a magnitude dos problemas de saúde e seu impacto no potencial produtivo de uma
população. Como reflexo da mortalidade, representa ferramenta útil na determinação do nível de
saúde de uma comunidade.OBJETIVO: avaliar o impacto da mortalidade em APVP em Fortaleza,
comparando triênios 1999-01 e 2009-11, segundo sexo, focando nas mortes pordoenças infecciosas
reduzíveis.METODOLOGIA: O material foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade por
meio da importação de bancos de dados do DATASUS, restringindo-se às categorias de causas
reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados populacionais foram obtidos a partir do DATASUS. Os
APVP foram calculados utilizando a técnica de Romeder & McWhinnie, com limite superior de
vida média fixado em 70 anos.RESULTADOS: No primeiro triênio,ocorreram entre homens
25.306,5 APVP, sendo as principais causas AIDS(6.580 APVP; 26%) einfecções respiratórias(6260
APVP;24,7%). No segundo triênio, ocorreram 25.098,5APVP entre homens, principais causas
AIDS8442 (33,64%) e infecções respiratórias 6.390,5 (25,46%).No sexo feminino, primeiro
triênio,de 14.131 APVP, predominaram as causas infecções respiratórias (3.926 APVP; 27,78%)
eAIDS(2.294,5 APVP; 16,24%). Já no segundo triênio, houve 12.994 APVP evitáveis entre
mulheres, principalmentepor AIDS(3.342,5 APVP; 25,72%) e infecções respiratórias(3.400,5
APVP; 26,17%). Entre os triênios, queda de 1,21 (14%) na taxa deAPVP por mil homens (TAPVP)
por doenças infecciosas intestinais e aumento de 0,07 (145 %) nas infecções de pele e tecido
subcutâneo. No sexo feminino, entre as causas evitáveis, houve uma queda de 0,37 para 0,06 na
TAPVP dentre as infecções intestinais.CONCLUSÃO: Verificou-sequeda na TAPVP
principalmente entre infecções intestinais e maior aumento entre as causas relacionadas à AIDS e a
doenças respiratórias, devendo essas serem o principal foco de estratégias de saúde por meio de
medidas preventivas e educacionais no contexto das doenças infecciosas.
Palavras-chaves: doença infecciosa; anos potenciais de vida; mortalidade
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CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE HANSENÍASE EM SÃO MATEUS/ES
NO PERÍODO DE 2009 A 2012

Murilo Soares Costa¹,³; Mariza Dias da Rocha²; Jorge Luis Nunes Terra²
¹Coordenador do Programa Municipal de Controle da Hanseníase e Tuberculose
de São Mateus/ES
²Laboratório Municipal de Hanseníase e Tuberculose de São Mateus/ES
³Professor da Faculdade Vale do Criacaré

INTRDUÇÃO: A hanseníase é uma doença historicamente estigmatizada pela
sociedade, esta moléstia é um problema de saúde pública pelo alto número de
casos novos e por causar perda funcional em algumas localidades do corpo; tem
baixa infectividade e alta letalidade, é causada pelo Mycobacterium leprae. São
Mateus pertence uma localidade considera hiperendêmica, conhecida como
cluster 4. OBJETIVO: Relatar a situação epidemiológica da hanseníase em São
Mateus/ES no período de 2009 a 2013. MÉTODO: Os dados foram adquiridos
através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) referente
aos anos de 2009 a 2012. RESULTADOS: No período estudado, a maior taxa
de infecção foi encontrada em 2009, com 38,4 casos/100 mil habitantes, sendo
que foram descobertos 39 casos, houve um queda na detecção para 29 casos
no ano seguinte, ocorreu um crescimento e decréscimo em 2011 e 2012, sendo
36 e 31 casos. O ano com maior taxa de incidência para menores de 15 anos foi
em 2012 com a taxa de 6,9 (02 casos). De modo geral, 62,35% eram do sexo
masculino e 52,94% eram paucibacilares. Houve uma melhora gradativa em
relação a 2009 e 2012, tanto no exame de contatos, passando de 72,5%
(137/189) para 87% (84/96) e na avaliação de incapacidade na cura, que estava
em 69,6% (32/46) em 2009, foi para 85% (34/40) em 2011 e caiu para 82,9%
(29/35). CONCLUSÃO: O município de São Mateus deve intensificar as ações
que visem o aumento no número de casos novos, realizar atividades de vigilância
para evitar abandonos para melhorar as taxas de incidência, pois, visto que a
cidade pertence a um território já considerado hiperendêmico, deve-se buscar
novos casos, melhorar o exames de contatos, que são possíveis fontes de bacilo
e aumentar a avaliação de incapacidade na cura.
PALAVRAS-CHAVES: hanseníase; epidemiologia, saúde pública.
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ANÁLISE EPIDEMIOLOGICA E GEORREFERENCIAMENTO DA
HANSENÍASE NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A 18ª CRES DO CEARÁ.

Introdução: A hanseníase ocorre em caráter endêmico em todos os
continentes e segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) atinge
cerca de 1 milhão de pessoas. Este estudo objetivou analisar a distribuição
espacial (georreferenciamento) da hanseníase nos municípios que constituem
a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) do estado do Ceará no
período de 2008 a 2012. Método: Realizou-se um estudo transversal com
ênfase espacial, baseado em dados secundários oriundos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período estudado. Nesse
sentido, a CRES está constituída por 10 municípios que se avizinham
geograficamente e epidemiologicamente. Foram quantificados e mapeados
todos os casos registrados (coeficiente de detecção) de hanseníase nos
municípios da área de estudo, com vistas à cartografia da distribuição espacial,
por meio do programa Tab para WINDOWS. Os dados foram importados
usando-se o programa TerraView 4.2.2 e plotados em mapas temáticos com o
auxílio do programa ArcGis 9.3. Resultados: O estudo demonstrou que a
hanseníase apresentou coeficientes de detecção acima do preconizado pela
OMS (1caso/10.000hab) em quase todos os municípios estudados, merecendo
maior destaque os municípios de Iguatu, Jucás e Cariús que tinham no ano de
2008, respectivamente: 14,4/10.000hab, 5,9/10.000hab e 2,7/10.000hab. Já no
ano de 2012 os mesmos municípios apresentavam os seguintes coeficientes
de
detecção:
6,9/10.000hab,
19,7/10.000hab
e
7,0/10.000hab,
respectivamente, destacando assim que ao longo do período estudado a
doença tem apresentado municípios que diminuíram seus números de casos
novos e em outros acontecem o inverso com a elevação das notificações. No
entanto os municípios de Catarina e Deputado Irapuan Pinheiro configuram-se
como sendo municípios silenciosos, por não apresentarem notificação de casos
no período estudado, servindo de alerta para os gestores municipais ao que
tange a uma melhor busca por casos novos da hanseníase. Conclusão: O
estudo da distribuição espacial da hanseníase nos Municípios que compõem a
18ª CRES mostrou-se eficaz no entendimento epidemiológico e nos aspectos
da expansão da doença. A visualização espacial da endemia elucidou a priori
duvidas quanto à localização dos casos, reafirmando ser a doença um grave
problema de saúde pública nesta região.
Palavras-chaves: Georreferenciamento; Hanseníase; Epidemiologia.
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MORTALIDADEPOR CAUSAS INFECCIOSAS EVITÁVEIS REDUZÍVEIS POR AÇÕES
DE PREVENÇÃO EM FORTALEZA: COMPARAÇÃO ENTRE OS TRIÊNIOS DE 1999-01
E 2009-11.
CAPISTRANO, M.P.G; MELO, A.L.A.; MACHADO, N.P.; GOMES, H. A.; ARAÚJO- JÚNIOR,
P.E.T.; SILVA, M.G.C.
INTRODUÇÃO.Embora haja o declínio da taxa de mortalidade, no Brasil, o número de óbitos de
por doenças infecciosas é bastante expressivo. Em vista de um planejamento mais adequado no
campo da saúde, devem-se levar em conta as causas que mais se agravam a taxa de mortalidade,
dentro de seu contexto histórico. As causas de mortalidade evitável são definidas como aquelas
preveníveispor ações efetivas dos serviços de saúde disponíveis, que podem garantir uma maior
sobrevida. OBJETIVO:Analisar as principais taxas de mortalidade por causas infecciosas reduzíveis
,em fortaleza, entre os triênios 1999-01 e 2009-11, .METODOLOGIA: O material foi obtido do
Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos de dados do DATASUS,
restringindo-se às categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados populacionais
foram obtidos a partir do DATASUS. RESULTADOS: No triênio 1999-01, entre homens, a taxa de
mortalidade foide 46,68 por cem mil, sendo as principais causas infecções respiratórias
13,74(29,43%)e AIDS 7,05(15,10%). No triênio 2009-2011, a taxa de mortalidade foi de 59,74 por
cem mil, principalmente porinfecções respiratórias(25,81;43,20%) e AIDS(8,62; 14,43%). Entre
mulheres, no primeiro triênio, faleceram 29,67por cem mil, predominando as infecções respiratórias
(10,97; 36,97%), seguidas por doenças infecciosas intestinais(3,31; 11,15%), enquanto no segundo
triênio, morreram48,87 por cem mil mulheres, com ênfase para infecções respiratórias(25,71;
52,61%) e AIDS(2,81; 5,75%), entre as causas principais. Em ambos os triênios, tuberculose
agregouas menores taxas de mortalidade. Entre os triênios,houve umaumento de13,06 por cem mil
homens (27,97%), e de 19,2 por cem mil mulheres (64,71%).As causas com maior redução foram,
entre homens, as doenças infeciosas intestinais (57,41%) e, entre as mulheres, sífilis gonorreia e
outras DSTs (44,44%). CONCLUSÃO: Dentre as causas analisadas, infecções respiratórias, AIDSe
infecções intestinais corresponderam à maioria dos casos, enquanto que tuberculose e
DSTsapresentaram maior quedarelativa,em cada sexo, em função de ações públicas no combate
preventivo dessas morbidades.
Palavras-chaves:mortalidade; doença infecciosa ; mortalidade evitável
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Mortalidade pré-escolar em Fortaleza: comparação entre os triênios 1999-01 e 2009-11
Autores: FIGUEIREDO, J. T. P.; FERNANDES, M.V.G.; ROCHA, D.M.; GOMES, H.A.;
ARAÚJO JÚNIOR, P.E.T. de; SILVA, M.G.C.da
Instituição: UECE – Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: Foram feitas considerações sobre a necessidade de avaliação da mortalidade
pré-escolar comoinstrumento para diagnostico de saúde da população pelo alto poder
discriminatórioque apresenta. OBJETIVO: analisar a mortalidade pré-escolar em Fortaleza,
comparando os triênios 1999-01 e 2009-11, segundo causa e sexo. METODOLOGIA: o
material foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos
de dados do DATASUS, restringindo-se às categorias de causas reduzíveis do Ministério da
Saúde. Dados populacionais foram obtidos a partir do DATASUS. RESULTADOS: do total de
óbitos de residentes em Fortaleza no período 1999-01 foi 32.988, 494 pertenciam à faixa etária
de 1-4 anos, já do período 2009-11foi de 39.384, sendo 242 de 1-4 anos, representando 1,5% de
mortalidade proporcional de 1999-01 e 0,61% de 2009-11. Dentre os principais achados do
trabalho, pode-se destacar: a taxa de mortalidade pré-escolarfoi de 0,98 por 1.000 habitantes de
1999-01, sendo 1,07 nos meninos e 0,88 nas meninas; e de 0,57 por 1.000 habitantes de 200911, sendo 0,65 nos meninos e 0,49 nas meninas. No estudo de causas evitáveis de
mortalidadeentre os sexos, a partir da taxa de mortalidade por 100.000,no triênio 1999-01, as
principais no sexo feminino foram: pneumonia(11,26), doenças infecciosas intestinais (6,03) e
outras doenças bacterianas (5,6). No sexo masculino, foram: pneumonia (15,59), outras doenças
bacterianas empatada com doenças infecciosas intestinais (5,84), seguidas por acidentes de
transporte (4,29). Na análise do triênio 2009-11, o sexo feminino apresentou a seguinte ordem:
pneumonia (4,31), outras doenças bacterianas(2,87) e afogamento e submersão de acidentes
empatada com agressão(1,92). Já no sexo masculino, a ordem foi pneumonia (5,09), acidentes
de transporte (4,17) e eventos cuja intenção não foi determinada (2,78).CONCLUSÃO: nas
causas de mortalidade pré-escolar em Fortaleza nos dois triênios, merece destaque a pneumonia,
por permanecer como a principal, mesmo tendo apresentado redução na mortalidade
proporcional de 2009-11. O triênio de1999-01 apresentouforteparticipação de doenças
infecciosas, diminuindo seusvalores em 2009-11. Este último, no entanto, revelou causas
violentas (acidente de transporte e afogamento e submersão de acidentes) em maior destaque do
que no triênio anterior.
Palavras-Chave: Mortalidade Pré-escolar. Saúde Infantil. Diagnóstico de
Saúde.
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Título: Fatores associados à pior qualidade do sono em população de 40
anos ou mais: estudo de base populacional.
Autores: Hellen Geremias dos Santos, Maira Sayuri Sakay Bortoletto, Selma
Maffei de Andrade, Alberto Durán González, Arthur Eumann Mesas
Tópico: Outros tópicos em epidemiologia
Introdução: A piora na qualidade do sono pode trazer implicações
indesejáveis à saúde física e mental e à qualidade de vida do indivíduo.
Diversos transtornos do sono, como insônia, apneia obstrutiva e ronco
habitual interferem em sua qualidade. Fatores socioeconômicos, hábitos de
vida e presença de morbidades podem estar associados a esses transtornos
e à pior qualidade do sono. Objetivo: Analisar a prevalência e fatores
associados à pior qualidade do sono em adultos de 40 anos ou mais.
Método: Estudo transversal, de base populacional, parte de um estudo maior
realizado com indivíduos de 40 anos ou mais residentes na área urbana de
Cambé, Paraná. A coleta de dados ocorreu no primeiro semestre de 2011.
Para este estudo foram analisadas como variáveis independentes: sexo,
idade, estado civil, escolaridade, classe econômica, renda, consumo de álcool
e de fumo, prática de atividade física no lazer, percepção de saúde,
obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus e depressão. A variável
dependente correspondeu à qualidade do sono e foi avaliada por meio do
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Valores superiores a cinco pontos
foram considerados como indicativos de pior qualidade do sono. Na análise
estatística foram consideradas significativas associações com valor de p<0,05
(Teste de Wald), com intervalo de confiança (IC) de 95%. Variáveis com valor
de p<0,20 na análise bivariada foram selecionadas para análise de regressão
de Poisson, realizada pelo método Forward. Todas as análises foram
realizadas no programa SPSS versão 19.0. Resultados: Foram entrevistados
1180 indivíduos. A prevalência de pior qualidade do sono foi de 37,6% e
associou-se, após ajustes, às seguintes características: classe econômica
baixa (RP: 1,22; IC95%: 1,03-1,44), consumo de álcool (RP: 1,35; IC95%:
1,11-1,64), obesidade (RP: 1,25; IC95%: 1,07-1,45), percepção de saúde (RP:
1,56; IC95%: 1,33-1,83) e depressão (RP: 1,35; IC95%: 1,16-1,57).
Conclusão: Além da condição socioeconômica desfavorável, fatores
modificáveis, como depressão, obesidade e consumo de álcool, destacaramse como de risco para pior qualidade do sono. Esse perfil pode colaborar no
direcionamento de ações de saúde voltadas à melhora da qualidade do sono.
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MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS EM FORTALEZA:
COMPARAÇÃO ENTRE OS TRIÊNIOS 1999-01 E 2009-11.
VASCONCELOS-FILHO, J.A.; GOMES, H.A.; MELO, A.L.A.; MACHADO,
N.P.; ARAUJO-JUNIOR, P.E.T.; SILVA, M.G.C.
Curso de Graduação em Medicina – Universidade Estadual do Ceará
INTRODUÇÃO: O estudo de mortalidade é importante para mensurar a magnitude dos
problemas de saúde e seu impacto no potencial produtivo de uma população. Representa
ferramenta útil na determinação do nível de saúde de uma comunidade. OBJETIVO:
avaliar o impacto da mortalidade em Fortaleza, comparando os triênios 1999-2001 e
2009-2011, por causas externas e sexo. METODOLOGIA: O material foi obtido do
Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos de dados do
DATASUS, considerando as categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde.
Dados populacionais foram obtidos a partir do DATASUS. As taxas foram calculadas
por 100.000, por sexo e grupos etários. RESULTADOS: No triênio 1999-01, do total de
óbitos (32.988), 12,2% foram provocados por causas externas. No sexo masculino, as
causas externas foram responsáveis por 18,6% dos óbitos, causando maior impacto as
agressões (7,4%), seguidas por acidentes de transporte (4,7%). No feminino, 4,2% dos
óbitos decorreram de causas externas, com maior impacto os acidentes de transporte
(1,4%), seguidos pelas agressões (0,8%). No triênio 2009-11, do total de óbitos
(39.384), 16,8% resultaram de causas externas. No sexo masculino, 26,1% dos óbitos
foram oriundos de causas externas, mantendo-se as agressões (14,3%), seguidas por
acidentes de transporte (4,7%) nos primeiros lugares. No feminino, 5,9% dos óbitos
decorreram das causas externas, com maior impacto causado pelos acidentes de
transporte (1,12%), seguidos pelas agressões (1,11%). A comparação direta dos triênios,
feita por meio da taxa (por 100.000) de mortalidade, demonstra uma taxa de 62,78 por
causas externas no triênio 1999-01, sendo agressões (23,26) e acidentes de transporte
(16,83); entre os homens, essas taxas foram, respectivamente, 45,45 e 29,21; nas
mulheres, foram, respectivamente, 3,69 e 5,94. No triênio 2009-11, a taxa por causas
externas foi 89,28, sendo agressões (43,85) e acidentes de transporte (16,41); entre os
homens, foram, respectivamente, 87,89 e 29,24, e nas mulheres foram, respectivamente,
5,01 e 5,13. CONCLUSÃO: comparando-se os triênios citados, nota-se que a
porcentagem do total de óbitos devido às causas externas tem aumentado,
principalmente no sexo masculino, mantendo as causas mais impactantes como
agressões e acidentes de transporte, tendo dobrado a taxa de mortalidade por agressões
nos homens.
Palavras-chave: Mortalidade, causas externas, mortes violentas.
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Avaliação do Atendimento Antirrábico Humano através da Ferramenta
Tabwin net
AutoresBurattini, N.; Cortás, M.C.; Cardoso, V.A.; Carneiro,C.S.
INTRODUÇÃO A Raiva é uma zoonose negligenciada e subnotificada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), e caracteriza-se como uma encefalite letal,
sendo de extrema relevância para saúde pública, pela alta letalidade, o custo da
assistência às pessoas acometidas e pela existência de tratamento profilático. É
uma doença de notificação compulsória e imediata, e a profilaxia pós-exposição
ao vírus da raiva deve sempre ser realizado oportunamente. No município de São
Paulo, os últimos casos de raiva humana e animal foram respectivamente em
1981 e 1983. Atualmente as variantes do vírus da raiva relacionam -se a
quirópteros.
OBJETIVO Avaliar o fluxo do atendimento antirrábico humano e das condutas
médicas prescritas na profilaxia pós-exposição à raiva no município de São Paulo,
a fim de apontar pontos críticos no fluxo das ações e informações para os serviços
de atendimento médico.
MÉTODO Foi realizada análise, pelo programa TabWin Net, de dados do SINAN,
de fichas de atendimento antirrábico humano de pacientes expostos, atendidos
nas unidades básicas de saúde, públicas ou privadas.
RESULTADO Nos anos de 2007 a 2013, o município de São Paulo atendeu
161.886 pessoas agredidas por mamíferos. As espécies agressoras foram:
caninos (88%), felinos (8%), quirópteros (0,7%), primatas (0,4%) e outras (2,9%).
Analisando-se as condutas indicadas após agressões por cães e gatos temos que
20% foram inadequadas com animais passíveis de observação e 19,5% naqueles
não observáveis. O abandono do tratamento aconteceu em 5% dos casos e 43%,
sem informação. Em agressões por quirópteros 41% dos tratamentos foram
inadequados, sendo 16% por interrupção do tratamento, 24% sem informação e
12% por abandono. Em primatas temos 21% de condutas inadequadas, sendo
14,1% por interrupção de tratamento, 28% sem informação e 10% de abandono.
CONCLUSÃO Observou-se os seguintes pontos críticos: - erros de preenchimento
das fichas, condutas inadequadas frente à Norma Técnica devido à dificuldade de
treinamento de médicos por sua alta rotatividade, fragilidade no fluxo de
atendimento no município, pelo número reduzido de Pronto Socorros - Referência
onde deve ser realizado o soro antirrábico e vacina, e outros. Esses achados
levaram a reestruturação do Programa, ampliando as Unidades de Referência,
normatizando fluxos e treinando as equipes multidisciplinares envolvidos na
Vigilância e Atendimento.
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Anos Potenciais de Vida Perdidos em Fortaleza por causas externas: comparação entre os
triênios 1999-01 e 2009-11.
VASCONCELOS-FILHO, J.A.; MELO, A.L.A.; MACHADO, N.P.; CAPISTRANO; M.P.G.;
ARAUJO-JUNIOR, P.E.T. de; SILVA, M.G.C.
Curso de Graduação em Medicina – Universidade Estadual do Ceará
INTRODUÇÃO: O estudo dos anos potenciais de vida perdidos (APVP) é importante para
mensurar a magnitude dos problemas de saúde e seu impacto no potencial produtivo de uma
população. OBJETIVO: avaliar o impacto da mortalidade em APVP em Fortaleza, comparando os
triênios 1999-2001 e 2009-2011, por causas externas, segundo sexo. METODOLOGIA: O material
foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação de bancos de dados do
DATASUS, restringido-se às categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados
populacionais foram obtidos a partir do DATASUS. Os APVP foram calculados utilizando a técnica
de Romeder & McWhinnie, com limite superior de vida média fixado em 70 anos. RESULTADOS:
No triênio 1999-01, do total de APVP (415.760,5), 33,8% foram provocados por causas externas.
No sexo masculino, as causas externas foram responsáveis por 43% dos APVP, causando maior
impacto as agressões (18,5%), seguidas por acidentes de transporte (10,4%). No feminino, 13,8%
dos APVP decorreram de causas externas, com maior impacto os acidentes de transporte (4,4%),
seguidos pelas agressões (3,1%). Já no triênio 2009-11, do total de APVP (470.271,50), 47,1%
resultaram de causas externas. No sexo masculino, 57,8% dos APVP foram oriundos de causas
externas, mantendo-se as agressões (37,1%), seguidas por acidentes de transporte (8,8%) nos
primeiros lugares. No feminino, 17% dos APVP decorreram das causas externas, com maior
impacto causado pelas agressões (6%), seguidas por acidentes de transporte (4,1%). A comparação
direta dos triênios, feita por meio da taxa (por 1.000) de anos potenciais de vida perdidos (TAPVP),
demonstra uma taxa de 21,92 por causas externas no triênio 1999-01, sendo agressões (8,87) e
acidentes de transporte (5,54); entre os homens, essas taxas foram, respectivamente, 17,57 e 9,90;
nas mulheres, foram, respectivamente, 1,22 e 1,71. No triênio 2009-11, a TAPVP foi 29,83, sendo
agressões (18,37) e acidentes de transporte (4,82); entre os homens, foram, respectivamente, 37,11 e
8,82, e nas mulheres foram, respectivamente, 1,00 e 0,69. CONCLUSÃO: comparando-se os
triênios citados, nota-se que a porcentagem do total de APVP devida às causas externas tem
aumentado, principalmente no sexo masculino, mantendo as causas mais impactantes como
agressões e acidentes de transporte, com um aumento das agressões, principalmente nos homens.
Palavras-chave: Anos potenciais, mortalidade, vida perdida.
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ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NA CIDADE DE SÃO PAULO
Introdução: A assistência pré-natal (PN) destina-se a acompanhar a gestação permitindo o diagnóstico e o
tratamento precoces de agravos e complicações da gestante e bebê. Assegurar a precocidade do PN e a
frequência de 7 e mais consultas com qualidade reduz índices de morbimortalidade infantil e materna.
Objetivo: Apresentar indicadores epidemiológicos de assistência ao PN de mães residentes no município de
São Paulo (MSP) no período entre 2003 e 2012, destacando 2012.
Método: Considerou-se início precoce do PN quando ocorrido no 1º trimestre da gestação e, como PN
adequado (PNA) a realização de 7 e mais consultas. A fonte de dados foi o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC), que extrai os dados da Declaração de Nascido Vivo e, em 2011, recebeu novas
variáveis, como: mês de início do pré-natal e nacionalidade da mãe, ampliando possibilidades de análise.
Resultados: Entre 2003 e 2012 houve aumento de mulheres que realizaram PN (94,5% para 98,4%) e PNA
(60% para 74,5%). Nos partos realizados em hospitais públicos, as mulheres com PNA aumentaram de
60,2% (2007) para 67,8% (2012), enquanto nos hospitais privados diminuíram de 91,3% para 85,6%. Em
2012, dos 175.821 nascidos vivos (NV), 87,5% foram a termo, sendo que 77,1% dessas gestantes realizaram
PNA. A maioria (79,4%) iniciou precocemente o PN. Das 23.624 adolescentes, 62,5% realizaram PNA, já nas
mulheres acima de 35 anos foram 81,6%. Dos 96 Distritos Administrativos (DA) de residência das mães, a
maioria (52 DA) apresentou PNA entre 70,2% e 79,7%; em 26 DA o PNA foi maior ou igual a 80% e em 19,
inferior a 70%. Do total de NV, 5.219 (3%) eram de mães estrangeiras sendo 3.721 (71,3%) latinoamericanas, destacando as bolivianas (3.065) com apenas 46,8% de PNA.
Considerações finais: Verificou-se: aumento das gestantes que realizam pré-natal na cidade, a maioria
iniciando no 1º trimestre e fazendo 7 e mais consultas, lembrando que esses não são os únicos parâmetros
para se avaliar a qualidade da atenção prestada no pré-natal. Observou-se também melhora do PNA em
mulheres que realizaram partos nos hospitais públicos, baixa adesão ao pré-natal por adolescentes e
imigrantes, em especial, bolivianas. Os registros evidenciaram as variações regionais na cidade, referentes
ao PNA e os locais que requerem maior atenção. A utilização desses indicadores contribui para melhor
planejar a assistência pré-natal.
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CAUSAS REDUZÍVEIS DE MORTALIDADE INFANTIL, SEGUNDO SEXO,
EM FORTALEZA, NOS TRIÊNIOS 1999-01 E 2009-11.
ROCHA, D.M.; FIGUEIREDO, J. T. P.; FERNANDES, M.V.G.; VASCONCELOSFILHO, J.A.; ARAUJO-JUNIOR, P.E.T.de; SILVA, M.G.C.
Universidade Estadual do Ceará – Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil ainda é um indicador de saúde muito utilizado
para avaliar as condições de vida das populações. OBJETIVO: Analisar as causas
reduzíveis de mortalidade infantil, nos triênios 1999-01 e 2009-11, em Fortaleza,
categorizando por sexo. MÉTODOS: O material foi obtido do Sistema de Informação
de Mortalidade por meio da importação de bancos de dados do DATASUS, restringidose às categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados sobre nascidos
vivos foram obtidos a partir do DATASUS. RESULTADOS: No triênio 1999-01, de
2642 óbitos menores de 1 ano, houve 1796 (67,98%) óbitos por causas evitáveis, sendo
940 (35,58%) masculino e 773 (29,26%), feminino. No triênio 2009-11, de 1507 óbitos
infantis, houve 1014 (67,29%) óbitos por causas evitáveis, nos quais 542 (53,45%) eram
masculinos e 467 (46,05%) femininos. A taxa de mortalidade infantil por 1.000
nascidos vivos passou de 22,77 para 14,08 em meninos e 19,57 para 12,58 em meninas,
do primeiro para o segundo triênio. E relacionando os óbitos infantis masculinos nos
triênios 1999-01 e 2009-11, a infecção neonatal exceto Síndrome da Rubéola Congênita
e Hepatite viral; síndrome da angustia respiratória; hipóxia intrauterina e asfixia;
doenças infecciosa intestinais; transtorno respiratório especifico; pneumonia; transtorno
gestacional de curta duração e peso baixo passaram de 182 para 120; 150 para 89; 93
para 42; 88 para 12; 86 para 41; 84 para 31 e 31 para 59 óbitos, respectivamente.
Relacionando os óbitos infantis femininos nos triênios 1999-01 e 2009-11, a infecção
neonatal exceto Síndrome da Rubéola Congênita e Hepatite viral; a síndrome da
angustia respiratória do recém nascido; hipóxia intrauterina e asfixia; transtorno
respiratório específico; transtorno gestacional de curta duração e peso baixo passaram
de 154 para 93; 117 para 83; 67 para 33; 77 para 29 e 34 para 48 óbitos,
respectivamente. CONCLUSÃO: Para ambos os sexos, no período de 10 anos, houve
redução da mortalidade infantil, sobretudo para a maioria das causas evitáveis.

Palavras-Chave: Mortalidade Infantil. Saúde Infantil. Diagnóstico de Saúde.
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Saúde do Trabalhador: um panorama dos Acidentes de Trabalho nos anos de
2007 a 2013 na 4ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte
Phelipe Gomes de Barros
Mayrla Lima Pinto
Antônio de Medeiros Pereira Filho
Maryana Lima Pinto
Talina Carla da Silva
Farah Jussana Diniz Ovidio
O termo “Acidentes de Trabalho” refere-se a todos os acidentes que ocorrem
no exercício da atividade laboral, ou no percurso de casa para o trabalho e
vice-versa, que podem ocasionar morte ou lesão, levando à redução
temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. O estudo objetivou
identificar os acidentes de trabalho notificados na quarta Região de Saúde do
Estado do Rio Grande do Norte no período de 2007 a 2013. Trata-se de um
estudo descritivo com abordagem quantitativa e exploratória. A quarta regional
de saúde do Rio Grande do Norte é formada por 25 municípios com sede em
Caicó. A coleta de dados aconteceu através de fontes secundárias no banco de
dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Os dados foram
submetidos a cálculos de Frequências Absolutas e Relativas utilizando o
software Epi Info, posteriormente foi feita a construção de gráficos utilizando o
Microsoft Excel. Baseado na Portaria GM/MS Nº 104/11 registraram-se no
período estudado 793 acidentes de trabalho, dos quais 517 (65,1%) foram
Acidentes de Trabalho Graves, 159 (20,0%) Acidentes por Animais
Peçonhentos Relacionados ao Trabalho, seguido por 73 (9,20%) Acidentes
com Material Biológico Relacionado ao Trabalho. Diante dos resultados
encontrados observa-se que ainda são necessárias medidas mais eficazes
para obter melhor controle dos acidentes de trabalho que acontecem nos
municípios da região estudada, como também a conscientização dos
empregadores e trabalhadores quanto à importância do uso de medidas
profiláticas (coletivas ou individuais) que minimizem a ocorrência desses
eventos, uma vez que esses eventos produzem ônus para o trabalhador e sua
família, assim como para governo e sociedade. As Políticas Públicas voltadas à
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Saúde de Trabalhador necessitam de aprimoramento e maiores investimentos,
além do número de estudos voltados à área serem escassos, o que dificulta o
desenvolvimento de novas formas de abordagem e o conhecimento da
realidade que envolve o trabalhador brasileiro.
Palavras-chave: Acidentes de Trabalho, Notificação de Agravo, Saúde do
Trabalhador.
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MORTALIDADE INFANTIL SEGUNDO COMPONENTES NEONATAL E
PÓS-NEONATAL E SEXO, EM FORTALEZA, NOS TRIÊNIOS 1999-01 E 200911.
ROCHA, D.M.; FERNANDES, M.V.G.; FIGUEIREDO, J. T. P.; CAPISTRANO,
M.P.G.; ARAUJO-JUNIOR, P.E.T.de; SILVA, M.G.C. da.
Universidade Estadual do Ceará – Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil ainda é um indicador de saúde muito utilizado
para avaliar as condições de vida das populações. OBJETIVO: Analisar e comparar a
mortalidade infantil em Fortaleza, nos triênios 1999-2001 e 2009-2011, com relação ao
sexo e segundo os componentes neonatal precoce, tardia e pós-neonatal. MÉTODOS: O
material foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade por meio da importação
de bancos de dados do DATASUS, restringindo-se às categorias de causas reduzíveis do
Ministério da Saúde. Dados sobre nascidos vivos foram obtidos a partir do DATASUS.
RESULTADOS: No triênio 1999-2001, houve 2.642 óbitos menores de 1 ano, sendo
1.376 masculino e 1.107 feminino, que correspondem a mortalidade infantil
proporcional de 7,51% e 7,64% respectivamente. No triênio 2009-2011, foram 1.507,
dos quais 806 masculinos e 687 são femininos, correspondendo 3,66% e 3,95%
respectivamente. No triênio 1999-2001, foram 1.324, 406 e 892 os óbitos neonatais
precoces, neonatais tardios e pós-neonatais, com taxas por 1.000 nascidos vivos de
11,19, 3,46 e 7,75, respectivamente. Nos homens esses valores e taxas, nessa ordem,
foram 632 (10,46), 232 (3,84) e 504 (8,34). Nas mulheres essa ordem foi de 545 (9,63),
174 (3,08) e 381 (6,74). No triênio 2009-2011, foram 858, 185 e 464 os óbitos neonatais
precoces, neonatais tardios e pós-neonatais, com taxas por 1.000 nascidos vivos de 7,67,
1,65 e 4,15, respectivamente. Nos homens esse valores e taxas, nessa ordem, foram 442
(7,72), 101 (1,76) e 263 (4,60). Nas mulheres essa ordem foi de 403 (7,38), 83 (1,52) e
201 (3,68). Enquanto na relação dos triênios 1999-01 e 2009-11, as proporções dos
óbitos neonatais precoces, tardios e pós-neonatais masculinos passaram de 45,93% para
54,84%; de 16,86% para 12,53% e de 36,68% para 32,63%, respectivamente. Em
relação aos triênios 1999-01 e 2009-11, as proporções dos óbitos neonatais precoces,
tardios e pós-neonatais femininos passaram de 49,23% para 58,66%; 15,72% para
12,08% e de 34,42% para 29,26%, respectivamente. CONCLUSÃO: A mortalidade
infantil proporcional reduziu mais que a metade. Houve redução da mortalidade
proporcional dos óbitos neonatais tardios e pós-neonatais em ambos os sexos, com
incremento da proporção da mortalidade infantil neonatal precoce. A taxa de
mortalidade infantil reduziu em mais de 1/3 em um período de 10 anos.
Palavras-Chave: Mortalidade Infantil. Saúde Infantil. Diagnóstico de Saúde.
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Anemia e cárie dentária em gestantes: uma coorte prospectiva
Elisa Miranda Costa, Karen Lorena Teixeira Barbosa, Ana Carolina Mendes Pinheiro,
Ana Basília dos Reis Oliveira, Rafiza Félix Marão Martins, Juliana de Kássia Braga
Fernandes, Cecília Cláudia Costa Ribeiro, Cláudia Maria Coelho Alves, Erika Bárbara
Abreu Fonseca Thomaz
Introdução: o mecanismo local da etiologia da cárie dentária está bem documentado,
mas os fatores sistêmicos, especialmente durante a gestação, são ainda pouco
conhecidos. Objetivo: avaliar o efeito da anemia no período gestacional na incidência
de cárie dentária em mulheres grávidas. Métodos: trata-se de estudo de coorte
prospectiva. A exposição foi a presença de anemia [diagnosticada por meio das
dosagens séricas de Ferro, Ferritina, Hemoglobina, volume corpuscular médio (VCM),
hemoglobina cospuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular
média (CHCM) e RDW]. O desfecho foi cárie dentária incidente na gestação, pelo
critério de Nyvad. As demais covariáveis foram dieta, controle químico e mecânico do
biofilme e tratamento odontológico, aferidas por entrevista estruturada. A amostra do
estudo compreendeu gestantes com até 16 semanas de idade gestacional (IG) em
acompanhamento pré-natal em um Hospital Universitário. As gestantes foram avaliadas
em três momentos: até a 16ª semana de IG (T1), no último trimestre de gestação (T2) e
no puerpério (T3). As associações foram estimadas pela razão de densidade de
incidência (RDI) e intervalos de confiança a 95%, em análises de regressão de Poisson
múltipla. Resultados: nas análises multivariáveis, ajustadas para escolaridade materna,
frequência de uso do fio/fita dental e IPV, verificou-se que, no T2, as gestantes com as
maiores concentrações de ferro (RDI=1,01; IC95%: 1,001-1,03), ferritina (RDI=1,11;
IC95%: 1,07-1,14), hemoglobina (RDI=2,14; IC95%: 1,51-3,03) e hematócrito
(RDI=1,22; IC95%: 1,12-1,32) apresentaram maior risco de desenvolver cárie dentária.
Em T3, as gestantes com as maiores concentrações de hematócrito (RDI=1,34; IC95%:
1,01-1,78) e VCM (RDI=1,14; IC95%: 1,01-1,79) apresentaram maior risco de
desenvolver cárie dentária. Altas concentrações de CHCM foram protetoras (RDI=0,07;
IC95%: 0,01-0,48) para a incidência de cárie no T3. Conclusão: existe associação entre
anemia e cárie dentária durante a gestação. Novos estudos são necessários, pois o
mecanismo de ação do efeito do ferro e da hemoglobina sobre a cárie não está
esclarecido.
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ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS EM FORTALEZA SEGUNDO
CATEGORIAS DE MORTALIDADE EVITÁVEL: COMPARAÇÃO ENTRE OS
TRIÊNIOS 1999-01 E 2009-11
ARAÚJO JÚNIOR, P. E. T. de; MELO, A. L. A. de; GOMES, H. A.; MACHADO,
N. P.; SILVA, M. G. C. da
Universidade Estadual do Ceará - Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: O estudo dos anos potenciais de vida perdidos (APVP) é importante
para mensurar a magnitude dos problemas de saúde e seu impacto no potencial
produtivo de uma população. OBJETIVO: identificar e avaliar o impacto da mortalidade
em APVP em Fortaleza, comparando os triênios 1999-01 e 2009-11, conforme
categorias de causa básica e sexo. METODOLOGIA: O material foi obtido do Sistema
de Informação de Mortalidade/DATASUS, restringindo-se às categorias de causas
reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados populacionais foram obtidos a partir do
DATASUS. Os APVP foram calculados utilizando a técnica de Romeder &
McWhinnie, com limite superior de vida média fixado em 70 anos. RESULTADOS: No
sexo masculino, observou-se em 1999-01 um total de 284.563,0 APVP, sendo a
principal categoria a das causas evitáveis por ações de promoção, prevenção e atenção
as causas externas (CEEXTERNA) (43%), seguida pelas causas evitáveis por ações de
promoção, prevenção, controle e atenção a doenças não transmissíveis (CEDNT)
(16,5%) e por causas não claramente evitáveis (CNCE) (16,3%). Em 2009-11, com um
total de 347035,0 APVP, a maior contribuição foi a das CEEXTERNA (57,8%),
seguida pelas CEDNT (17,4%) e por CNCE (15,3%). No sexo feminino, em 1999-01,
observou-se um total de 130.897,5 APVP, a maior contribuição foi as das CEDNT
(29,2%), seguida por CNCE (26,7%) e por causas mal definidas (CMD) (17,4%). Em
2009-11, de um total de 123.171,5 APVP, a maior contribuição foi as das CEDNT
(36,4%), seguida pela CMD (30%) e depois por CEEXTERNA (17%). A taxa de anos
potenciais de vida perdidos (TAPVP), demonstrou, para, o masculino, no triênio 199901 para o 2009-11, um aumento de 40,77 para 57,71 por mil nas CEEXTERNA e de
15,64 para 17,40 por mil nas CEDNT e uma queda de 15,43 para 15,31 por mil para
CNCE. No feminino, as TAPVP das categorias evitáveis, entre os triênios 1999-01 e
2009-11, mostrou uma queda de 11,20 para 6,05 por mil mulheres nas CEDNT; 6,69
para 0,69 por mil mulheres nas CMD; 10,23 para 4,98 por mil mulheres nas CNCE e
5,31 para 2,82 para CEEXTERNA. CONCLUSÃO: as categorias de causas evitáveis
prevalentes que mais contribuíram para os APVP foram as CENDT, com a queda da
taxa de TAPVP evitáveis entre os triênios para as mulheres e com aumento para os
homens, deve ser o principal foco das estratégias de saúde na redução de APVP e na
manutenção do potencial produtivo.

Palavras-chave: anos potenciais de vida; mortalidade; mortalidade evitável.
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MORTALIDADE SEGUNDO CATEGORIAS DE CAUSAS EVITÁVEIS EM
FORTALEZA: COMPARAÇÃO ENTRE OS TRIÊNIOS 1999-01 E 2009-11
ARAÚJO JÚNIOR, P. E. T. de; GOMES, H. A.; VASCONCELOS FILHO, J. A.;
CAPISTRANO, M. P. G.; SILVA, M. G. C. da
Universidade Estadual do Ceará - Curso de Medicina
INTRODUÇÃO: O estudo de mortalidade é importante para mensurar a magnitude dos
problemas de saúde e seu impacto no potencial produtivo de uma população. Representa
ferramenta útil na determinação do nível de saúde de uma comunidade. OBJETIVO:
identificar e avaliar a mortalidade evitável em Fortaleza, comparando os triênios 199901 e 2009-11, conforme categorias de causa básica e sexo. METODOLOGIA: O
material foi obtido do Sistema de Informação de Mortalidade/DATASUS, restringindose às categorias de causas reduzíveis do Ministério da Saúde. Dados populacionais
foram obtidos a partir do DATASUS. RESULTADOS: No sexo masculino, observou-se
em 1999-01 um total de 18.313 óbitos, sendo a principal categoria a das causas
evitáveis por ações de promoção, prevenção, controle e atenção a doenças não
transmissíveis (CEDNT) (30,6%), seguida por causas não claramente evitáveis (CNCE)
(25,4%) e por ações de promoção, prevenção e atenção às causas externas
(CEEXTERNA) (18,6%). Em 2009-11, com um total de 21.370 óbitos, a maior
contribuição foi a das CEDNT (35,2%), seguida pelas CEEXTERNA (26,1%) e por
CNCE (25,2%). No sexo feminino, em 1999-01, observou-se um total de 14.481 óbitos,
a maior contribuição foi as das CEDNT (39,9%), seguidas por CNCE (28,5%) e por
causas mal definidas (CMD) (19,7%). Em 2009-11, de um total de 17.389 óbitos, a
maior contribuição foi as das CEDNT (45,5%), seguidas pela CNCE (30,4%) e depois
por causas evitáveis por ações de promoção, prevenção, controle e atenção às doenças
infecciosas (CEDI) (11,1%). A taxa (por 100.000) de mortalidade demonstrou, para o
masculino, no triênio 1999-01 e para o 2009-11, um aumento de 186,69 para 225,61 nas
CEDNT; 154,85 para 160,55 para CNCE e de 113,46 para 161,04 nas CEEXTERNA.
No feminino, a taxa (por 100.000) de mortalidade das categorias evitáveis, entre os
triênios 1999-01 e 2009-11, mostrou um aumento de 169,40 para 200,27 nas CEDNT;
120,83 para 133,73 nas CNCE e de 29,67 para 48,87 nas CEDI e uma queda de 83,90
para 28,97 nas CMD. CONCLUSÃO: as categorias de causas evitáveis prevalentes que
mais contribuíram para o número de óbitos foram as CENDT, com o aumento da taxa
de mortalidade por categorias evitáveis, entre os triênios, para as mulheres e para os
homens, devendo essa ser o principal foco das estratégias de saúde na redução de óbitos
e na manutenção do potencial produtivo.
Palavras-chave: mortalidade; mortalidade evitável; anos potenciais de vida.
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Obesidade global e abdominal diferenças
sociodemográficas e de estilo de vida.

entre

os

sexos,

condições

Daniele Gonzales Bronzatti Siqueira, Maira Sayuri Sakai Bortoletto,Regina Kazue
Tanno de Souza
Introdução: Mudanças relacionadas ao estilo de vida e condições sociodemográficas
relacionam-se ao ganho excessivo de peso em todas as fases do curso de vida. Esse
cenário é preocupante já que a obesidade representa um dos fatores que pode levar ao
desenvolvimento de diversos agravos. Além disso, associa-se o padrão da distribuição
da gordura corporal a doenças como as cardiovasculares, de grande impacto na
qualidade e expectativa de vida. Objetivos: Verificar a prevalência de obesidade global
e abdominal e o diferencial por sexo na associação com variáveis sociodemográficas e
de estilo de vida. Métodos: Inquérito transversal de base populacional parte do projeto
VIGICARDIO, realizado no município de Cambé (PR), com indivíduos de 40 anos ou
mais de idade, residentes em todos os setores censitários urbanos. O peso (kg), a altura
(m) e a circunferência da cintura (cm) foram aferidos pelos pesquisadores na entrevista.
A obesidade global foi definida pelo índice de massa corporal (IMC) ≥30kg/m² e a
obesidade abdominal definida como ≥88cm para mulheres e ≥102 cm para homens
Resultados: A prevalência de obesidade global foi de 36,8 % no sexo feminino e 21,8%
no masculino, já a obesidade abdominal de 65,7 % e 27,8% respectivamente. Entre os
homens a obesidade global esteve relacionada a pertencer à classe econômica A e B
(p=0,03). Idade entre 50 a 59 anos (p= 0,01) relacionou-se a mesma entre as mulheres.
Em ambos os sexos, inatividade física no lazer (p= 0,02) esteve associada ao desfecho.
Em relação à obesidade abdominal, observou-se, entre as mulheres aumento de acordo
com o avanço da faixa etária (p<0,001), pertencer à classe econômica C (p< 0,001) e
menor escolaridade (p<0,001). Inatividade física no lazer (p= 0,03) e tabagismo
(p<0,001) também se encontram relacionados ao desfecho no sexo feminino. Entre os
homens apenas tabagismo associou-se a obesidade abdominal. Conclusão: A diferença
observada em relação ao sexo na distribuição da gordura corporal e sua determinação
socioeconômica evidencia a necessidade de ações de enfrentamento diferenciadas.
Ressalta-se a necessidade do fortalecimento de políticas de bem estar social e de
promoção da saúde também relacionadas a incentivar mudanças no estilo de vida da
população.
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INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR
Daniele Lima Travassos; Paulo Henrique Santos Andrade; Iza Maria Fraga Lobo.
Introdução: A residência multiprofissional em Epidemiologia Hospitalar (EH) pela
Universidade Federal de Sergipe é a primeira do país voltada ao contexto hospitalar, inserida
no Serviço de Vigilância Epidemiológica, que agrega Gerência de Risco, Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar (SCIH) e Vigilância Epidemiológica. Objetivo: Avaliar a inserção do
farmacêutico na Residência Multiprofissional em EH, suas atividades e sua importância neste
contexto. Metodologia: Relato de experiência da inserção do farmacêutico na referida
residência, no Hospital Universitário. Resultados: Os farmacêuticos iniciaram suas atividades
na GR pelas afinidades naturais de sua formação, contribuindo de forma expressiva no
aperfeiçoamento da tecnovigilância e construção de um novo modelo de farmacovigilância
fortalecida pela integração com os farmacêuticos da residência multiprofissional em Saúde do
Adulto e Idoso e a Farmácia Hospitalar. No SCIH, desenvolveram tabelas de diluições para
adultos e pediatria focada na racionalização do uso de antimicrobianos, participaram de
organização e operacionalização da campanha de higienização das mãos, revisão de
Procedimentos Operacionais Padrão, reuniões, discussões e ações referentes à segurança do
paciente, curso de saúde baseada em evidência, implementação do protocolo de sepse, busca
ativa de infecção hospitalar, programa de gerenciamento de resíduos hospitalares, programa
de uso racional de antimicrobianos e da vigilância epidemiológica no contexto estadual,
municipal e hospitalar. Conclusão: A inserção do farmacêutico, com sua base de
conhecimentos no serviço de EH, é vantajosa para as atividades fins do setor, para o
profissional farmacêutico, ampliando seus conhecimentos e abrindo uma nova área de atuação
tão carente de profissionais capacitados para exercê-la.
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Incapacidade funcional entre indivíduos com obesidade diferenças entre os sexos VIGICARDIO.

Maira Sayuri Sakay Bortoletto, Izabela Nayara Ricardo, Hellen Geremias dos Santos, Regina
Kazue Tanno de Souza, Selma Maffei de Andrade, Alberto Durán González

Introdução: A obesidade aumenta cada vez mais em todos os países, configurando-se um
problema de saúde pública. Muitas vezes a presença da obesidade esta associada a fatores
sociodemográficos, a mobilidade física e a capacidade funcional do indivíduo. Objetivo:
Identificar a prevalência da incapacidade funcional, segundo o sexo, entre indivíduos com
obesidade na população adulta de Cambé/PR. Método: Trata-se de um estudo transversal de
base populacional, realizado no município de Cambé (PR) em 2011. Esta pesquisa faz parte
de um estudo denominado VIGICARDIO no qual foram realizadas entrevistas domiciliares
em todos os setores censitários do município referido com amostra composta por indivíduos
de 40 anos ou mais

segundo contagem populacional realizada em 2007 (IBGE). A

subamostra do presente estudo considerou como critério de inclusão: ter obesidade (definida
pelo valor do IMC acima de 30). As variáveis estudadas neste recorte foram; sexo, atividades
básicas de vida diária –AVD (alimentar-se, banhar-se, vestir-se, cuidar da aparência, utilizar o
vaso sanitário e ser continente) e atividades de mobilidade (levantar-se, sentar-se ou deitar-se
e subir e descer escadas). Os dados foram analisados no programa Epi Info 3.5.3. Resultados:
Dos 1180 entrevistados (VIGICARDIO), 30,0% são obesos, desses 67,1% são mulheres,
87,2% com escolaridade menor que 4 anos, 59,9% em união estável e quanto a classificação
econômica 48,9% estavam na classificação B1e B2. Em relação a idade da subamostra de
obesos 56,8% são maiores que 50 anos. Ao estudar as variáveis de AVD a atividade de maior
dificuldade foi a de se vestir sozinho não se observou diferença entre os sexos. Entre as
atividades de mobilidade a de maior dificuldade foi a de subir e descer escadas e a de
levantar, sentar e deitar sozinho. Observou-se diferença entre homens e mulheres na atividade
de caminhar fora de casa, levantar, sentar ou deitar-se sozinho e subir e descer escadas, sendo
as mulheres a com maior dificuldade de executar essas atividades. Conclusão: Observou-se
maior dificuldade das mulheres (obesas) em realizar atividades de mobilidade . Reforçando
com isso a importância de identificar as dificuldades de mobilidades nessa população para que
ações possam ser realizadas para melhorar a capacidade funcional proporcionando melhor
qualidade de vida a essa população.

397

RESUMO
Título: Comparação entre os cartões de pré-natal das gestantes adolescentes
e não-adolescentes nos serviços do SUS da Região Metropolitana da Grande
Vitória, Espírito Santo, Brasil.
Autores: BUENO, GN; SANTOS-NETO, ET.
Introdução: A gravidez na adolescência pode ser entendida como fator de risco
para a saúde da mulher e da criança. É crescente a necessidade de pesquisas
que aprofundem os aspectos envolvidos nessa relação.
Objetivos: Avaliar a completude de informações nos cartões de gestantes sobre
variáveis do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN),
segundo faixa etária: adolescentes (10 a 19 anos) e não-adolescentes (20 ou
mais).
Metodologia: Um estudo seccional selecionou aleatoriamente 1.006 cartões de
puérperas que se internaram em maternidades públicas ou conveniadas ao
SUS localizadas na Região Metropolitana da Grande Vitória, por ocasião do
parto, no período de abril a setembro de 2010. A completude dos cartões de
pré-natal foi avaliada de acordo com a presença ou ausência das informações
contidas nos cartões que subentende a realização do procedimento. Cada
registro nos campos do cartão foi avaliado segundo temáticas: local de
realização do pré-natal, data da primeira consulta e a data da última
menstruação. Além disso, foram avaliados os registros dos exames de tipagem
(ABO) e fator(Rh) sanguíneo, VDRL, urina (EAS), glicemia, hemoglobinemia,
hematócrito, anti-HIV, HbsAg, toxoplasmose. Os resultados entre os dois
grupos foram comparados por meio de testes Qui-quadrado com nível de
significância de 5%.
Resultados: Foram avaliados os percentuais de ausência do registro das
principais variáveis de cadastro e acompanhamento no PHPN. Observa-se que
a data da última menstruação é a que apresenta o menor percentual de
campos em branco (77,6% para adolescentes e 75,6% para não adolescentes).
Os registros que diferiram significativamente entre as puérperas adolescentes e
não-adolescentes foram os de ABO-Rh (p=0,008), Glicemia (p=0,037),
Hemoglobinemia (p=0,003) e Hematócrito (p=0,019).
Conclusões: Concluiu-se que existe pouca diferença em relação à realização
de procedimentos por adolescentes e não-adolescentes na assistência prénatal, segundo a avaliação dos cartões. Contudo, estratégias devem ser
utilizadas para a melhoria da assistência pré-natal para todos os grupos etários
ampliando o acesso e equidade aos procedimentos essenciais, independente
de faixa etária.
Saúde Materno-Infantil; Cuidado Pré-Natal; Avaliação em Saúde; Qualidade da
Assistência à Saúde; Políticas Públicas de Saúde; Adolescentes.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE EM TRABALHADOR DA
CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DA PARAÍBA EM 2011
ALMEIDA, Raimunda Alves
MEDEIROS, Soraya Maria de

Introdução: A Tuberculose (TB) é uma doença grave e infecto-contagiosa no Brasil
assim, como no mundo vem há muito tempo atormentando a humanidade em sua trajetória Ao
mesmo tempo, estão incluídos neste universo humano atormentado pela Tuberculose os
trabalhadores homens e mulheres; independentemente de sua localização urbana ou rural e de
sua forma de inserção no mercado de trabalho nos setores formais ou informais da economia.
Portanto um dos setores econômico que mais cresceu nos últimos anos foi o da construção civil.
Nessa direção, desenvolvimentista do setor da construção civil a induz, porém, a enfrentar
desafios relacionados às questões ambientais de saúde e segurança dos trabalhadores norteada na
perspectiva de produção. É reconhecida em nível mundial como uma das atividades econômicas
mais perigosas, onde a saúde e segurança dos trabalhadores é um desafio constante, mediante a
exposição a diversos fatores de risco. Porém, essa situação é agravada ainda pela informalidade,
baixa escolaridade, mão de obra sem qualificação e, muitas vezes, pelo acesso precário do
trabalhador da construção, a condições básicas de moradia, higiene, saúde, saneamento, água,
mobilidade e segurança alimentar. Assim considerado, a TB está relacionada diretamente com as
precárias condições de vida e exclusão social. Neste contexto, estão inseridos os trabalhadores
da construção civil que estão expostos aos mesmos fatores de risco com a população em geral.
Além disso, vêm os fatores de risco de natureza ocupacionais com a exposição à poeira da sílica,
a silicose e os traumatismos advindo dos acidentes de trabalho. Assim, estes trabalhadores
tornam-se mais vulneráveis quanto ao risco de infecção tuberculosa em comparação a população
geral. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil clínicoepidemiológico dos casos da Tuberculose registrados em 2011 em trabalhadores da construção
civil no estado da Paraíba. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, cujos dados foram
obtidos junto à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. Gerência Executiva de Vigilância em
Saúde. Sistema de Informação de agravos de notificação (SINAN), utilizado as variáveis: sexo,
ocupação, faixa etária, escolaridade, forma clínica, evolução dos casos. Resultados: No ano de
estudado, foram notificados 1.437 casos de tuberculose no Estado da Paraíba. Destes, 756
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informaram a ocupação, distribuídos entre 127 tipos de ocupações. No entanto, foram observadas
que seis ocupações eram típicas de trabalhadores da construção civil como: pedreiro, servente de
obras, ladrilheiro, marmorista de construção, eletricista de instalações e pintor de obras. O que,
corresponde a 14% (103) dos casos que informaram a ocupação. Dos 103 casos de TB
identificados em trabalhadores da construção civil, 100% do número de casos foram indivíduos
do sexo masculino. A maioria do número de casos ocorreu entre os pedreiros 55% (57) dos 103
casos identificado. A faixa etária, mais acometida foi de 20 a 34 anos, correspondente 39% (40)
dos casos. Com relação a escolaridade, 13% são analfabeto e 38% estudaram até o 5º ano. A
forma pulmonar foi a mais comum entre os trabalhadores com ocupações típicos da construção
civil ao longo do ano, com ocorrências de 86,%. A evolução dos casos, 0,5% foram a óbito por
tuberculose e 22% abandonaram o tratamento. Conclusão: Observa-se que o número de registros
de tuberculose entre trabalhadores de ocupação típica da construção civil é significante. Portanto,
faz-se necessário uma abordagem especial dos programas de controle da Doença e da vigilância
em saúde do trabalhador. Espera-se que os resultados apresentados sejam essencial para o
melhor entendimento do problema, além de fornecer dados importantes para os processos de
planejamento, gestão, avaliação das políticas preventivas, promoção e assistência os
trabalhadores da construção civil.
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DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE
TESTES RÁPIDOS NO RIO GRANDE DO NORTE DE 2010 A 2013

DANTAS, A. A. M.1; PEREIRA, T. B. F.2; ROCHA, F. M.3
1,2,3

Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP - Natal/RN

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais vem implantando o teste rápido de
diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil desde 2006 como uma estratégia de controle
diante do desafiante cenário da epidemia. No Rio Grande do Norte (RN), essa
metodologia só foi implantada em 2007 e trouxe vantagens significativas, pois
dispensam a atuação de profissionais especializados e de equipamentos de laboratório,
permitindo o conhecimento imediato dos resultados e assistência imediata aos pacientes.
Esta é uma análise descritiva de informações coletadas dos Boletins e Planilhas de
Controle de Testes Rápidos repassadas mensalmente ao Programa Estadual de DST,
AIDS e Hepatites Virais do RN no período de 2010 a 2013 e tem como objetivo
identificar os serviços que implantaram os testes, quais destes apresentaram maior
número de testagens e detecção de casos positivos, além de verificar se houve
progressão no uso da metodologia no estado.
No período descrito, foram realizados 162.236 testes rápidos de HIV. Observou-se que
as maternidades foram responsáveis por 76,6% destes, refletindo falhas no atendimento
pré-natal. Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizaram 6,8% das
testagens, seguido pela Atenção Básica com 5,2%, Serviços de Atendimento
Especializado (SAE) com 4,6%, Hospitais de Referência com 2,7%, Hospitais de
Urgência e Emergência com 1,1% e a estratégia “Fique Sabendo” contribuiu com 3%
das testagens realizadas.
De 2010 a 2013, foram detectados 1.307 casos positivos. Os Hospitais de Referência
apresentaram 46,8% dos resultados positivos, seguido pelas maternidades com 14, 8%,
CTA com 14,3%, SAE com 11%, Hospitais de Urgência e Emergência com 7,5%,
Atenção Básica com 2,7% e as ações “Fique Sabendo” apresentaram 2,9% dos
diagnósticos positivos.
Verificou-se um aumento progressivo no número de testagens bem como no percentual
de detecção da infecção pelo HIV no período em estudo. Em 2010, foram realizados
38.559 testes, onde 0,47% apresentaram resultados positivos. Já, em 2013, 1% dos
42.330 testes realizados foram reagentes.
Esses resultados comprovam a relevância dessa metodologia para detecção da infecção
pelo HIV no Rio Grande do Norte, porém refletem a insipiente participação da atenção
básica, que deveria ser a porta de entrada dos usuários, e a participação expressiva da
média e alta complexidade nesse processo.

401

Título
Câncer de pulmão no Brasil: mudança do padrão histológico?

Autores: Maria Teresa Ruiz Tsukazan, Álvaro Vigo, José A. L de
Figueiredo Pinto, Jayme de Oliveira Rios.

RESUMO
Introdução: O câncer de pulmão é a primeira causa de morte relacionada ao
câncer quando considerados ambos os sexos. Os grandes esforços para a
redução do tabagismo e para a introdução do filtro de cigarro mudaram a
epidemiologia do câncer de pulmão. Em países desenvolvidos, a ascensão
do

adenocarcinoma

e

o

declínio

do

epidermoide

são

de

notório

conhecimento. Sabe-se que o epidermóide está fortemente associado ao
tabagismo. Alterações dos tipos histológicos do câncer de pulmão ainda são
pouco conhecidas no Brasil.
Objetivo: Avaliar o padrão histológico do câncer de pulmão nos últimos 25
anos no sul do Brasil. Um entendimento melhor da atual epidemiologia do
câncer de pulmão é necessário para o desenvolvimento de estratégias de
saúde pública de prevenção, diagnóstico e tratamento deste agravo.
Métodos: Análise retrospectiva de todos os pacientes com carcinoma
pulmonar de não pequenas células (CPNPC) tratados com ressecção
pulmonar entre 1986 e 2010 em um hospital universitário do Sul do Brasil. As
análises foram divididas em três períodos: 1986-1990, 1991-2000 e 20012010 e classificação atualizada para 7ª edição da IASLC. Todas as análises
foram realizadas utilizando o programa SAS, versão 13.
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Resultados: Foram estudados 817 pacientes submetidos à ressecção
pulmonar por CPNPC entre 1986 e 2010. A maioria dos pacientes eram
homens (70%) e os principais tipos histológicos foram o carcinoma
epidermóide (44,2%) e o adenocarcinoma (40,0%).
O

carcinoma

epidermóide

representou

49,1%,

49,5%

e

38,7%,

respectivamente para o primeiro, segundo e último período, comparados com
35,4%, 39,6% e 41,2% para o adenocarcinoma (p<0,018). Análise por sexo
ao longo do período mostrou queda da proporção de epidermóide em
homens (39,7% versus 28,6%) e aumento de adenocarcinoma em mulheres
(9,4% versus 16,8%).
Conclusão: Neste estudo de pacientes no Sul do Brasil, a análise
histológica demonstrou um declínio de epidermóide e um aumento
significativo

de

adenocarcinoma,

seguindo

a

tendência

de

países

desenvolvidos. A diferença entre os tipos histológicos é mais acentuada em
mulheres, que contribuíram para a ascensão do adenocarcinoma. Este fato
pode estar associado ao aumento do tabagismo precoce em mulheres.
Palavras-chave: câncer de pulmão, epidemiologia, histologia, gênero.
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SEGURANÇA ALIMENTAR, CONSUMO E PERFIL NUTRICIONAL DE
AGRICULTORES FAMILIARES DO CINTURÃO VERDE DE SÃO PAULO
Verônica Gronau Luz
Suélen Justino do Carmo
Ehideé Isabel Gomez La-Rotta
Carlos Eduardo Gomes Siqueira
Ana Maria Segall-Corrêa
Heleno Corrêa Filho
RESUMO
Objetivo: avaliar o consumo alimentar dos agricultores familiares de Ibiúna, São Paulo,
Brasil, e sua relação com o estado nutricional (circunferência da cintura – CC - e Índice
de Massa Corporal -IMC) e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
Método: Estudo transversal com 107 agricultores familiares tradicionais selecionados
intencionalmente. Foi aplicado questionário com questões sociodemográficas, de
consumo alimentar, saúde, estado nutricional e SAN medida pela Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar (EBIA).
Resultados: Os agricultores apresentaram média de idade de 48 anos sendo 70,1% com
escolaridade entre 0 e 4 anos, e 67,2% recebiam renda per capita até um salário mínimo.
Menos de 15% recebia auxílio do Programa Bolsa Família. A média do IMC foi de 25,6
Kg/m2 e da CC 91,5 cm (homens) e 87,2 (mulheres). Sexo, renda e IMC apresentaram
associação com CC. Foi encontrada percepção autodeclarada de SAN em 54,2%;
32,7% de insegurança leve e 13,1% de insegurança moderada. A Insegurança foi
associada com idade, renda, auto-percepção de saúde e IMC. O grupo estudado plantava
hortaliças, tubérculos, feijão, milho e eucalipto. Foi encontrado consumo alimentar alto
de alimentos básicos: arroz, feijão, carne e leite, com elevado consumo de alimentos
ultraprocessados: embutidos, macarrão instantâneo, refrigerantes e sucos artificiais; e
baixo consumo de legumes e frutas. A estimativa das razões de prevalência mostrou que
o grupo de menor risco para insegurança alimentar consome carnes e refrigerantes o que
sugere associação contingencial com a renda.
Conclusões: O maior consumo de alimentos ultraprocessados e a redução do
autoconsumo entre a população rural pode contribuir para o excesso de peso e acumulo
de gordura abdominal, aumentando o risco para doença cardiovascular.
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional, Agricultura Familiar, Consumo
Alimentar, Estado Nutricional, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar.
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Mudança do Uso da Terra e Segurança Alimentar e Nutricional em Agricultores
Familiares de Ibiúna /SP entre os anos 1996 e 2006

Verônica Gronau Luz
J. Christopher Brown
Lisa Rausch
Ehideé Isabel Gomez La-Rotta
Carlos Eduardo Gomes Siqueira
Ana Maria Segall Corrêa
Heleno Rodrigues Corrêa Filho
RESUMO
INTRODUÇÃO: O Brasil tem vivido nas últimas três décadas uma modificação no uso
de suas terras, no bioma natural e na produção de alimentos. O governo prioriza ainda
hoje duas pautas principais: o aumento da produção de monoculturas que garantem o
sucesso do agronegócio; e a garantia da segurança e soberania alimentar e nutricional,
reduzindo a fome.
OBJETIVO: avaliar se houve mudança no uso da terra em relação ao aumento na
produção de itens considerados Não-Alimentos (milho, cana, soja, eucalipto, algodão)
e/ou redução da produção dos itens considerados Alimentos (arroz, feijão, mandioca e
trigo) entre os anos 1996 e 2006, e se esta mudança pode estar relacionada à condição
de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) entre os agricultores familiares
MÉTODOS: Estudo transversal com 107 agricultores familiares tradicionais
selecionados intencionalmente. Foi aplicado questionário com questões
sociodemográficas, uso da terra, estado nutricional e SAN medida pela Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar (EBIA), e pela EBIA-Pregressa para o ano de 1996 e
novamente para o ano de 2006. A comparação entre a mudança do uso da terra entre os
anos 1996 e 2006 e a comparação entre as EBIAS-Pregressas em 1996 e 2006, foi feita
utilizando o teste de Chi-Quadrado.
RESULTADOS: Quando divididos e avaliados os plantios entre Alimentos e NãoAlimentos nos períodos de 1996, 2006 e atual (2012), podemos constatar em relação aos
Alimentos uma diminuição marcante do cultivo de arroz ao longo do tempo. No que se
refere a Não-Alimento, encontramos um aumento do cultivo de milho e eucalipto nos
anos avaliados. Quando comparadas as EBIA-Pregressas houve aumento na proporção
(81,8%) de agricultores com insegurança alimentar em 2006, sendo estatisticamente
significativa (p=0,000)
CONCLUSÃO: A redução da produção de alimentos no município de Ibiúna, avaliado
nesta pesquisa, confirmam os achados macroestruturais indicados pelo Índice
Alimento/Não-Alimento. A Insegurança Alimentar nos agricultores do município
aumentou ao longo dos anos e, embora tenha sido confirmada a mudança do uso da
terra, este não é o fator determinante para a Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN).
A redução do autoconsumo, da renda, do acesso e da disponibilidade dos alimentos são
fatores de risco para a IAN.
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Palavras Chave: Mudança no uso da terra, (in)segurança alimentar, EBIA-pregressa,
autoconsumo
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O consumo de bebidas alcoólicas em Sergipe: um estudo de mortalidade por causas
múltiplas
Anna Klara Bohland
Os estudos de mortalidade por causas múltiplas possibilitam avaliar a frequência de
condições que contribuem para a morte, mas que nem sempre aparecem como causa
básica, possibilitando o conhecimento de associações de doenças, ou de certas
especificidades que, normalmente, não são disponíveis apenas com a causa básica.
Este estudo tem como objetivo descrever as causas múltiplas de óbito relacionadas ao
consumo de bebidas alcoólicas em Sergipe, no período 2002 a 2011.
Foram selecionadas todas as declarações de óbito cuja causa básica ou associada fosse
uma das condições de doença que são atribuíveis ao álcool. A coleta de dados foi
realizada junto ao Sistema de Informação sobre Mortalidade. Os dados foram analisados
pelo programa Tabwin. Foi calculado o número, o percentual e o coeficiente de
mortalidade pelo consumo de álcool segundo: sexo, faixa etária, causa básica do óbito,
local de residência e de ocorrência dos casos.
Foram observados 3659 casos, sendo 2405 (65,7%) como causa básica e (34,3%)
como causa associada. Quanto ao sexo, 89,1% foram homens e 10,9% mulheres, sendo
a idade media 51,6 anos, com desvio padrão de 5,7 anos. O coeficiente de mortalidade
masculino foi de 24,5 por 100.000 homens (primeiro triênio) e de 43,0 (no último
triênio) e o das mulheres passou de 3,0 para 4,6 nos mesmos períodos. No período
houve aumento de 72,8% do coeficiente de mortalidade envolvendo o consumo de
álcool: entre os maiores de 50 anos se observou maior aumento, especialmente nos
indivíduos com idade maior que 70 anos. O coeficiente de mortalidade de Aracaju
aumentou 1,5%, e o do interior aumentou 108,5% no período. Entre as principais causas
destacaram-se: transtornos mentais e comportamentais (35,2%), as doenças do aparelho
digestivo (32,5%), as doenças do aparelho circulatório (12,7%), as doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas (4,2%) e as neoplasias (4,1%). Quanto ao local de residência
23,5% eram de Aracaju, e os demais (76,5%) do interior do Estado, Quanto à ocorrência
47,0% foi hospitalar, com e 46,4% domiciliares, porém em Aracaju destacaram-se os
óbitos hospitalares (53,7%), enquanto que no interior a maior parte dos óbitos foi
domiciliar (48,3%).
O estudo de mortalidade com abordagem de causas múltiplas, acrescenta mais uma
dimensão ao estudo da mortalidade atribuível ao álcool em Sergipe, apresentado uma
orientação adicional para sua prevenção.
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Risco elevado de doenças respiratórias em crianças no período de queimadas na
Amazônia ocidental
Autores: Pãmela Rodrigues de Souza Silva, Eliane Ignotti, Beatriz Fátima Alves de
Oliveira, Washington Leite Junger, Fernando Morais, Paulo Artaxo, Sandra Hacon
Introdução: O ozônio (O3) e material particulado fino (PM2,5) são poluentes
relacionados com a mortalidade e morbidade. Objetivo: analisar o risco toxicológico da
exposição ao O3 e ao PM2,5 em escolares a partir da estimativa da dose potencial de
ingresso. Método: Avaliação de Risco toxicológico foi aplicada para avaliar o risco da
exposição ao O3 e ao PM2,5 proveniente da queima de biomassa, em escolares de 6 a 14
anos de idade, residentes em Rio Branco-Acre, Amazônia meridional. A estimativa da
dose potencial de ingresso dos poluentes foi realizada por meio da simulação de Monte
Carlo. Resultados: As concentrações de O3 e PM2,5 em 2009 atingiram 119,4 µg/m3 e
51,1 µg/m3, respectivamente no período das queimadas. Os escolares incorporaram
doses potenciais médias relativas a exposição ao O3 de 2,83 µg/kg.dia (IC95%: 2,72 –
2,94) e para o PM2,5 de 0,93 µg/kg.dia (IC 95%: 0,86 – 0,99). Para a exposição ao O3 o
risco toxicológico foi maior que 1 para todas as crianças (QR=2,75; IC 95%: 2,64 –
2,86). Conclusão: Escolares foram expostos a doses elevadas de O3 no período de seca
na região, representando risco toxicológico, principalmente para aqueles com agravos a
saúde pregressa. Para a exposição ao PM2,5 não foi verificado risco toxicológico.
Palavras-chaves: Avaliação de risco, Poluição do ar, escolares, Amazônia ocidental.
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Investigação dos óbitos por causas mal definidas em Aracaju (SE), em 2011.
Cléverton Oliveira – Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Daniel Marques de Almeida – Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Layse Barreto Oliveira Borges – Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Susana Cendon Porto – Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Shirley Barreto Azevedo – Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SE)
Anna Klara Bohland – Universidade Federal de Sergipe – UFS.

É proposto um estudo que caracterize os óbitos por causa mal definidas antes e após a
investigação pelo Comitê de Investigação da Mortalidade por Causas Mal Definidas
(CIMCMD) de Aracaju (SE), em 2011.
A coleta foi realizada junto ao banco de dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), onde foram coletados todos os óbitos codificados originalmente por
causas mal definidas (códigos R98 e R99 da Classificação Internacional das Doenças 100 revisão) na Declaração de Óbito-Original (DO-O). Estes óbitos, no CIMCMD, são
investigados, as DO são novamente codificadas, dando origem à DO-Epidemiológica
(DO-E). O material utilizado para este fim é armazenado na ficha de Conclusão da
Investigação.
Para a análise, foi utilizada a mortalidade proporcional segundo o sexo, idade, causa
básica da DO-E, local de ocorrência assistência médica e médico que atendeu o caso.
Além disso, a DO-E foi comparada à DO-O, e classificada segundo o ganho da
informação.
Foram registrados 3042 óbitos, sendo 103 destes por causa mal definida (3,4%). Destes
103 óbitos, 50,5% eram do sexo feminino e 49,5% do sexo masculino. Quanto a idade,
4 (3,9%) destas mortes ocorreram com crianças menores de quatro anos, 32 (31,1%)
entre 15 e 49 anos e 67 (65%) na faixa de 50 anos e mais. Quanto ao local de ocorrência
40 deles (38,8%) ocorreram em hospital e 49 (47,6%) no domicílio. Em relação à
assistência médica 49,5% deles não tiveram nenhum tipo de assistência médica.
Segundo o atestante, em 33 casos (32,0%) foi do Serviço de Verificação de Óbito, em
32 (31,1%) do Instituto Médico Legal, em 22 (21,4%) outro médico, 13 (12,6%) um
substituto e em 3 (2,9%) o médico que acompanhava o caso. Após a realização das
investigações foram atribuídos graus de ganhos às causas básicas de óbito: 81 delas
(78,6%) receberam ganho 0 (a causa básica não deixou de ser mal definida). Obtiveram
ganho 1 (diagnóstico incompleto) 4 (3,9%) DO, e, ganho 2 (causas bem determinadas)
18 (14,6%) casos. Portanto, o número de óbitos por causa mal definida obteve uma
redução de 21,3%. A porcentagem de óbitos por causa mal definida no município, após
as investigações, ficou em 2,7%.
Os resultados apresentados apontam para a importância da realização das investigações
sobre mortalidade para a melhoria constante do SIM. Além disso, devem-se
conscientizar os médicos sobre o preenchimento das Declarações de Óbitos.
Palavras-Chave: mortalidade, causas mal definidas
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Comportamento reprodutivo de jovens pobres residentes em São Vicente,
São Paulo – Brasil: O papel da pílula do dia seguinte.

Rebeca de Souza e Silva

Introdução

Após o rápido crescimento populacional ocorrido, no Brasil, na década
de 70, a que veio somar-se uma forte recessão mundial, o País, que até então
fazia um controle velado da fecundidade – consulte-se, por exemplo, Vieira
(2003) – passa a defender abertamente o planejamento familiar como direito da
mulher, colocando nas mãos do Estado a responsabilidade de prover os meios
e as informações necessárias para que o referido planejamento pudesse ser
exercido com plenitude.
Assim sendo, como bem argumentam Corrêa et al (2006), é só a partir
da década de 80 que a questão reprodutiva passou a ser encarada como um
tema específico na área de políticas de saúde do Brasil. De fato, somente na
Constituição Federal promulgada em 1988, a saúde – incluindo a planificação
familiar – é tratada como direito do cidadão e dever do Estado.
Também são nos anos 80 que se adota, de forma universal, o conceito
de saúde integral da mulher, encarando-a sob a ótica social, além daquela
meramente biológica. Desde então, o termo direitos reprodutivos evoca a
autonomia da mulher e/ou casal na decisão de ter ou não filhos. Ou seja, a
sexualidade, tanto de homens quanto de mulheres, começa a ser encarada
como um exercício de autonomia do indivíduo e deixa de estar,
necessariamente, atrelada ao princípio da reprodução – Consulte-se, por
exemplo, Costa et al (2006).
Assim sendo, por ocasião da Conferência ocorrida no Cairo em 1994,
com total apoio dos representantes brasileiros, foi acordado que a escolha do
método contraceptivo seria de inteira responsabilidade da mulher e/ou do
casal, com a devida supervisão de um médico especialista. Naquela reunião, o

410

aborto inseguro foi tido como grave problema de Saúde Pública e,
consequentemente, tratou-se de garantir o adequado atendimento médico às
mulheres com complicações decorrentes de um aborto provocado ilegalmente.
A recomendação que os países revisassem as leis que punem a pratica do
aborto, contudo, só conseguiu ser aprovada no ano de 2000 e consta do
documento intitulado Pequim+5.
Além disso, em 1998, a OMS passou a recomendar maior atenção ao
papel desempenhado pelos homens, sobretudo os adolescentes, nas questões
sexuais e reprodutivas. Afinal, o ato sexual bem como a ocorrência de uma
gestação ou a responsabilidade em evitá-la são produtos de dois atores
Em 2005, o Ministério da Saúde do Brasil, divulga a cartilha “Direito
Sexual e Reprodutiva”, contendo as diretrizes para se garantir o direito de
homens e mulheres, adultos e adolescentes, ao acesso à saúde sexual e
reprodutiva. Nele, a pílula do dia seguinte, indicada apenas para uso em
situações emergenciais, é apontada como um dos medicamentos que devem
estar disponíveis para os fins estabelecidos, desde que indicados por um
médico. Exatamente pelo caráter emergencial dessa pílula, ela é conhecida,
também, por anticoncepção de emergência (AE). Naquele documento, o
Ministério da Saúde afirma que todas as pacientes que retirarem a pílula do dia
seguinte sem receita médica serão orientadas pelas equipes médicas dos
hospitais, sobretudo sobre a importância de usar essa pílula apenas quando
outros métodos contraceptivos não foram utilizados, pois uma única pílula do
dia seguinte equivale à metade de uma cartela de anticoncepcionais, ou seja,
contém uma dose muito alta hormônios.
Não é preciso muita astucia, contudo, para vislumbrar o quão
menosprezadas foram as referidas recomendações. Osis et al(2006), por
exemplo, revelam que as ações públicas referentes ao planejamento familiar
tiveram baixa efetividade e foram interrompidas, com bastante frequência, ao
longo de mais de 15 anos. Ademais, o acesso à pílula do dia seguinte foi
bastante dificultado até o ano passado tendo sido alvo, inclusive, de projetos de
lei que visavam proibir sua implantação, um deles apresentado ao Congresso
Nacional, em 2005, pelo Sr. Carlos Neder.
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Nesse sentido, não faltam artigos em jornais e revistas denunciando a
falta desse medicamento em postos de saúde visitados pelos repórteres e/ou a
falta do médico especialista para prescrever a receita 1
Souza e Brandão (2009), inclusive, mediante análise de documentos
oficiais, constataram que os profissionais de saúde eram resistentes a
disponibilizar a pílula de emergência nos serviços públicos, sob a alegação de
que haveria mau uso por parte dos adolescentes.
Nessa mesma linha de dificuldade de obtenção da pílula do dia seguinte,
o site da cliquef52 comenta que o grupo da Ginecologia da Adolescente, do HU
da USP, em pesquisa feita em 2011, mostrou que embora 75% das meninas e
60% dos meninos já conhecessem a pílula do dia seguinte, apenas 23% das
meninas já a haviam utilizado. Possivelmente por não conseguirem a pílula nas
primeiras 72h após o ato sexual desprotegido.
Ao nosso ver, essa conduta repressiva, impregnada de valores
religiosos, só fez favorecer o comércio do medicamento no mercado negro,
onde a pílula do dia seguinte começou a ser comercializada juntamente com o
“remédio” abortivo – misoprostol.
Embora o Ministério da Saúde trate de assegurar que vem ampliando a
distribuição gratuita da pílula do dia seguinte desde 2005, conseguir a pílula
gratuitamente é, até hoje, dificílimo. E, só em março de 2013 foi permitido que
farmácias e drogarias vendessem o medicamento sem a receita médica – o site
agorauol3 ilustra bastante bem esses argumentos.
1
htp://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/15618/SUS+dificulta+acesso+a+pilula+do+dia+segu
inte. Consultado em 24/02/13

2 http://www.cliquef5.com.br/TNX/conteudo.php?sid=180&cid=29020. Consultado em
19/02/2014

3 http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/ult10103u1270381.shtml. . Consultado em 18/02/2014
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Bastos et al (2008) observaram, por exemplo, em pesquisa respondida
por 196 de um total de 300 estudantes de enfermagem do Estado de São
Paulo, em 2006, que entre as mulheres com vida sexual, cerca de 45% já
haviam utilizado a anticoncepção de emergência. Segundo os autores, essa
proporção de uso é muito elevada, sobretudo atendo-se ao fato de que, via de
regra, a pílula do dia seguinte foi adquirida em farmácia, por iniciativa da jovem,
sem qualquer orientação médica.
Temos que concordar com os autores que usar a anticoncepção de
emergência sem os devidos esclarecimentos médicos pode vir a se tornar um
grande transtorno, sobretudo por que seus efeitos colaterais mais conhecidos
são desregular o fluxo e o ciclo menstrual. Entretanto, salta aos olhos, que
estudantes de nível superior reportem o dobro de uso de AE que as pacientes
do HU-USP, via de regra, uma população de baixa renda. Esse acesso e/ou
uso diferenciado por classe social mostra, claramente, que só os “eleitos”
podem usufruir das benesses das novas metodologia contraceptivas.
Esse privilegio, também é anotado na entrevista ao Jornal O Estado de São
Paulo online4, concedida pela pesquisadora Ana Luiza Borges. Ela afirmou que entre
800 jovens residentes em Arujá – população de classe média -, em 2011, 60% já
haviam utilizado a AE uma vez na vida e apenas 18,5% deles haviam usado a AE mais
de 3 vezes em um ano. Para essa pesquisadora, contudo, esse comportamento é
bastante aceitável e não configura um uso abusivo do anticoncepcional.
Ou seja, o uso repetitivo da AE é mais problemático que a simples proporção
elevada de uso. Essas diferenciações devem cada dia mais serem trabalhadas em
estudos sobre esse tema.
Outro achado do estudo de Borges é que mais de 75% das mulheres
compraram a pílula em farmácias e pouco menos de 7% delas conseguiram a
medicação em posto de saúde. Embora a entrevista não revele se a AE foi comprada
com receita médica, o mais provável é as mulheres que conseguiram o medicamento
em farmácia não receberam aconselhamento médico adequado corroborando os
achados de Bastos et al. (2008).
Diante do exposto, fica evidenciada a importância de se identificar que papel a
pílula do dia seguinte assume na conduta reprodutiva de jovens de ambos os sexos,
4 http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,uso-da-pilula-do-dia-seguinte-e-alto-entrejovens,1097423,0.htm. Consultado em 17/02/2013
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sobretudo entre os pobres, que ainda possuem uma fecundidade mais precoce e
padecem sobremaneira com as sequelas do aborto provocado ilegalmente, segundo
achados de Fusco(2006).
Objetivo
Descrever o comportamento reprodutivo de jovens pobres, separadamente
para homens e mulheres, buscando identificar possíveis diferenciais de gênero, com
especial destaque ao papel desempenhado pelo uso da pílula do dia seguinte. Sempre
que possível os resultados serão confrontados com os obtidos por Silva e Andreoni
(2012), que desenvolveram uma pesquisa, em moldes análogos, na Favela Inajar de
Souza, zona Oeste da Cidade de São Paulo.

Metodologia
Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UNIFESP, sob o CAAE 15297013-6-000.
Foram convidados a participar desse estudo todos os jovens de 15 a 25 anos
incompletos, residentes na Favela México 70, na Cidade de São Vicente, São
Paulo, em agosto de 2013. Foram entrevistados 799 jovens, que
representavam 94% dos moradores local naquela ocasião. No entanto, 5
entrevistas tiveram que ser eliminadas por falta de consistência interna das
respostas e, por conseguinte, cotamos com 794 entrevistas válidas, 455
respondidas por mulheres e 339 respondidas por homens – que relataram as
situações vividas por sua(s) parceira(s) nos quesitos sobre fecundidade.
A Favela México 70 é localizada no extremo sudoeste da Ilha de São Vicente e
é caracterizada, sobretudo, por ser uma ocupação irregular de terrenos de
marinha, em terras baixas inundáveis, Constitui-se em um dos maiores e mais
precários assentamentos localizados na Baixada Santista, apresentando
situações de deterioração ambiental e de extrema pobreza. A renda familiar
mediana gira em torno de 1 salário mínimo.
Embora os dados tenham sido digitados em outubro/novembro de 2013, a fase
de consistência interna dos mesmos ainda não está finalizada. Assim sendo,
trabalhamos aqui com dados preliminares, não revisados suficientemente e,
destacando sobretudo as respostas afirmativas. As respostas negativas são
menos exatas no sentido de conterem, nesse primeiro momento, as não
respostas ou as respostas vagas – não sei, não me lembro, etc. – que, via de
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regra, ocorrem com pouca frequência. Nesse contexto, as análises
apresentadas são meramente descritivas. Contudo, por ter sido realizado,
praticamente, o Censo do moradores jovens, os testes estatísticos podem ser
dispensados sem maiores problemas.

Resultados
A tabela 1, permite evidenciar que do total de mulheres entrevistadas,
327 (71,9%) já haviam iniciado suas vidas sexuais e que entre os homens,
esse percentual é ligeiramente superior (74,6%). Essa similaridade de
comportamento é atípica, pois, em geral, os jovens do sexo masculino iniciam
suas atividades sexuais mais precocemente e, com isso, acumulam uma maior
proporção de indivíduos sexualmente ativos. De fato, em artigo publicado por
Silva e Andreoni (2012), com metodologia análoga à utilizada nessa pesquisa,
a proporção de homens jovens com vida sexual iniciada superava em pouco
mais de 15% à de mulheres – à saber, 84% contra 74%. No presente caso,
portanto, há um comportamento similar entre os gêneros com respeito à
iniciação sexual.
Em contrapartida, pouco mais de um terço das mulheres – 36,9% –, 168,
já haviam se deparado com alguma gestação, contra menos de um décimo–
8,8% - dos homens (30). Essa era uma discrepância esperada, uma vez que as
mulheres tendem a se relacionar com homens mais velhos e, desta feita,
iniciarem mais cedo suas vidas reprodutivas. O citado artigo de Silva e
Andreoni (2012) revela que mulheres e homens verbalizaram, respectivamente,
uma porcentagem 52,5% e de 26,5%, de ocorrência de gestação entre o total
de jovens entrevistados. Ou seja, enquanto na Favela Inajar de Souza o dobro
das mulheres jovens se depara com alguma gestação quando comparadas aos
homens; aqui o desencontro é mais acentuado, a relação entre a ocorrência de
gestação entre mulheres e homens gira em torno do quadruplo, sobretudo em
decorrência da baixa proporção de homens que se depararam com uma
gestação. Contudo, há de se ressaltar que na México 70, homens e mulheres
engravidam em menor proporção.
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Levando-se em consideração apenas os jovens com vida sexual
iniciada, entre as mulheres (327), cerca da metade (51,4%) já havia
experimentado alguma gestação, ao passo que entre os homens essa
proporção foi de apenas 12%. Nessa situação especifica, os jovens da México
70 também apresentam proporções menores que as da Inajar de Souza, a
saber: 57,6% para as mulheres e 22,1% para os homens.
Quanto ao número de gestações, observa-se que cerca de 67% de
homens e mulheres declararam uma única gestação. O restante 33% dos
homens reportaram uma segunda gestação, ao passo que 10% das mulheres
chegaram a declarar de 3 a 5 gestações. Esse perfil está em conformidade
com os achados de Silva e Andreoni (2012) refletindo o fato, segundo elas, de
que as mulheres acabam assumindo o papel de “mãe” por falta de perspectivas
mais instigantes. A maternidade conserva, ainda, um papel social se suma
importância para as mulheres brasileiras.
Apenas 4 mulheres (menos de 1%) declararam ter provocado um aborto,
2 delas na própria casa tomando “remédios” e outras 2 recorrendo à curetagem
uterina fora de clinicas médicas. Dos 7 homens (2,1%) que vivenciaram um
aborto provocado, 4 alegaram que suas companheiras abortaram com
“remédios” na própria casa e 2 que elas recorreram à curetagem uterina fora de
clinicas médicas. Nenhum deles declarou sequelas pós aborto provocado. Silva
e Andreoni (2012) encontraram uma prevalência de aborto provocado de 4,5%
entre as mulheres e 9,0% entre os homens. Ademais encontraram um elevado
percentual de sequelas pós aborto, sobretudo a hemorragia.
Em que pese a educação sexual continuada, oferecida pela ONG
Gesto&Ação, na Favela Inajar de Souza, nossos achados revelam que na
Favela México 70, ocorrem uma menor proporção de gestações e uma menor
proporção de abortos provocados aliada à inexistência de sequelas pós aborto
provocado.
Das 4 mulheres que referiram aborto provocado, 1 referiu ter recorrido a
tal prática aos 14 anos de idade, 1 aos 15 anos e, 2 aos 16 anos. Entre os 7
homens, 1 tinha 15 anos de idade, 4 tinham 16 anos e 2 tinham 17 anos.
Nenhum dos jovens tinham filhos antes de passarem por tal experiência. Esses
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achados confirmam os obtidos por Silva e Andreoni (2012). Para as autoras,
não ter filhos nascidos vivos é o fator preponderante na ocorrência de um
aborto provocado, que se dá sobremaneira logo após o início da vida sexual,
entre 0s 15 e 17 anos de idade.
A escolaridade dos jovens em apreço é bastante elevada. Com efeito, a
tabela 1 permite vislumbrar que 85% das mulheres e quase 79% dos homens
possuem oito ou mais anos de estudo. A escolaridade das mulheres é muito
similar à observada na Favela Inajar de Souza, mas aqui, há uma maior
proporção de homens com mais de 8 anos de estudo.
Quase metade dos homens – 51% - exerce tarefa remunerada contra
28% das mulheres. Proporções similares foram encontradas na Favela Inajar
de Souza.
Estavam casados, no momento da entrevista 20% das mulheres, e 13%
dos homens. Essas proporções se elevam para 30% e 17%, na ordem citada,
levando-se em consideração apenas os jovens com vida sexual iniciada. De
qualquer forma, são menores que as anotadas na Favela Inajar de Souza,
sobretudo entre as mulheres. De fato, na Favela Inajar, entre os jovens com
vida sexual, 54,5% das mulheres e 19,6% dos homens, se encontravam
casados no momento da entrevista.
Quanto ao uso de métodos contraceptivos, no momento da entrevista, a
proporção de uso na Favela México 70 é pouco superior a 50%, tanto entre
mulheres como entre os homens. Mas, dentre os jovens com vida sexual,
essas proporções se elevam a 74,3% e 77,5%. Também nesse caso há uma
similaridade de comportamento entre os gêneros. Na Favela Inajar, em
contrapartida, cerca de 62% das mulheres com vida sexual faziam uso de
contraceptivo no momento da entrevista, contra 83% dos homens com vida
sexual – a menor proporção de mulheres usuárias se explica pelo não uso
deliberado de contraceptivos visando, justamente, a ocorrência de uma
gravidez.
Alegaram conhecer a pílula do dia seguinte, 83,3% das mulheres e
67,6% dos homens, No entanto, declararam terem-na usado alguma vez na
vida 51,4% das mulheres e, 27,1% dos homens referiram que alguma de suas
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companheiras fez uso de AE. Esses percentuais, contudo, se elevam para 70%
e 36,4%, quando o referido uso é baseado apenas nos jovens com vida sexual.
Na Favela Inajar, o uso da pílula do dia seguinte foi bem menos intenso. De
fato, entre os jovens com vida sexual, usaram-na alguma vez, 40,4% das
mulheres e 26,5% das companheira dos homens.
Duas explicações podem ser aventadas para dar conta do uso mais
acentuado da pílula do dia seguinte na Favela México 70. O primeiro é o fato
de haver se disseminado o uso da contracepção de emergência nos 5 anos
transcorridos entre o presente levantamento de dados e o da Favela Inajar –
ocorrido em 2008 -, sobretudo pela autorização de venda sem receita médica
no início de 2013. O segundo, é o fato da pílula de emergência, bem como o
misoprostol – medicamento utilizado para a provocação de um aborto –serem
vendidos nos pontos de tráfico de drogas, bastante usuais e conhecidos pelos
moradores da México 70.
Ressalte-se, aqui, que a menor proporção de uso de AE, relatada pelos
homens pode dever-se, simplesmente, ao desconhecimento, por parte dos
mesmos, da conduta contraceptiva de suas companheiras.
Os dados preliminares revelam que entre os jovens que declararam ter
feito uso da pílula do dia seguinte, a média de idade, no momento da
entrevistas era de 17 anos para as mulheres e de 18,5 anos para os homens.
Desafortunadamente, não foi questionado a data ao primeiro uso da pílula do
dia seguinte.
Na tabela 2, por outra parte, pode-se observar que o número médio de
moradores na casa é muito similar no caso de homens e de mulheres,
emergindo uma média 4,5 moradores por domicilio. Essa média é idêntica à
encontrada na Favela Inajar de Souza. Um forte indicador da pobreza que
vivenciam os favelados, cujos domicílios possuem, no máximo, 2 dormitórios
Também a idade média dos entrevistados, por ocasião da entrevista se
mostra similar por gênero e gira ao redor dos 18 anos de idade. Essa é,
portanto, uma população mais jovem que a da Inajar de Souza, onde os
moradores tinham em média de 20 anos de idade, no momento da entrevista.
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A idade à primeira relação sexual de homens é muito mais próxima à
das mulheres que que se poderia esperar. Ambos os grupos de jovens iniciam
suas vidas sexuais, em média com 14,4 anos. Na Favela Inajar de Souza, os
homens disseram ter iniciado a vida sexual, em média, um ano mais cedo que
as mulheres – a saber, 14 e 15 anos, respectivamente.
A média do número de gestações, contudo e de acordo ao esperado,
revela um comportamento diferencial por gênero.Com efeito, entre o total de
mulheres essa média é igual a 0,58 e entre os homens de 0,12. Quando
referida aos jovens com vida sexual iniciada, essas médias se elevam para
0,81 e 0,16. Na Favela Inajar, a média de gestações entre os jovens com vida
sexual é mais elevada, sobretudo entre os homens. Com efeito essa média é
de 0,92 entre as mulheres e de 0,41 entre os homens. O fato de a população
da Favela México 70 ser mais jovem pode explicar a fecundidade tão mais
reduzida entre seus membros do sexo masculino, uma vez que os homens
tendem a iniciar suas vidas reprodutivas em idades mais avançadas que as
mulheres – por volta de 3 anos mais tarde. De qualquer forma, não resta
duvidas que na Favela México 70 a frequência de ocorrências de gestações é
menor que na Favel Inajar de Souza. Isso reflete, provavelmente, uma menor
ocorrência de gestação não desejada.

Discussão
De acordo Fusco (2009) a fecundidade das mulheres residentes na
Favela Inajar de Souza ocorre, quase que exclusivamente, antes dos 24 anos
de idade. Silva e Fusco(2010), por outra parte, revelam que as mulheres que a
idade média à primeira gestação, entre os jovens da Favela Inajar, é de 18
anos entre as mulheres e de 20 anos entre os homens.
Os jovens moradores da Favela México 70 se diferenciam dos da Favela
Inajar de Souza, entre outros, por concentrarem uma maior proporção de
adolescentes. Com isso, revelam uma média de idade de 18 anos, no momento
da entrevista, enquanto essa média é de 20 anos de idade na Favela Inajar.
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Esses dados somados à similaridade existente entre os 2 contextos à
respeito do número de vezes que os jovens se depararam com uma gestação,
nos permite supor, com grande probabilidade de acerto, que embora os
homens ainda não tenham atingido a maior parcela de seus potenciais
reprodutivos, as mulheres sim já o fizeram. Essa suposição da conta de
justificar, ainda, a grande disparidade no comportamento reprodutivo de
homens e mulheres.
Um fato evidente, contudo, é a menor proporção de gestações e de
abortos provocados encontrados na México 70 quando em contraste com a
Inajar de Souza.
Por outra parte, a idade dos jovens ao primeiro aborto é bastante
reduzida, sobretudo entre as mulheres. Como não foi investigada a idade ao se
usar a pílula do dia seguinte, não se pode estabelecer uma sequência
cronológica para esses eventos. O que se sabe, no entanto, é que todos os
jovens que declararam ter provocado um aborto também confirmaram ter feito
uso da pílula do dia seguinte. Ora, a pílula do dia seguinte é passível de falhas,
com probabilidades que aumentam à medida que aumenta o tempo decorrido
entre a ocorrência de uma relação sexual desprotegida e o momento de
ingestão da pílula. Se por um lado, é possível que o aborto provocado tenha
acontecido após o insucesso no uso da pílula do dia seguinte. Por outro, é
possível que ela só tenha sido usada após o jovem ter vivenciado a dolorosa
experiência de um aborto provocado.
Um fato, entretanto, é indiscutível, as 11 gestações terminadas em
aborto provocado – 4 declaradas por mulheres e 7 declarados por homens –
eram indesejadas. Silva e Fusco (2010) constataram que a ocorrência de uma
gestação não planejada entre os jovens, acaba levando uma grande parcela
das mulheres a optar, com o apoio de seus companheiros, pela continuidade
da mesma – possivelmente pela experiência negativa que o aborto provocado
imprimi às jovens pobres. – e, consequentemente, pela antecipação do
casamento.
Todavia, e mesmo com uma adequada orientação sexual e reprodutiva,
os jovens da Favela Inajar apontam uma maior prevalência de aborto
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provocado que os jovens aqui analisados – 4,5% e 9,0% para mulheres e
homens, respectivamente. Aliás, em nenhuma outra pesquisa realizada em
nosso meio obteve-se uma prevalência de aborto provocado tão baixa quanto à
das mulheres aqui analisadas – menos de 1%.
Ao que tudo indica, portanto, a elevadíssima proporção de mulheres que
usaram a pílula do dia seguinte – 70% dentre as mulheres com vida sexual –
parece se refletir tanto numa menor fecundidade, quanto numa menor
prevalência de aborto provocado. A pílula do dia seguinte parece influenciar,
também, a opção pelo casamento, uma vez que possibilita uma menor
ocorrência de gestações indesejadas.
Mais que isso, o fato de haver uma maior proporção de homens com
mais de 8 anos de estudo entre nossos jovens, indica que ao não ter que se
dedicar a prover o sustento de suas próprias famílias, os homens podem se
dedicar com mais afinco aos estudos.
Em suma, apesar de possíveis riscos à saúde, a pílula do dia seguinte
está disseminado entre as jovens mulheres pobres, que estão utilizando-a sem
receita média e, portanto, sem adequada supervisão médica – ironicamente,
em nosso meio, a saúde reprodutiva é tida como direito do cidadão e dever do
Estado. Entretanto, não pode negar, que por caminhos tortos, as mulheres
estão mais consciente de seus direitos reprodutivos e estão tendo maior
acesso aos métodos contraceptivos e mesmo aos métodos abortivos. Com
isso, uma grande proporção das sequelas pós aborto provocado ilegalmente foi
evitada.
Esperemos que esse ganho não venha se transformar numa perda
importante por conta de efeitos colaterais tardios do uso da pílula do dia
seguinte. Para que assim seja, urge que as autoridades assumam suas
responsabilidades com a saúde sexual e reprodutiva de nossa população. Não
é mais possível ignorar a larga recorrência à pílula do dia seguinte, nem seus
benefícios imediatos.
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TABELA 1
Distribuição dos jovens entrevistados, por sexo, segundo variáveis selecionadas. Favela
México 70, Município de São Vicente, São Paulo , 2013
Mulheres
Variáveis selecionadas

Homens

Total

N. abs.

%

N. abs.

%

N. abs.

%

455

100,0

339

100,0

794

100,0

Sim

327

71,9

253

74,6

580

73,0

Não

128

28,1

86

25,4

214

27,0,,

Sim

261

57,4

144

42,5

405

51,0

Não

194

42,6

195

57,5

389

49,0

Total
Vida sexual

Parceiro fixo

423

Engravidou *
Sim

168

36,9

30

8,8

198

24,9

Não

287

63,1

309

91,2

596

75,1

1

110

65,5

20

66.7

130

65,7

2

43

25,6

10

33,3

53

26,8

3

9

5,3

-

-

9

4,5

4 e mais

6

3,6

-

-

6

3,0

Sim

4

0,0

7

2,1

11

1,4

Não

164

100,0

23

97,9

187

98,6

Sim

182

40,0

108

31,8

290

36,5

Não

273

60,0

231

68,2

504

63,5

Menos de sete anos

68

25,0

73

21,5

141

17,8

Oito ou mais anos

387

85,0

266

78,5

653

82,2

Sim

129

28,2

173

51,0

302

38,0

Não

326

71,8

166

49,0

492

62,0

Sim

139

19,6

44

13,0

173

22,0

Não

316

80,4

295

87,0

127

88,0

Sim

243

53,4

196

57,8

339

55,3

Não

212

46,7

143

87,0

355

44,7

Sim

400

83,3

229

67,6

639

79,2

Não

55

16,7

110

32,4

165

20,8

Sim

229

51,4

92

27,1

321

40,4

Não

226

48,6

247

72,9

473

59,6

Sim

229

70,0

92

36,4

321

55,3

Não

98

30,0

161

63,6

473

44,7

Número de gestações *

Com aborto provocado

Cor branca

Grau de instrução

Trabalha

Uso de contraceptivo atual

Conhece pílula do dia
seguinte(1)

Usou pílula do dia seguinte (1)

Usou pílula do dia seguinte
dentre quem iniciou vida sexual

(*) Proporções calculados sobre o total de jovens com vida sexual.
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TABELA 2
Médias e desvios padrão de algumas variáveis selecionadas para os jovens
entrevistados, segundo sexo. Favela México 70, Município de São Vicente, São Paulo,
2013
Variáveis selecionadas

Número de pessoas na casa

Idade na entrevista

Idade na 1ª relação sexual

Número de gestações

Número de gestações entre
Jovens com vida sexual (1)

Sexo

Média

Desviopadrão

Mínimo

Máximo

Homens

4,31

1,75

1

10

Mulheres

4,71

2,32

2

11

Total

4,51

2,06

1

13

Homens

17,87

2,80

14

24

Mulheres

17,79

2,70

15

24

Total

17,82

2,73

14

24

Homens

14,44

1,52

10

19

Mulheres

14,38

1,36

11

19

Total

14,44

1,72

11

19

Homens

0,12

0,08

0

2

Mulheres

0,58

0,45

0

5

Total

0,38

0,34

0

5

Homens

0,16

0,10

0

2

Mulheres

0,81

0,37

0

5

Total

0,38

0,31

0

5
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CASOS DE INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTOS ANTIDEPRESSIVOS
ATENDIDOS NO CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÕES DE
CAMPINAS: ANÁLISE DO PERÍODO DE 1998 A 2011
COSTA, A. O.1, ALONZO, H. G. A.2
¹ Mestranda em Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas / UNICAMP
² Professor Doutor em Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas / UNICAMP

Introdução: A utilização de medicamentos é a terapêutica mais comum na
sociedade. Estudos de base populacional indicam que, de 40 a 70% da
população brasileira utiliza ao menos um medicamento em um período
recordatório de 15 dias. Nas últimas décadas é crescente a utilização de
medicamentos psicotrópicos, seja pelo adoecimento e envelhecimento da
população,

bem

como

pelas

pressões

mercadológicas

da

indústria

farmacêutica. Em consequência a esse aumento observa-se que, nos sistemas
de registros do país, são crescentes os casos de intoxicação por essa classe
de medicamentos. Objetivos: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de
intoxicação por medicamentos antidepressivos atendidos no Centro de
Controle de

Intoxicações

de Campinas.

Métodos:

Estudo

descritivo,

retrospectivo dos casos de intoxicação atendidos pelo Centro de Controle de
Intoxicações de Campinas (CCI-Campinas) no período compreendido entre
janeiro de 1998 a dezembro de 2011. Os dados utilizados foram obtidos em
banco de dados disponibilizado pelo CCI-Campinas e analisados através do
software Epi Info 6.0 CDC/WHO. O presente trabalho é parte de uma
dissertação de mestrado, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa pelo
parecer nº 515.290/2013. Resultados: Foram identificados 1.616 casos de
intoxicação por medicamentos antidepressivos no período de estudo. Destes,
1.177 (72,84%) ocorreram em mulheres e 436 (26,98%) em homens. A faixa
etária predominante foi a de 20 a 29 anos para os ambos os sexos, sendo
35,1% mulheres e, 29,3% homens. Em 1.313 casos (81,25%) a circunstância
foi a tentativa de suicídio, acometendo principalmente as mulheres, como
observado em 991 casos (75,47%). Dentre os antidepressivos identificados,
1.033 (63,92%) são da classe dos tricíclicos e 441 (27,29%) da classe dos
inibidores da recaptação de serotonina. Como desfecho, 1.267 (78,4%) casos
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evoluíram para a cura e, 34 (2,1%) para óbito. Conclusão: Demonstrou-se que
houve um predomínio de intoxicações por antidepressivos tricíclicos em
mulheres, jovens, em tentativa de suicídio, evoluindo para cura. Tais
informações servem de alerta aos profissionais de saúde, para que sejam mais
criteriosos na indicação e dispensação de tais medicamentos, além da
possibilidade de se incentivar práticas terapêuticas alternativas.
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Título: Agrupamentos Socioambientais dos Territórios da Saúde no Município de São
Paulo (ASaTS)
Patrícia Carla dos Santos
Hélio Neves
Marcos Drumond
Marcelo Antunes Failla
Maria Cristina Haddad Martins
Breno Souza de Aguiar
Ciliane Matilde Sollitto
Introdução: Trata-se da construção de agrupamentos socioambientais das 449 Áreas
de Abrangência das Unidades Básicas de Saúde (AA-UBS) do Município de São Paulo
(MSP) em 2012, considerando dimensões das condições de vida da população para
ampliar as possibilidades analíticas dos dados disponíveis neste nível de abrangência.
Objetivo: Categorizar as AA do MSP conforme indicadores socioeconômicos e
demográficos com vistas à criação de grupos homogêneos.
Metodologia: A partir de uma operação geográfica entre as camadas do mapa digital
das AA e malhas de setores censitários e áreas de ponderação do IBGE 2010 foram
obtidas as variáveis utilizadas: renda média per capita, pessoas de 18 anos ou mais
sem instrução (%), pessoas de 25 anos ou mais com ensino superior completo (%),
domicílios com 3 ou mais pessoas por dormitório, pessoas que levam de 6 a 30
minutos até o trabalho (%), pessoas que levam de 1 a 2 horas até o trabalho (%),
pessoas que levam mais de 2 horas até o trabalho (%), crianças menores de 5 anos (%),
idade média do responsável (anos) e pessoas de 60 anos e mais alfabetizadas (%).
Foram efetuadas análises de correlação entre as variáveis, análise fatorial pelo método
de componentes principais e rotação do tipo Varimax. O agrupamento foi obtido por
meio de análise pelo método k-means, utilizando-se a distância euclidiana média entre
os escores.
Resultados: A análise fatorial revelou-se significante e com boa adequação. Foram
obtidos dois fatores que explicam 83,8% da variabilidade total. O primeiro fator foi
composto por renda média, nível de instrução, densidade de pessoas por dormitório e
deslocamento - 1 a 2 horas. O segundo fator incluiu proporção de crianças de até 5
anos, idade média do responsável, proporção de idosos alfabetizados e as outras duas
categorias de deslocamento. Os maiores coeficientes no fator 1 indicam AA com maior
nível de renda e de escolaridade; no fator 2, maiores valores indicam menor
acessibilidade e menor alfabetização dentre os idosos. Na análise de agrupamento as
AA foram subdivididas em 7 grupos homogêneos.
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Conclusão: A criação de agrupamentos homogêneos de AA do MSP permitirá estudos
mais adequados da distribuição espacial de eventos e procedimentos de interesse à
saúde pública e consequente alocação de recursos condizente com tais condições.
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Fatores associados a não adesão medicamentosa em idosos de um
ambulatório filantrópico do Espírito Santo
Autores: Fabiola Naomi Eto; Daiane Campos Juvêncio de Arruda; Ana Paula
Costa Velten; Renato Lírio Morelato; Elizabete Regina Araújo de Oliveira.
Introdução: O uso incorreto de medicamentos, a subutilização, o uso irracional
ou não utilização total da medicação prescrita, são formas de não adesão ao
tratamento medicamentoso. A prevalência de varia de 40 a 60% na população
geral e não pode ser vista como um fenômeno isolado. As características
individuais, sociodemográficas, condições de saúde e estilo de vida devem ser
consideradas no processo de investigação da não adesão ao tratamento
medicamentoso. Objetivo: Estimar a prevalência da não adesão ao tratamento
medicamentoso entre idosos acompanhados ambulatorialmente, bem como
analisar seus fatores associados. Método: Foi conduzido um estudo
transversal com 263 idosos atendidos no ambulatório de especialidades
médicas de um hospital filantrópico, localizado no município de Vitória, Espírito
Santo. Foi realizada entrevista utilizando um roteiro estruturado em três blocos
que contemplavam questões sociodemográficas; condições de saúde e estilo
de vida e medicamentos em uso. Para verificar a não adesão ao tratamento
medicamentoso, foi aplicado o instrumento de Medida de Adesão Terapêutica
(MAT). Os dados foram analisados por meio do teste qui-quadrado para
variáveis categóricas. Foram consideradas significativas as variáveis com valor
de p<0,05 no modelo final de regressão múltipla de Poisson. Resultados: Os
resultados

mostraram

prevalência

de

não

adesão

ao

tratamento

medicamentoso de 26,7% da amostra. Foi associado ao risco aumentado para
não adesão ao tratamento medicamentoso nesta população a ausência de
vínculo empregatício anterior à aposentadoria (RP=1,12; p<0,010); a presença
de declínio cognitivo (RP=1,13; p<0,010) e hábitos alimentares inadequados
(RP=1,12; p<0,005). Conclusão: Com o estudo foi possível identificar os
fatores associados à não adesão medicamentosa nos idosos investigados e
dessa forma contribuir para o conhecimento do perfil sociodemográfico,
condições de saúde e estilo de vida e características relacionadas a utilização
de medicamentos por parte dessa população.
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Resumo
Título: Epidemiologia Espacial da tuberculose em Belém do Pará
Autores: Sandra Souza Lima, Rosimar N. M. Feitosa, Antonio C. R.
Vallinoto, Marluísa de O. Guimarães Ishak, Ricardo Ishak

A tuberculose no Brasil concentra-se nas capitais dos estados e nas regiões
metropolitanas e, comumente, está associada à situação socioeconômica da
região. Em 2010, Belém, Pará, foi a capital com a terceira maior incidência de
tuberculose no Brasil. O presente estudo teve como objetivo avaliar a
distribuição espacial da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis em Belém do
Pará. Foram utilizados os dados do sistema de informação de agravos de
notificação (SINAN) e do censo demográfico do IBGE (2010). Foi calculada a
incidência da tuberculose pelo método bayesiano empírico global, para cada
bairro. Para identificar a existência de dependência espacial foi utilizado o
Índice de Moran Global (IMG), o Índice de Moran Local (IML) e o diagrama de
espalhamento de Moran. O coeficiente de contingência C foi utilizado para
identificar a existência de associação da incidência da tuberculose com a
situação socioeconômica dos bairros em relação ao número de aglomerados
subnormais (áreas carentes) identificadas pelo censo do IBGE (2010). Foram
notificados 6.541 casos novos de tuberculose, equivalendo a uma taxa de
incidência de 0,93/1.000 habitantes, aproximadamente duas vezes maior que a
incidência estadual (0,46) e 2,45 vezes maior que a incidência nacional (0,38).
O IMG da incidência de tuberculose, nos anos de 2006 a 2010 foram,
respectivamente: -0,12 (p=0,12), -0,15 (p=0,01), -0,13 (p=0,03), -0,10 (p=0,02)
e -0,15 (p=0,05). Todos os anos apresentaram autocorrelação negativa, com
exceção do ano de 2006 que não foi significativo Isto mostra que os bairros
com incidência alta estão cercados por bairros com incidência baixa e viceversa. Pelo IML verificou-se que em 2006 a área crítica identificada foi o bairro
da Pedreira, em 2007, 2009 e 2010 foi o bairro da Sacramenta. Em 2008 não
foi identificada significância em nenhum bairro. Identificou-se que a incidência
da tuberculose aumenta gradativamente com o aumento do número de áreas
carentes nos bairros. O método bayesiano se mostrou eficiente para
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demonstrar a incidência da tuberculose em bairros com populações pequenas.
A incidência da tuberculose se distribui espacialmente de forma aleatória e está
associada às condições socioeconômicas da população, uma vez que a
incidência foi maior em bairros com maior número de áreas carentes.
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Jênifa Cavalcante dos Santos Santiago
Raquel Sampaio Florêncio
Thereza Maria Magalhães Moreira
O excesso de peso na população adulta jovem constitui fator crescente e que necessita
da atuação para sua minimização, com vistas a melhorar a qualidade de vida desta
clientela. Foi objetivo do estudo verificar a associação entre características clínicas/de
exposição e excesso de peso em adultos jovens escolares de Maracanaú-Ceará-Brasil.
Tratou-se de estudo caso-controle, realizado com 441 adultos jovens escolares, sendo
147 casos (IMC>25Kg/m²) e 294 controles (18,5<IMC<25Kg/m²). O estudo foi
aprovado em comitê de ética sob o Nº11516679-3. Observou-se, com relação ao grupo
caso, que 16,3% deles tinham história de excesso de peso na infância e 26,5% na
adolescência. Constatou-se que aqueles com história de excesso de peso na infância
tinham 1,78 vezes mais chances de ter excesso de peso na idade adulta jovem e os com
excesso de peso na adolescência, 7, 81 vezes. Cerca de 18,4% dos casos apresentaram
história de excesso de peso paterno e a porcentagem aumentou quando relacionada ao
excesso de peso materno, sendo de 34%. As chances foram de 1 para excesso de peso
paterno e 1,78 para excesso de peso materno. No grupo caso, 13,6% dos casos
apresentaram níveis pressóricos alterados e evidenciou-se que este fator aumentou 7,56
vezes as chances de excesso de peso na faixa em estudo. Circunferência abdominal
alterada esteve presente em 32,7% dos casos e este fator aumentou em 47,3 vezes a
chance de excesso de peso no adulto jovem escolar. Relação cintura quadril alterada foi
evidenciada em 27,2% dos casos. O Odds calculado foi de 2,86. A exposição ao álcool
também aparece como fator de exposição, presente em 70,1% dos casos, aumentando
em 1,11% a chance de excesso de peso na faixa em estudo. Curiosamente, exposição ao
fumo, dieta não balanceada e sedentarismo surgiram como fatores de proteção para
excesso de peso, estando presente em 12,2%, 51,7% e 81%, respectivamente, com
valores de Odds 0,79, 0,80 e 0,93. Uso de fármacos obesogênicos foi constatado em
29,3% dos casos, e calculou-se que esse fator aumenta em 1,58 vezes as chances de
excesso de peso no grupo etário em tela. Conclui-se que a análise das variáveis
preditoras para o excesso de peso em adultos jovens escolares possibilita bases para a
elaboração e planejamento de práticas educativas que visem à prevenção desta condição
clínica.
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Instituição: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo
Autores: Geny M. Yao, Maria Lúcia M. Bourroul, Mauro Taniguchi, Maria Rosana I.
Panachão, Rosária A.G. Campos, Iracema E. N. Castro, Margarida M. T. A.
Lira,Hélio Neves, Marcos Drumond Junior, Lilian S. R. Sadeck, Maria de Fátima
Hangai, Maria do Carmo A. Rocha, Michel Naffah Filho, Paulo Y. Sakata.
Título: COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL E ÁREAS DE EXCLUSÃO
/INCLUSÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Introdução: O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) é utilizado para comparar e
avaliar as condições de vida, as desigualdades sociais e a atenção à saúde de
populações, uma vez que parte importante das mortes de menores de um ano é
decorrente de causas evitáveis ou reduzíveis por ações efetivas dos serviços de
saúde.
Objetivo: Apresentar análise comparativa do CMI de 2007 a 2012 do Município de
São Paulo (MSP) segundo áreas de exclusão/inclusão social.
Método: Comparar os CMI das cinco Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e
96 Distritos Administrativos (DA) do MSP, agrupados segundo níveis de
exclusão/inclusão social, de 2007 a 2012. Utilizou-se o Mapa da Exclusão/Inclusão
Social do MSP, que avalia quatro condições: autonomia, qualidade de vida,
desenvolvimento humano e equidade. O cálculo desse índice varia de -1 a +1. Como
3/4 dos DA são de área de exclusão social, optou-se por graduá-los em 4
categorias: inclusão social (>0); baixa exclusão (0 ┤-0,30); média exclusão (-0,30 ┤0,60) e alta exclusão (- 0,60 ┤- 1)
Resultados: A análise mostrou que o CMI é mais elevado nas áreas de maior
exclusão social. O CMI de 7,7/mil nascidos vivos encontrado na área de inclusão
(2012) é próximo aos dos países desenvolvidos, enquanto as de alta exclusão
apresentam CMI 40% maior (12,8). A CRS Leste não apresentou nenhum DA na
área de inclusão social tem o maior CMI. A CRS Centro-Oeste com maior número de
DA de inclusão e nenhum de alta exclusão tem o menor CMI. Comparando-se o CMI
das categorias de Inclusão/Exclusão entre 2007 e 2012, observa-se predomínio do
Coeficiente de Mortalidade Neonatal em todas as áreas, padrão observado em todo
o município.
Conclusão: Esse achado corrobora o conhecimento já estabelecido de que os
fatores socioeconômicos são fortemente associados à mortalidade infantil,
principalmente no que se refere ao acesso e à assistência à saúde com qualidade.
Porém, essa categorização (alta, média e baixa exclusão e inclusão social) ainda é
insuficiente para o detalhamento das áreas mais vulneráveis, pois é reconhecido
que, mesmo nas áreas de inclusão, há pequenos bolsões de pobreza que
concentram moradores com condições de vida muito precárias, semelhantes às
áreas de alta exclusão, exigindo um olhar mais atento do gestor local de saúde.
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Análise espacial dos casos de violência doméstica, sexual e outras
violências em Londrina: quem são e onde estão as vítimas e os
agressores?
Maria A. Z. NEVES1,2; Maria L. H. I. KASAI1,2; Márcia S. de CARVALHO1; Claudia
PRANDO2
1Universidade Estadual de Londrina;
2Secretaria Municipal de Saúde de Londrina

maria.zequim@gmail.com

Introdução: Para ser rotulada a violência precisa ser percebida, e essa percepção é
diferente tanto na maneira, quanto na intensidade entre as pessoas. Muitos dos casos de
agressão ou violência não são notificados aos órgãos competentes. A análise geográfica,
que inclui tanto as características populacionais quanto a distribuição espacial do
agravo, contribui na compreensão, interpretação, diagnóstico e implementação de ações
e intervenções para prevenção e controle. Objetivos: Analisar o perfil das vítimas de
violência doméstica, sexual e outras violências, segundo características individuais,
espaciais, natureza, tipo de violência e da autoria da agressão. Metodologia: Estudo
descritivo utilizando-se o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) – Notificação de violência doméstica, sexual e outras violências –
dos anos de 2011, 2012 e 2013, do município de Londrina. Foram utilizados o software
MapInfo Professional e ferramentas de Geoprocessamento para a análise espacial das
agressões. Resultados: Mulheres, com idades entre 20 e 49 anos, ensino fundamental
incompleto, união estável (casadas ou em união consensual) e ocorrência no interior da
residência, foram as vítimas mais frequentes. Os agressores foram em maioria do sexo
masculino e com algum grau de parentesco com a vítima. De um total de 1781 casos
notificados, 1244 sofreram violência física, 810 violência psicomoral, 91 casos de
tortura, 202 vítimas de violência sexual e 91 foram por negligência e abandono. O meio
de agressão mais frequente foi a força corporal e espancamento (915 casos), seguido da
ameaça (609 casos) e do estupro (162 casos). Em 77% dos casos de agressão notificados
no ano de 2012, o agressor era do sexo masculino, e em 49,1% houve suspeita de
ingestão de bebida alcoólica pelo agressor. A localização espacial dos casos revelou que
eles ocorreram em todo o espaço urbano. Porém, observaram-se concentrações de casos
em ocupações irregulares, áreas de maior vulnerabilidade ambiental e social.
Conclusões: As condições sociais e culturais vividas pelas populações parecem ter
relevância na maneira como resolvem seus conflitos, que podem gerar atos violentos. A
observação da distribuição espacial desse agravo aponta para a necessidade de
intervenções interinstitucionais e multiprofissionais, pois caracteriza problemas que vão
além da Saúde Pública.
PALAVRAS-CHAVE: Análise Espacial, Saúde Pública, Violência Doméstica.
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Associação entre o uso de estimulantes injetáveis por esportistas entre
as décadas de 1970 e 1980 e a infecção pelo vírus da hepatite C
Marlene Rosimar da Silva Vieira – Universidade Católica de Santos
Juliana Cordeiro Ferreira - Universidade Católica de Santos
Moyra Cristina Guerra Ferreira - Universidade Católica de Santos
Vanessa Moreira Cunha - Universidade Católica de Santos
Marcos Montani Caseiro – Universidade Metropolitana de Santos
Introdução: A hepatite C apresenta-se, atualmente, como uma das patologias
mais preocupantes. Sua evolução pode acarretar hepatopatias do fígado como
câncer e cirrose. Existem estudos que confirmam a relação entre o uso de
drogas injetáveis ilícitas e a infecção pelo vírus. Recentemente, surgiram
pesquisas que verificaram a relação da transmissão do vírus da hepatite C com
a utilização de drogas injetáveis lícitas, utilizadas entre as décadas de 70 e 80,
por esportistas. Estimulantes injetáveis eram utilizados pelos atletas para
garantir a disposição necessária para o bom desempenho no esporte. Apesar
das substâncias terem uso permitido na época, o maior problema acontecia na
forma como eram utilizadas, pois muitas vezes o uso acontecia dentro do
vestiário, através do compartilhamento de seringas. Objetivo: Verificar a
associação entre o uso de estimulantes injetáveis e o vírus da hepatite C.
Método: Foi realizado um estudo transversal com portadores do vírus da
hepatite C, no município de Santos-SP, em 2013, aplicando-se um questionário
após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Para

análise dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for the Social
Sciences.

Resultados: Foram entrevistados 109 portadores do vírus, dos

quais 61,5% afirmaram ter praticado esportes entre as décadas de 1970 e
1980. Foi observada uma associação entre a utilização de estimulantes
injetáveis com o sexo masculino e ter sido praticante de futebol no passado.
Conclusão: A utilização de estimulantes injetáveis entre atletas do sexo
masculino praticantes de futebol pode ter contribuído para a disseminação do
vírus entre as décadas de 1970 e 1980 no município de Santos-SP. Estes
resultados podem contribuir para o entendimento da história da doença e
auxiliar na busca ativa de novos casos.
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PRÁTICAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA E ADIPOSIDADE EM ESCOLARES DE 6 A 14
ANOS, NITERÓI, RJ: UM ESTUDO CASO-COORTE
Lobato, J.C.P.; Costa, A.J.L., Kale, P.L., Szklo, M..

RESUMO

Introdução: Poucos são os estudos que avaliaram a associação entre a alimentação
complementar e a adiposidade na infância e adolescência, em especial nos países em
desenvolvimento. Objetivo: Avaliar a associação entre as práticas alimentares no
primeiro ano de vida e a adiposidade atual em escolares de 6 a 14 anos do município de
Niterói-RJ. Metodologia: Um estudo caso-coorte foi desenvolvido a partir de um inquérito
em duas escolas municipais de Niterói, RJ, com escolares de 6 a 14 anos, entre junho e
dezembro de 2010. Os casos foram definidos como os escolares que apresentaram
excesso de peso (escore Z de IMC/idade e sexo>+1,00) no inquérito. A seleção dos
controles ocorreu de forma aleatória a partir de todos os escolares participantes do
estudo. A razão caso: controle observada foi de 1:1,8. As mães foram questionadas sobre
a idade de introdução de: água, chá, mingau ou leite engrossado, frutas, comidas
salgadas, sucos de frutas, café, refrigerante, biscoitos e alimentos adicionados de açúcar.
Dados sobre tempo de aleitamento materno exclusivo (AME) e aleitamento materno (AM)
também foram obtidos. Foi utilizado um modelo de regressão log-binomial que estima a
razão de prevalências para avaliar a associação entre o padrão alimentar no primeiro ano
de vida e excesso de peso. Resultados: Foram incluídos no presente estudo 214
escolares. Exclusões (n=149) ocorreram em função da incompletude de informações. A
introdução da alimentação complementar antes dos 6 meses mostrou-se associada ao
excesso de peso (RP= 1,4/IC: 0,9–2,3). Não ser amamentado exclusivamente ou ter sido
amamentado exclusivamente por menos de 1 mês está

associado à prevalência de

excesso de peso em relação a ser amamentado exclusivamente por 6 meses ou mais
(RP=1,2/IC: 0,6–2,3). A introdução de alimentos com açúcar (RP=1,5/IC: 0,6–4,1) antes
dos 6 meses apresentou-se positivamente associada ao excesso de peso. Conclusão:
Embora nenhum resultado tenha apresentado significância estatística, este estudo sugere
que o aleitamento materno exclusivo e a alimentação complementar adequada podem ser
incentivados como prevenção do excesso de peso. Sabendo-se que o primeiro ano de
vida é importante para a instalação de um hábito alimentar saudável, retardar a introdução
de alimentos inadequados é uma forma de proteção da criança ao ambiente obesogênico
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atual.
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PERFIL MICROBIOLÓGICO DA CAVIDADE NASAL DE TRABALHADORES
DOS SETORES DE EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ – GOIÁS.
Paula,C.R.; Palos,M.A.P.; Lima,F.H.
RESUMO
Introdução: O interesse pelo tema segurança do trabalhador do setor de emergência (SE) e
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), focado na colonização e eventual infecção
relacionada à assistência em saúde (IrAS),aflorou durante a formação acadêmica. Atuando
como enfermeira desses serviços, tive a oportunidade de observar trabalhadores atuando de
forma insegura durante as atividades laborais, contribuindo para a exposição ocupacional
por agentes biológicos. Tais observações, associadas à vivência nessa área, motivaram a
realização do estudo. Apesar dessa problemática estar

elucidada

em nível hospitalar, o

mesmo não ocorre nos serviços de SE/SAMU, em especial atenção à segurança dos
trabalhadores, motivo que despertou o interesse pela temática. Tal preocupação se deve, entre
outros, ao alerta da Organização Mundial da Saúde, com o lançamento da Aliança Mundial
para a segurança do paciente e de sobremaneira não esquecer os trabalhadores. Desse
pressuposto, emergiram algumas inquietações relativas à colonização dos trabalhadores do
SE/SAMU, no sentido de desvelar indicadores no âmbito da colonização destes a microorganismos resistentes aos antimicrobianos os quais poderiam comprometer a segurança
do paciente e do próprio trabalhador. Os trabalhadores do SE/SAMU/SMS/Jatai-Goiás são
portadores de micro-organismos resistentes aos antimicrobianos na cavidade nasal? Perante
essa indagação delinearam-se os seguintes.Objetivos: Analisar o perfil microbiológico e de
suscetibilidade dos isolados aos antimicrobianosda cavidade nasal de trabalhadores do setor
de emergência e atendimento móvel de urgência do município de Jataí – Goiás. Material e
Método: Estudo do tipotransversal de natureza epidemiológica, desenvolvido nos serviços de
emergência e Atendimento Serviço Móvel de Urgência de Jataí-Goiás. Aplicou-se um
formulário de entrevista para a coleta dos dados demográficos, conhecimento e atitude do
trabalhador em relação aos aspectos da colonização por micro- organismos multirresistentes.
Em seguida, coletou-se uma amostra de espécime da cavidade nasal, por meio de swab de 51
trabalhadores, sendo 12 médicos, 08 enfermeiros, 01farmacêutico/bioquímico, 20 técnicos de
enfermagem, 01 técnico em radiologista, 01 biomédico, 01 biotecnológo, 01 assistente social e
06 bombeiros/condutores/socorristas. Os tubos de caldo BHI contendo os swabs foram
incubados a 35ºC por 18/24 horas e, em seguida, as amostras foram semeadas em meiosde
cultura seletivos e processados por automação. As colônias que se desenvolveram em
qualquer um dosmeiosdecultura foram previamente identificadassegundoas suascaracterísticas
macroscópicasemorfológicas/ tintoriais e submetidas à triagempara aseleção das provas de
identificação.Resultados: Identificou-se que 38 (55,9%) dos trabalhadores eram portadores de
S.epidermidis, seguido por S. aureus, S. hyicus e Proteus Mirabilis, com 14 (20,6%), 2 (3,0%)
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e 3 (4,4%) respectivamente. Quanto ao perfil de resistência de 38 isolados, 89,4% dos S.
epidermidis demonstraram à ampicilina, 76,3% à clindamicina, 86,8% à eritromicina, 86,8%
àpenicilinae2,6%à vancomicina. O Proteus Mirabilis teve perfil de resistência de 100% ao
sulfametazol/trimetropina, 66,6% a tetraciclina e 33,3% a ampicilina, piperaciclina e
gentamicina.Conclusão: A colonização por agentes resistentes aos antimicrobianos na
cavidade nasal dos 51(100%) trabalhadores do setor de emergência e atendimento móvel de
urgência do município analisado é realidade. Esses resultados sinalizam desafios para a
gestão municipal, ao apontar falhas e lacunas no âmbito da segurança do paciente e do
trabalhador inerentes ao ambiente laboral. As evidências apontadas por essa pesquisa
impactarão na operacionalizaçãode um projeto de acolhimento, visando à qualidade de vida e
segurança do trabalhador no âmbito do serviço de urgência e emergência.
Palavras-Chaves:
Paciente.

Saúde Trabalhador,

Resistência

Microbiana,

Segurança

do
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NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO SINAN. CONTRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DE
EPIDEMIOLOGIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS (HC) DA UFPR

A violência hoje representa 30% dos agravos notificados entre 2009 e 2013 pelo
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, referência no atendimento a
vítimas de violência sexual. As fichas de notificação são preenchidas por profissionais
de saúde e após conclusão do atendimento são registradas pelo Serviço Social e
encaminhadas ao Serviço de Epidemiologia, que recebe as notificações, avalia e digita
os casos no SINAN. Objetivo: Descrever inconsistências mais frequentes nas fichas
de notificação de violência do SINAN no HC. Método: A partir de análises do banco de
dados SINAN em 2010, foram apontadas diversas falhas, campos ignorados e
inconsistências entre atendimentos realizados e procedimentos registrados na ficha de
notificação de violência, a qual é bastante ampla e destina-se às várias formas de
violência. Diante disso, técnicos do Serviço instituíram um protocolo de conferência, a
partir de 2011, que contemplou a impressão de cadastro hospitalar para averiguação
de endereço, análise criteriosa de gestação e sua correlação ou não com a violência,
tipologia, procedimentos realizados e identificação de agressor. Atualmente este
trabalho vem sendo realizado por técnicos em parceria com bolsistas do Programa de
Educação para o Trabalho (PET) Vigilância. Resultados: a análise do campo 12
(gestante) apresentou divergências com os campos 55 (procedimento realizado) e 56
(consequências da ocorrência) visto que nem todas as gestações resultaram de
violência sexual, sendo essas informações indispensáveis para correlação com
procedimentos como o aborto previsto em lei. Em adição, foram constatadas
incompletudes no campo 56 (consequências da ocorrência) quando os técnicos
procederam alterações mediante informações do campo descritivo - observações.
Ainda, no campo 50 (lesão auto provocada) foram realizadas correções e vinculação
com o campo 60 (agente da agressão) quando este envolveu a própria pessoa. O
campo 51 (tipo de violência) representou uma das principais intervenções pelos
técnicos, já que seu preenchimento como 9 (ignorado) inviabilizaria a continuidade da
digitação da ficha no SINAN. Conclusão: a experiência advinda da análise da ficha de
notificação de violência contribuiu para o aprimoramento da qualidade das informações
do SINAN, ferramenta de registro e análise de informações epidemiológicas em saúde.
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Eixo - Epidemiologia de grupos populacionais – Mortalidade Infantil
Autores: Geny M. Yao, Maria Lúcia M. Bourroul, Mauro Taniguchi, Maria Rosana I.
Panachão, Rosária A.G. Campos, Iracema E. N. Castro, Margarida M. T. A. Lira,
Hélio Neves, Marcos Drumond Junior, Lilian S. R. Sadeck, Maria de Fátima Hangai,
Maria do Carmo A. Rocha, Michel Naffah Filho, Paulo Y. Sakata.
Instituição: Coordenação de Epidemiologia e Informação (CEInfo) – Secretaria Municipal
da Saúde de São Paulo
Título: MORTALIDADE INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: O PAPEL DA
PREMATURIDADE (OCULTA) NO PERFIL DE CAUSAS

Introdução: A identificação das principais causas de mortalidade infantil é
fundamental para a produção de informações que subsidiem a elaboração de
políticas públicas com vistas à sua redução.
Objetivo: analisar a importância da prematuridade e das principais causas da
mortalidade infantil no Município de São Paulo (MSP) por faixas etárias, com foco
nas causas evitáveis.
Método: Analisar as causas de mortalidade infantil no MSP de 2007 a 2012,
conforme grupamentos de causas com potencial de evitabilidade, de acordo com o
trabalho desenvolvido por França e Lansky (Mortalidade Infantil neonatal no Brasil:
situação, tendências e perspectiva, 2008), adaptado para mortalidade infantil nos
seus agrupamentos etários.
Resultados: No período de 2007 a 2012 a distribuição das principais causas de
óbito em < 1 ano de idade não apresentou variações importantes. Em 2012, quase
2/3 das dessas mortes foram por: infecções (24,5%), anomalias congênitas (20,1%)
e prematuridade (19%). A prematuridade foi principal causa de óbito nos <1 dia
(28,9%) e no grupo de 1 a 6 dias de vida. As infecções foram a causa mais
prevalente nas faixas etárias de 7 a 27 dias (42,5%) e entre 28 a <1 ano (30,65).
Entre os óbitos por infecção, constatou-se que 87,7% eram pré-termos (<37
semanas de gestação). Do total de óbitos em menores de um ano, 64% eram prétermos.
Conclusão: A prematuridade aparece como um importante fator de risco para a
morbimortalidade infantil, contudo, destaca-se que ela não é selecionada como
causa básica do óbito, uma vez que é a expressão de intercorrências na gestação e
de morbidade materna e/ou fetal. Da mesma forma, notou-se que infecções estão
sendo registradas como causa básica, quando de fato representam complicações da
evolução do pré-termo. A concentração de causas ligadas à prematuridade
evidencia a necessidade de se identificar e controlar os eventos que ocorrem
precocemente na gestação, ou mesmo antes da concepção. Para isso, é importante
implementar a promoção da saúde da mulher antes da concepção, além da atenção
pré-natal, com captação precoce da gestante e seu seguimento com qualidade e a
garantia do local e assistência adequada ao parto e ao recém-nascido, bem como o
seguimento qualificado desses bebês de risco.
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Efetividade do Programa Bolsa Família na cura da tuberculose. Brasil, 2010.
Autores: Torrens, W. T., Barreira, D., Sanchez, M.
Background: A tuberculose é uma doença relacionada à pobreza. O objetivo do estudo
foi mensurar o efeito do programa Bolsa Família (BF) no desfecho do tratamento da
tuberculose (TB) entre as famílias socialmente vulneráveis. Design/Methods: Estudo
observacional analítico de coortes históricas, a partir dos casos de TB diagnosticados
em 2010 no Brasil, notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan)
do Ministério da Saúde e pareados com o Cadastro Único para Programas Sociais
(Cad.Único) do Governo Federal e inclusos na folha de pagamento da Caixa Econômica
Federal (CEF) para o Programa Bolsa Família. Foi realizado o pareamento
determinístico entre essas bases. O grupo intervenção foi composto pelos indivíduos
que receberam o benefício durante o período de tratamento e o grupo sem intervenção
pelos indivíduos que sofreram a intervenção após encerramento do tratamento. Foram
excluídos do estudo os casos sem data de desfecho (359). Foram utilizados dados
demográficos, epidemiológicos, clínicos, socioeconômicos e período e os valores dos
benefícios recebidos. A medida de associação utilizada foi o RR considerando p<0.05.
Results: Dos 71.660 casos novos de tuberculose diagnosticados em 2010, 13,1 %
(9.414) parearam com o Cad.Único e a folha de pagamento da CEF. A renda per capta
média dessas famílias foi de U$ 25,10 dólares (DP 22,59) e dentre os que informaram
ter trabalhado na semana anterior (n=1.604), 60% eram autônomos. O grupo
intervenção representou 79,4% (7.176) do total de beneficiários e o sem intervenção
20,6% (1864). 76,4% dos indivíduos do grupo intervenção receberam o benefício
durante todo o tratamento. A proporção de cura do grupo intervenção foi de 81,4%,
enquanto que no grupo não intervenção esse valor foi de 76,2% (RR=1,07, p<0,01). Os
indivíduos sob intervenção tiveram uma probabilidade 7 vezes maior de ter o desfecho
cura quando comparado aqueles sem intervenção.
Conclusions: A transferência de renda é uma importante estratégia de proteção social e,
para os casos de tuberculose, foi efetiva para o desfecho cura São necessárias novas
análises, ajustada por possíveis confundidores, no entanto os resultados apontam para a
importância do estabelecimento de estratégias de proteção social direcionadas para TB.
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DESENVOLVIMENTO DE UM QUESTIONÁRIO DE FREQUÊNCIA ALIMENTAR
QUANTITATIVO PARA CRIANÇAS EQUATORIANAS ENTRE 6 E 7 ANOS DE IDADE.
Autores
Yadira Morejón Terán, Sheila Maria Alvim Matos, Matildes da Silva Prado, Carlos Antonio
Santos Teles, Martha Chico, Phil Cooper.
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
A avaliação do consumo alimentar habitual de crianças é considerada um passo
fundamental na avaliação da saúde. Os questionários de freqüência alimentar (QFA)
apresentam facilidade na avaliação do consumo. Contudo, inexistem instrumentos
desenvolvidos e validados para o estudo desta população no Equador. . Este estudo
objetiva desenvolver um questionário de frequência alimentar para avaliar a dieta habitual
de crianças de 6 a 7 anos de idade.
MÉTODOS.
A coleta dos dados foi realizada de fevereiro a abril de 2012. Dois recordatórios
alimentares de 24 horas (R24h) foram obtidos em 120 crianças com um intervalo entre 7 e
45 dias entre cada inquérito. A elaboração da lista de alimentos foi feita a partir da
contribuição percentual de cada alimento para estimativa total de energia e nutrientes de
interesse. As porções alimentares foram determinadas de acordo com a distribuição
percentual dos pesos relatados e descritas em percentis, sendo o P50 correspondente à
porção média e as porções pequena e grande aos percentis 25 e 75, respectivamente.
Excel e Stata 10.0 foram os softwares utilizados para análise estatística.
RESULTADOS.
No total, 170 alimentos e preparações foram relatadas nos R24h, permanecendo 94 itens
alimentares que foram os alimentos mais representativos para o consumo de energia,
carboidrato, proteína, lipídios, vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, Selênio, Zinco, Cobre e
Fibra. No QFA foram definidas porções médias ou medianas, o tempo precedente foi
estipulado em 12 meses e a frequência de consumo foi apresentada em oito categorias.
CONCLUSÃO
O questionário desenvolvido apresentou número razoável de itens, que contempla as
principais fontes alimentares dos nutrientes de interesse. Este é o primeiro questionário
quantitativo desenvolvido para crianças equatorianas de 6 a 7 anos. Apresentou-se como
um instrumento adequado para avaliação da dieta habitual de crianças nesta idade,
possibilitando a investigação das características da alimentação das características da
alimentação habitual deste grupo e o estabelecimento das possíveis relações entre dieta
e estado nutricional. Análises quanto à acurácia e precisão do questionário estão em
andamento.
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Sarampo e rubéola: correlação entre critérios clínicos de suspeição e classificação final
Ricardo Azevedo de Menezes, Ana Luiza Sturion Grisoto e Teresa Cristina Vieira Segatto

As doenças exantemáticas apresentam semelhanças entre si, sendo necessário o uso de
exames laboratoriais específicos para a adequada definição do diagnóstico etiológico. Como o
diagnóstico de rubéola ou sarampo pelo critério clínico indica falha no sistema de vigilância
epidemiológica, a coleta de sangue para o diagnóstico das doenças é imprescindível para a
classificação final dos casos suspeitos. Após a confirmação de 535 casos de rubéola em 2007 e
2008, o Distrito Federal apresentou apenas um caso desde 2009. Desde o ano 2000, houve
confirmação de apenas dois casos (importados) de sarampo no Distrito Federal. É importante
considerar que o Brasil, em 1991, elaborou o Plano Nacional de Controle e Eliminação do
Sarampo ainda que no ano de 2008 foi realizada uma grande campanha nacional de vacinação
de adultos, utilizando as vacinas dupla e tríplice viral, com cobertura de 94,06% da meta
populacional.O objetivo desse estudo é analisar os critérios de classificação de casos de
doenças exantemáticas febris (suspeitos de sarampo e rubéola), baseados em sinais clínicos
relatados nas notificações, no Distrito Federal de 2007 a 2013.Foi realizado um estudo
observacional descritivo avaliando retrospectivamente as notificações no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação entre os anos de 2007 a 2013. Foram analisadosos
dados clínicos que, associados a febre e exantema, classificariam os casos como suspeitos de
sarampo ou rubéola. Avaliou-se também se a sorologia realizada foi compatível com os sinais
relatados.Dos3178 casos suspeitos de doenças exantemáticas notificados, 3093 (97,3%) dos
analisados foram classificados como suspeitos de rubéola. Destes, apenas 1993 (64,4%)
apresentaram descrição de gânglios retroauriculares ou occipitais palpáveis. Em561 (18,1%)
destes casos não houve relato de gânglios, mas de pelo menos um dos sinais sugestivos de
sarampo. Deste universo, três casos apresentaram IgM reagente para sarampo. Em 47 casos
de rubéola não havia relato de gânglios palpáveis, mas houve confirmação de rubéola por
critério laboratorial. Nos 85 casos suspeitos de sarampo, coriza foi o sinal clínico mais
frequentemente descrito, seguido por tosse e conjuntivite. Em sete casos (8,2%) não houve
nenhum destes sinais e em dois, não havia critérios para suspeição de sarampo e sim para
rubéola, tendo sido esta, descartada.Em vista do que foi exposto, verifica-se a necessidade de
revisão periódica das fichas de notificação de casos suspeitos de doenças exantemáticas febris
quanto àcompatibilidade entre os sinais clínicos relatados e a hipótese diagnóstica aventada.
Conclui-se a importância da investigação epidemiológica e a coleta de espécimes para a
realização da sorologia, mesmo que, em alguns casos, os sinais clínicos não sejam suficientes
para definição de caso.
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A associação entre baixo peso ao nascer, parto prematuro e pequeno para a idade gestacional com
depressão na vida adulta: uma revisão sistemática e meta-análise
Christian Loret de Mola, MD, Msc; Giovanny Vinícius Araújo de França, Msc; Luciana de Avila Quevedo,
PhD; Bernardo Lessa Horta, MD, PhD
Introdução: Não há consenso sobre a associação do baixo peso ao nascer, parto prematuro e
crescimento intrauterino com depressão em etapas posteriores da vida. O presente trabalho teve o
objetivo de revisar de forma sistemática as evidências na literatura sobre a relação entre baixo peso ao
nascer, nascer pequeno para idade gestacional (PIG) e parto prematuro com depressão na vida adulta.
Métodos: Buscou-se nas bases de dados, MEDLINE, SCIELO, LILACS e PsychINFO estudos originais que
avaliassem a associação entre baixo peso ao nascer, parto prematuro e/ou PIG com depressão em
adultos. A busca foi realizada por dois revisores de forma independente, de acordo com um protocolo
previamente determinado. Os dados foram extraídos usando uma ficha de extração padrão.
Meta-análises separadas foram realizadas para cada exposição utilizando modelos de efeitos fixos e
aleatórios, a heterogeneidade foi avaliada usando o estatístico I2, um valor <31% foi considerado leve e
usou-se modelo fixo para as estimativas. Avaliou-se também a contribuição de variáveis metodológicas
de cada estudo para a heterogeneidade usando meta-regressão. Funnel-plot foi utilizado para avaliar a
presença de viés de publicação.
Resultados: Foram identificados 14 estudos que avaliaram a associação entre baixo peso ao nascer e
depressão, 9 para parto prematuro e 4 para PIG. Nascidos com baixo peso apresentaram maior chance
de depressão na idade adulta [OR=1,39 (IC95% 1,21-1,60)]. O efeito combinado para nascimento
prematuro [OR=1.08 (IC95% 0.77-1.52)] e PIG [OR=1.14 (IC95% 0.64-2.03)] sugere que ambos não estão
associados com a depressão. Por outro lado, o funnel plot mostrou que estavam faltando estudos
pequenos, que demonstrassem maior risco de depressão entre os pretermos e que portanto o efeito
combinado poderia estar subestimado. Ao restringirmos a análise para estudos com menos de 500
indivíduos, observamos um efeito protetor, contrário ao observado com estudos maiores [OR=1,31
(IC95% 0,96-1,79)]. Para baixo peso ao nascer as variáveis que mais contribuíram para heterogeneidade
foram o uso de diferentes categorias de referência e o desenho prospectivo/retrospectivo.
Conclusão: Mostrasse uma associação entre o baixo peso ao nascer e depressão na vida adulta. Porém,
consideramos que futuros estudos avaliando prospectivamente a associação com parto prematuro e PIG
são necessário.
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Comunicação e informação sobre Tuberculose para moradores da comunidade de
Manguinhos, Rio de Janeiro
Autores: Renata dos Santos Rabello; Celina Boga
Introdução: Diversas campanhas informam a população sobre os desafios para
prevenção e controle da tuberculose que persiste como um grave problema de
saúde pública. Atividades educativas precisam combinar a aquisição de
informações e aptidões básicas com o senso de identidade, autonomia,
solidariedade e responsabilidade dos indivíduos por sua própria saúde e pela da
comunidade. Objetivos: Elaborar um instrumento informativo para a prática de
educação em saúde direcionada as ações de controle da tuberculose para
moradores do complexo de Manguinhos. Métodos: Realizou-se atividades
educativas na sala de espera do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria departamento da Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz. Realizou-se uma
gincana educativa que estimulou os usuários a participar e debater sobre a
tuberculose. Rodas de conversa auxiliaram na identificação de fatores que
poderiam estar associados à ocorrência da doença. Resultados: Dúvidas
levantadas pelos moradores e usuários do serviço relacionam-se com a questão
da transmissão da doença, o relacionamento com os pacientes, o estigma e
preconceito. Constatou-se o desconhecimento sobre a necesidade de completar o
tratamento e os riscos envolvidos com o abandono. Observou-se que as questões
básicas sobre a doença são entendidas e conhecidas, entretanto, os pontos
relacionados à transmissão e contágio geraram algumas dúvidas que devem ser
sanadas. Nas rodas de conversa observou-se diferenças significativas entre as
diversas áreas que compõem o território, confirmando as especificidades locais.
Foram reveladas preocupações diferentes como: o adoecimento na família; a
relação da doença com o uso de crack e o crescimento dos pontos de consumo da
droga na região; a obtenção de diagnóstico seguro na rede de saúde, além de
problemas com as reações provocadas pelos medicamentos. Conclusão: Reuniuse elementos essenciais, adquiridos através da comunicação dialógica, para
construção de um instrumento de informação e comunicação direcionado a esta
comunidade onde persistem condições de vida que favorecem a disseminação da
doença e a perpetuação do problema, que contribuem para a persistência da
tuberculose como questão central dos serviços de saúde.
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AUTORES: TOMAZ, G. A. C.; FRANCO, L. J.
INTRODUÇÃO. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica, causada por vários
fatores, dentre eles os genéticos, sedentarismo e hábitos alimentares. OBJETIVO. Caracterizar,
quanto ao estilo de vida, pacientes da rede pública de saúde do município de Uberaba-MG,
portadores de DM2. MÉTODOS. Os sujeitos da pesquisa são indivíduos de ambos os sexos, de
30 a 85 anos, cadastrados no Sistema HiperDia, que comparecem às unidades básicas de saúde
(UBS) uma vez por mês para acompanhamento nutricional e aferição de glicemia e pressão
arterial. Os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa e preencheram os critérios de
inclusão, responderam um questionário semi-estruturado, com aferição de peso e estatura. Foram
divididos em dois grupos, o primeiro com 25 indivíduos (18 mulheres) de 30 a 59 anos e segundo
com 45 indivíduos (28 mulheres) de 60 a 85 anos RESULTADOS. O primeiro grupo apresentou:
tempo médio de diagnóstico 5 anos; 52% são obesos; 52% frequentou escola de um a quatro
anos; 80% faz as refeições em casa.Todos fazem tratamento medicamentoso, sendo 84%
apenas oral e 16% combinação oral e insulina. Deste grupo, 72% utiliza adoçante, 88% recebeu
orientação nutricional para o tratamento do diabetes por profissional da saúde e 45,5% relata
seguir as orientações. Dos indivíduos que não seguem as orientações nutricionais, 40% tem
dificuldade em evitar doces, massas e alimentos gordurosos. O segundo grupo apresenta: tempo
médio de diagnóstico 10 anos; 35,5% são obesos; 66,7% frequentou a escola de um a quatro
anos; 86% faz as refeições em casa. 97,8% faz tratamento medicamentoso, sendo 62,2% apenas
oral; 11,1% apenas insulina e 24,4% combinação oral e insulina. Deste grupo, 73,3% utiliza
adoçante; 86,7% recebeu orientação nutricional para o tratamento do diabetes por profissional da
saúde e 38,5% relata seguir essas orientações. 40% dos que não seguem as orientações
nutricionais tem dificuldade em evitar doces, massas e alimentos gordurosos. CONCLUSÃO: A
maioria dos indivíduos com DM2 acompanhados nas UBS de Uberaba-MG tem acesso às
orientações nutricionais, porém menos da metade as segue. As dificuldades relatadas
independem da idade e da duração do diagnóstico. Os achados mostram que as orientações
nutricionais necessitam ser reformuladas, adequadas à escolaridade e trabalhando as
dificuldades mais frequentemente relatadas pelos pacientes.
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Prevalência de Excesso de peso, Hipertensão e Diabete melito em
Marisqueiras de Saubara – BA.
Ila Rocha FALCÃO, Rita de Cássia Franco REGO, Maria Carolina Barreto Moreira
COUTO, Juliana dos Santos MULLER.

As doenças crônicas não transmissíveis estão crescendo em todo o mundo, sendo um
importante problema de saúde pública. Inúmeros estudos são desenvolvidos com esta
temática, porém a literatura científica carece de estudos epidemiológicos com
trabalhadores da pesca artesanal/marisqueiras. Neste sentido, verifica-se a importância
da utilização de métodos epidemiológicos para conhecer o perfil de adoecimento destas
comunidades. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com uma amostra
estatisticamente significante de marisqueiras (n=209), localizadas em Subara – BA.
Dentre os critérios de inclusão encontram-se: ser do sexo feminino, ter idade maior ou
igual a 18 anos e estar exercendo a atividade como marisqueira há pelo menos um ano.
As comorbidades Diabete melito e Hipertensão foram obtidas a partir do autorrelato de
diagnóstico médico. O peso, a altura e a CC foram aferidos por entrevistadores
treinados. A média de idade foi de 39,60 (±10,5). Em relação à escolaridade, 68% das
marisqueiras estudaram até o ensino fundamental, sendo que destas, 23% (n=48) nunca
estudaram ou estudaram até o primário.

O excesso de peso (IMC≥25Kg/m2) foi

identificado em 70,3% (n=147) e a obesidade (IMC≥30Kg/m2) em 32,5% da amostra. O
excesso de gordura na região abdominal (CC ≥ 80 cm) foi encontrado em 74,6%
(n=156) das marisqueiras. Em relação à hipertensão e diabetes, 27,3% (n=57) e 6,7%
(n=14), referiram possuir diagnóstico médico para estas enfermidades, respectivamente.
As prevalências de excesso de peso e de obesidade do estudo foram muito maiores que
as respectivas prevalências para mulheres do Brasil, que são de 45,6% e 15,8%,
respectivamente, para os anos de 2008-2009. O percentual de marisqueiras com
hipertensão foi maior que o percentual em mulheres com 18 anos ou mais que referiram
ter diagnóstico clínico de hipertensão (26,9%) em 2012, no Brasil. A prevalência de
Diabete melito na amostra de marisqueiras foi inferior as prevalências nacional e das 5
regiões brasileiras, também para o ano de 2012. A dificuldade de acesso aos serviços de
saúde por estas marisqueiras pode contribuir para o não diagnóstico destas doenças.
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Mesmo com esta dificuldade os valores são expressivos, indicando a importância de
ações em saúde para estas comunidades.
Palavras-chaves: Marisqueiras; Excesso de peso; Hipertensão; Diabete melito.
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AUTORES: LOPES, C.G.V.L. ; PELISSARI, M.R.N.S; TAVARES, C.
MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE EM MACEIÓ: UMA ANÁLISE DE
TENDÊNCIA

INTRODUÇÃO: Os Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) configuram um problema de saúde
pública de grande magnitude e transcendência. Os óbitos por ATT são a expressão máxima do
problema numa sociedade. São classificados como reduzíveis por ações intersetoriais
adequadas de promoção à saúde, prevenção e atenção às causas externas. OBJETIVOS:
Conhecer a magnitude, tendência histórica dos ATT e a distribuição por bairros no município
de Maceió e; propor direcionamento das ações e contribuir para sua maior efetividade.
MÉTODOS: As informações foram obtidas através do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) analisando a população residente de Maceió a partir do Capítulo XX da CID10 “ATT” (V01-V89) no período de janeiro a setembro de 2013 comparando com o mesmo
período nos anos de 2004 a 2012. RESULTADOS: Os óbitos por causas externas apresentam-se
como a segunda causa de morte no município de Maceió. Desses, as agressões representam
(75,42%) seguidos dos ATT (12,64%). Observa-se uma tendência de redução da taxa de
mortalidade por ATT, com uma taxa máxima (16,30/100.000 hab.) em 2005 e mínima
(9,35/100000 hab.) no ano de 2013. Quanto à condição da vítima, a primeira causa em 2013
foi “outros ATT” (6,06/100.000 hab.), sendo o local de ocorrência, com maior proporção o
hospital (52,34%), o sexo masculino foi o mais acometido (80,00%) e os adultos jovens (20 a 39
anos) o mais envolvido (50,55%), observou predominância na raça da cor parda. Com relação
aos bairros de residência, a maior proporção dos óbitos é no 7º Distrito Sanitário (DS) (23,80%)
tendo o bairro do Tabuleiro dos Martins o maior número de casos. CONCLUSÃO: Percebe-se
tendência de redução dos óbitos envolvendo pedestres e aumento dos casos envolvendo
motocicleta. A melhoria da qualidade das informações sobre a causa básica de óbito é
imprescindível para o real perfil epidemiológico. Há necessidade de melhoria da conformação
da Rede de Urgência e Emergência (RUE) municipal e regional; além de implementação das
ações de promoção e prevenção das ações de saúde de forma intersetorial e articulada.
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URBANIZAÇÃO DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA EM
MUNICÍPIO DO SUDESTE DO BRASIL: EPIDEMIOLOGIA
E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
Jeanette Trigo NASSERI II; Rafael César LANAII; Claudia Maria dos Santos
SILVAII; Roberto Wagner LOURENÇOIII; Juliana Anacleto Cabral PRATAI ;
Maria Rita DONALÍSIOI
I

Laboratório de Análise Espacial de Dados Epidemiológicos/Faculdade de Ciências
Médicas/ Universidade Estadual de Campinas
II
Departamento de Saúde Coletiva de Valinhos – Secretaria da Saúde de Valinhos
III
Faculdade Engenharia Ambiental UNESP- Sorocaba

Resumo
A Febre Maculosa Brasileira é uma zoonose de caráter reemergente notificada
principalmente na região Sudeste, destacando-se pela sua alta letalidade. O
objetivo deste estudo foi analisar o padrão epidemiológico e espacial desta
enfermidade no município de Valinhos-SP, no período de 2001 até 2012.
Foram estudados todos os casos confirmados laboratorialmente (n = 49) com
local de provável infecção no município, notificados no Sistema de Informação
sobre Agravos Notificáveis. Realizou-se o georreferenciamento destes locais e
para a análise espacial utilizou-se o estimador de kernel. Os dados ambientais
foram obtidos de relatórios da Superintendência de Controles de Endemias
provenientes da investigação do caso. Observou-se sazonalidade da doença
com maior incidência entre junho a novembro, sendo os anos de 2005 e 2011,
os de maior ocorrência de casos. Houve predomínio da doença no sexo
masculino (79,6%) e na faixa etária 20 a 49 anos (49%). A letalidade foi de
42,9%. Os mapas mostram o registro progressivo de casos na zona urbana da
cidade. As capivaras foram notificadas como principal hospedeiro primário,
sendo identificada a presença de Amblyomma cajennense e Amblyomma
dubitatum no ambiente. Os locais prováveis de infecção estão localizados, na
maioria, próximos às coleções hídricas, pastos sujos e mata ciliar degradada e,

455

nos últimos anos, dentro do território urbano. O padrão de transmissão da
Febre Maculosa Brasileira em Valinhos é semelhante à descrita em outras
cidades da região, onde a capivara é o principal hospedeiro amplificador do
vetor. Alterações ambientais foram identificadas além da urbanização da
doença, como em outras regiões do país.

Palavras-chave: Febre Maculosa Brasileira.
Epidemiologia. Urbanização. Saúde Pública.
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SOBREPESO E OBESIDADE EM HOMENS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL
SISTÊMICA
Malvina Thaís Pacheco Rodrigues1
Emanuelle Mendes de Sousa Daniel2
Débora Frutuoso Gonçalves2
Irialda Sabóia Carvalho2
Daniele Braz da Silva3
Thereza Maria Magalhães Moreira4
1

Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Professora do EBTT/UFPI. Membro do Grupo de Pesquisa
Epidemiologia,Cuidado em Cronicidades e Enfermagem (GRUPECCE). Apresentadora –
malvinat@gmail.com
2
Enfermeira. Membro do GRUPECCE.
3
Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva UCE/UFC/UNIFOR. Membro do GRUPECCE.
4
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do mestrado em Cuidados Clínicos em Saúde da
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Líder do GRUPECCE.

Introdução: O excesso de peso constitui importante fator de risco para as doenças
cardiovasculares tendo sido considerado um sério problema de saúde pública, atingindo
tanto países desenvolvidos como os em desenvolvimento. Objetivo: Analisar os casos
de sobrepeso e obesidade em homens com hipertensão arterial sistêmica. Método:
Estudo transversal, analítico com abordagem quantitativa, realizado com 226 usuários
com hipertensão isolada ou associada ao diabetes mellitus tipo II atendidos em centro de
referência de atenção secundária em Fortaleza-Ceará. Aplicou-se questionário
estruturado referente às variáveis sociodemográficas, clínicas e comportamentais. Para
a análise dos dados foi utilizado o IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS
versão 20.0) sendo realizado o teste de associação estatística (Qui-quadrado de Pearson)
ao nível de significância 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Estadual do Ceará. Resultados: Verificou-se maior frequência de
idosos, aposentados, com raça não branca (preto, pardo, amarelo), um a oito anos de
estudo, que viviam com companheiro (a) e com renda familiar mensal inferior a três
salários mínimos. Com relação às características clínicas e comportamentais, obteve-se
maior frequência dos hipertensos que mantinham a pressão arterial aumentada, não
tabagistas, não etilistas e sedentários. Excesso de peso estava presente em 83,2% da
amostra e 53,5% apresentaram circunferência abdominal ≥ 102 cm. O
sobrepeso/obesidade associou-se de forma estatisticamente significante com renda
maior ou igual a três salários mínimos (p=0,032) e estado civil com companheiro
(p=0,025) enquanto que a obesidade abdominal estava associada com renda maior ou
igual a três salários mínimos (p=0,008). Não houve associação estatística com as
características clínicas e comportamentais analisadas. Conclusão: A maior parte dos
hipertensos estudados apresentou excesso de peso o que aumenta o risco para as
doenças cardiovasculares. Neste contexto, destaca-se a importância das intervenções em
saúde de forma a encorajar a responsabilidade pessoal no autocuidado para o controle
da doença crônica.
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TÓPICO:

SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO FÍSICO COMO INDICADOR DE SAÚDE
DE ESCOLARES DE UMA CIDADE DA FRONTEIRA OESTE DO RS
Adriana Barni Truccolo (Uergs); Sara Lima Pereira (UNIPAMPA)
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde a monitorização do crescimento
físico em crianças é consensualmente aceita como um sensível indicador da saúde e da
qualidade de vida individual, auxiliando na detecção de eventuais acometimentos
relacionados à saúde. Dentre as medidas antropométricas utilizadas no controle do
crescimento físico, o tamanho corporal avaliado com base no eixo longitudinal do corpo
tem a estatura como principal medida. Objetivo: Avaliar se o crescimento físico de
crianças residentes no município de Alegrete, RS encontra-se de acordo com o valor
esperado para sexo e idade em relação a referencial normativo desenvolvido pelo Center
for Disease Control. Métodos: Estudo epidemiológico transversal realizado nas onze
escolas municipais de educação básica do município de Alegrete, RS. A amostra foi
composta por 366 meninas e 371 meninos tendo como critérios de inclusão idade entre
seis e 11 anos, participação nas aulas de educação física e assinatura de termo de
consentimento pelos pais ou responsáveis legais. A idade cronológica das crianças foi
expressa em frações milesimais e determinada a partir de tabela padronizada e adaptada
de Healy e colaboradores (1981). Relativamente à análise da medida de estatura diante
da distribuição de percentis, considerou-se que crianças de mesma idade cronológica e
mesmo sexo com valores de referência próximos ao percentil 50 apresentavam
crescimento esperado. A estatura foi medida através de estadiômetro com cursor e as
crianças foram posicionadas em pé com a cabeça orientada no plano de Frankfurt.
Resultados: A idade média das meninas e meninos foi de 8,967 ± 0,52 anos e 9,00 ±
0,49 respectivamente (p=0,88). A estatura média das meninas 138 ± 0,04cm e meninos
139 ± 0,03cm (p=0,68) ficou acima do percentil 75 e abaixo do percentil 90. Conclusão:
Vários fatores influenciam no crescimento físico: genética, alimentação, atividade
física, estímulos psicossociais. Conclui-se que tanto as meninas quanto os meninos
pertencentes às onze escolas públicas municipais de Alegrete, apresentaram estatura
acima da esperada para sexo e idade, ou seja, de uma criança de 10 anos refletindo
crescimento físico positivo e acima do esperado.
Palavras-Chave: Criança. Crescimento. Saúde. Estatura.
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Investimentos em pesquisa e utilização de evidências científicas na
política de redução da mortalidade materna no Brasil.
Leonor MP Santos, Antonia Angulo - Tuesta, Universidade de Brasília, Brasília
Brasil.
.
Antecedentes: Os sistemas nacionais de pesquisa em saúde têm como
objectivo gerar conhecimento de alta qualidade para ajudar a manter e
promover a saúde da população. Nas últimas décadas, a necessidade de
demonstrar os benefícios dos investimentos em pesquisa em saúde tem
crescido. No Brasil as taxas de mortalidade materna mantiveram-se estáveis na
última década e, por isso, o direito das mulheres à maternidade segura tornouse uma prioridade.
Métodos: Este estudo analisou o investimento em pesquisa sobre Mortalidade
Materna do Ministério da Saúde, em comparação com a incorporação de tais
resultados na formulação de políticas. Os investimentos em investigação foram
coletados no site do Ministério empregando a saúde da mulher como um filtro;
foram identificados os projetos relacionados à Mortalidade Materna com base
nos resumos. Para cada um dos projetos foram colatados dados sobre valor
investido, região geográfica e ano. As citações nos documentos oficiais da
iniciativa recentemente lançada para reduzir a mortalidade materna Rede
Cegonha foram analisadas para verificar a incorporação dos resultados da
investigação.
Resultados: De 2002 a 2013, o Ministério da Saúde investiu R$ 24 milhões em
140 investigações na área de mortalidade materna; 35 projetos (25%) foram
classificados como Pesquisas em Serviços de Saúde (critério da Academia
Canadense de Ciências da Saúde). A região Nordeste executou o maior
número de projetos (37%), seguido pelo Sudeste (31%), porém as pesquisas
do Sudeste receberam cinco vezes mais recursos financeiros do que as do
Nordeste. Esses projetos resultaram em 31 artigos científicos, 40 dissertações
de mestrado e 16 teses de doutorado. No entanto, a utilização dos resultados
da investigação nas oito publicações oficiais do programa Rede Cegonha foi
incipiente; de 117 citações 73% era de literatura cinza (normas legislativas e
documentos institucionais) e 24 % eram referências científicas. A Pesquisa
Nacional de Demografia e Saúde, uma dos projetos aqui analisados, foi citado
em dois documentos do programa.
Discussão / Conclusões: O sistema de pesquisa em saúde nacional deve
fortalecer os mecanismos para promover a incorporação e utilização de
resultados de pesquisa na formulação de políticas, bem como para avaliar os
seus impactos.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO AVALIADOR DA
ADESÃO AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
Malvina Thaís Pacheco Rodrigues1
Thereza Maria Magalhães Moreira2
Dalton Francisco de Andrade3
1

Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Professora do EBTT/UFPI. Membro do Grupo de Pesquisa
Epidemiologia, Cuidado em Cronicidades e Enfermagem (GRUPECCE). Apresentadora
2
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do mestrado em Cuidados Clínicos em Saúde da
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Líder do GRUPECCE.
3
Matemático. Doutor. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de
Santa Catarina. Florianópolis, SC, Brasil

Introdução: A avaliação da adesão ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica
(HAS) constitui um desafio para os que trabalham na saúde pública. Há diferentes
técnicas para medir a adesão e não há consenso sobre um padrão ouro na área.
Objetivo: Construir e validar um instrumento de avaliação da adesão ao tratamento da
HAS, com base na Teoria da Resposta ao Item (TRI). Método: Estudo metodológico
fundamentado na psicometria moderna (TRI). O processo de desenvolvimento do
instrumento

envolveu

procedimentos

teóricos,

empíricos

e

analíticos.

Os

procedimentos teóricos compreenderam a definição do constructo adesão ao tratamento
da HAS, identificação dos domínios intervenientes e a elaboração do instrumento de
medida da adesão ao tratamento da HAS. A seguir, foi realizada análise semântica e a
conceitual do instrumento por peritos. O procedimento empírico englobou a aplicação
do instrumento a 1.000 usuários hipertensos, atendidos em um centro de referência em
Fortaleza, CE. A etapa analítica validou o instrumento por meio da análise psicométrica
e dos procedimentos estatísticos para verificar a confiabilidade, validade, estimação dos
parâmetros dos itens e do nível de adesão ao tratamento da HAS (parâmetros dos
indivíduos) por meio do modelo da resposta gradual de Samejima. Na análise dos dados
foram utilizados os softwares R e Multilog. Resultados: Dos 23 itens do instrumento
inicial, 12 foram calibrados e permaneceram na versão final. O coeficiente alfa (α) de
Cronbach do instrumento foi de 0,81. Os resultados mostraram bom desempenho dos
itens referentes ao uso da medicação somente quando sente algum sintoma e o uso de
gordura, pois tiveram melhor poder de discriminar os indivíduos que aderem ao
tratamento da HAS. Aqueles que apresentam menor poder de discriminação foram os
referentes a alguma vez deixar de tomar a medicação e o consumo de carnes brancas. Os
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itens com maior dificuldade de resposta foram os referentes à realização de exercício
físico e ser rotina seguir o tratamento não medicamentoso. Conclusão: O instrumento
mostrou-se adequado para avaliar a adesão ao tratamento da HAS, pois consegue
diferenciar os indivíduos com alta adesão daqueles com baixa adesão. Sua utilização
pode facilitar a identificação e aferição do cumprimento à terapêutica prescrita, além de
viabilizar o estabelecimento de metas a serem alcançadas.
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Agravos e doenças de notificação compulsória registrados pela Seção de Epidemiologia
e Estatística de um Hospital Universitário do Rio de Janeiro no ano de 2013
Autores: Evelyn Kowalczky dos Santos, Erika Fonseca Camargo Marsico, Maria Stella
de Castro Lobo, Rosane Loureiro de Oliveira, Elisabete Penha Vaz de Albuquerque,
César Augusto Paro, Marcella Martins Alves Teófilo
Introdução: O ambiente hospitalar é considerado importante fonte para identificação de
agravos e Doenças de Notificação Compulsória (DNC). O conhecimento de seus
determinantes dentro da Instituição de Saúde é ferramenta primordial para traçar o perfil
epidemiológico local, conhecer as características da população atendida e implementar
ações de controle que minimizem ou bloqueiem riscos à saúde da clientela. Objetivo:
Apresentar os agravos e DNC notificados e investigados pela Seção de Epidemiologia
de um hospital universitário da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2013, assim como os
indicadores operacionais e de saúde relacionados ao processo de notificação e
investigação epidemiológica. Método: Estudo descritivo seccional com dados clínicos e
epidemiológicos obtidos e analisados a partir do banco de dados da Seção de
Epidemiologia (programa EpiInfo®) que é alimentado pelas fichas de notificação do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e pelo sistema eletrônico
da Instituição que gera informações sobre a movimentação hospitalar. Resultados:
Foram notificados 576 casos suspeitos de agravos e DNC, dos quais hepatites virais,
tuberculose e acidente com material biológico foram os mais prevalentes no período em
questão (24,0%, 20,8% e 18,9%, respectivamente). Dos casos notificados, 35,0% foram
oriundos das internações em enfermarias do hospital e 53,0% foram caracterizados
como notificação ativa. Do total de internações, 1,1% dos pacientes foram notificados
por uma DNC confirmada. A taxa de mortalidade por DNC na Instituição foi 7,1% e a
letalidade dos casos de DNC imediata (notificação em 24h) foi de 6,1%. Conclusão: A
vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar constitui importante fonte de
informação em saúde pois o conhecimento dos agravos e DNC mais prevalentes numa
instituição de saúde contribui para a caracterização do perfil de atendimento e de
morbimortalidade da população atendida apoiando o planejamento e a gestão do
serviço. Além disso, o fluxo das informações que abrange a vigilância epidemiológica
possibilita a ampliação das ações de saúde e melhor entendimento do processo saúdedoença.
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Violência contra mulher: análise das notificações realizadas no setor saúde –
Brasil, 2011
Autores:
Alice Cristina Medeiros das Neves
Eneida Anjos Paiva
Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Mariana Gonçalves de Freitas
Marta Maria Alves da Silva
Deborah Carvalho Malta
INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é considerada uma questão complexa e
multifacetada, que viola os direitos humanos, provocando danos à saúde física e mental
das vítimas, além de afetar as famílias e a sociedade. MÉTODO: Estudo descritivo,
realizado com dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
versão Net (Sinan Net) abrangendo as notificações de violência doméstica, sexual e/ou
outras violências nas mulheres adultas (20 a 59 anos de idade), no Brasil durante o ano
de 2011. Foram calculadas proporções das notificações de violência. Por meio da
regressão de Poisson, estimaram-se Razões de Proporções (RP). A associação entre as
variáveis selecionadas e o grupo etário das mulheres (20-39 e 40-59 anos de idade) foi
verificada por meio do teste do qui-quadrado. RESULTADO: Em relação às
características do evento, a proporção de vítimas de violência ocorrida fora do
domicílio, como via pública (RP=1,43) ou bar (RP=1,24), foi maior entre as mulheres
mais jovens, enquanto a violência relatada por mulheres mais velhas foi mais frequente
no domicílio (RP=0,91). Foram observadas diferenças significativas entre os tipos de
violência e o grupo etário das vítimas: violência física (RP=1,04), tortura (RP=1,21) e
violência sexual (RP=1,32) foram mais frequentes nas mulheres com idade entre 20 e
39 anos. As violências do tipo financeira (RP=0,67), negligência (RP=0,73) e
intervenção por agente legal (RP=0,53) apresentaram proporção significativamente
superior no grupo de mulheres com 40 a 59 anos de idade. Os tipos de agressores mais
comuns foram ex-cônjuge (12,4%) e desconhecido (12,2%), com proporção mais
elevada entre as mulheres mais jovens (RP=1,41 e RP=1,22, respectivamente).
Destacaram-se as autoagressões, que apresentaram distribuição proporcional mais
elevada entre as mulheres mais velhas (RP=0,86). CONCLUSÃO: Estes dados
contribuem na discussão e proposição de políticas públicas para a prevenção a
prevenção da violência contra a mulher, pois revela um problema muitas vezes
ocultado. É cada vez mais relevante que os serviços estejam capacitados para a atenção
integral e humanizada às vítimas desse importante problema de saúde pública.

1
463

DOMÍNIOS INTERVENIENTES NA ADESÃO AO TRATAMENTO DA
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Malvina Thaís Pacheco Rodrigues1
José Wicto Pereira Borges2
Thereza Maria Magalhães Moreira3
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Introdução: Apesar dos avanços na prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertensão
observa-se que se trata de uma doença de difícil controle em decorrência de apresentar
índices insatisfatórios de adesão ao tratamento.

Objetivo: Conhecer os fatores

condicionantes específicos da adesão ao tratamento da hipertensão. Método: Revisão
integrativa realizada na base de dados PubMed e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).
As buscas ocorreram pela ferramenta booleana com os unitermos “Hypertension (AND)
Adherence (AND) Compliance treatment”. Os critérios de inclusão adotados foram:
artigos cujo objetivo fosse identificar os fatores relacionados à adesão ao tratamento da
HAS; disponíveis na íntegra; em língua portuguesa, espanhola, inglesa; publicado entre
2001 a 2010; e ser estudo com dados empíricos. Foram excluídas as comunicações
prévias, revisões de literatura ou revisões teóricas.

Dois pesquisadores realizaram

buscas isoladamente nas bases citadas sendo posteriormente confrontadas. Foram
selecionados 36 artigos. Resultados: A adesão ao tratamento da HAS é um fenômeno
determinado pela junção de quatro dimensões: Usuário (refere-se à pessoa em
tratamento anti-hipertensivo. Englobam as variáveis sócio-demográficas e econômicas,
conhecimentos, atitudes, crenças, percepções, expectativas, uso de álcool e cigarro),
Doença e tratamento (englobam as variáveis relacionadas à presença de doenças
associadas e fatores de risco cardiovasculares, aos medicamentos, ao tempo de convívio
com a doença, valores alterados da PA, dieta, atividade física e o uso de terapias
alternativas), Serviço de Saúde (representa o local onde é realizado o tratamento da
HAS e está relacionado às variáveis sobrevindas da relação profissional de saúdeusuário, qualidade da prestação de serviços, acesso, atividades educativas, fornecimento
de medicamentos) e Ambiente (refere-se ao espaço mais amplo em que o usuário está
inserido. Englobam as variáveis relacionadas à interação com o meio, apoio familiar e
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social, controle do meio externo). Conclusão: A adesão ao tratamento da hipertensão é
um fenômeno multidimensional e o conhecimento dos fatores intervenientes nesta
problemática é essencial para o planejamento de estratégias e medidas que visem à
obtenção de maior grau de adesão ao tratamento.

.
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Cessação do uso de crack entre usuários em contato com serviços de saúde na
região metropolitana de Porto Alegre-RS
Luna Strieder Vieira, Rogério Lessa Horta, Alexandre Dido Balbinot, Simone Poletto,
Valenca Lemes Grapiglia, Vanessa Andina Teixeira

O tratamento da dependência de crack bem como a cessação do uso são
objetivos possíveis de alcançar. Já existem usuários que conseguem cessar o consumo
de crack. O objetivo deste estudo foi identificar condições associadas à cessação do
consumo de crack. Estudo transversal, com amostragem por conveniência, que reuniu
495 indivíduos vinculados a diferentes serviços de saúde da região metropolitana de
Porto Alegre (RS) em virtude do uso de crack, que responderam um questionário précodificado, padronizado e pré-testado. Os dados foram submetidos à análise bruta e
ajustada por regressão de Poisson com ajuste robusto da variância para estimar a razão
de prevalência do uso cessado de crack, definida como referência a intervalos sem usar
a droga iguais ou superiores a 12 semanas ou mais desde o último episódio de consumo.
Observou-se que não ter companheiro/a (RP: 1.11 IC 95%: 1.04-1.19, p=0.004), ter
familiar em atendimento em saúde mental (RP: 1.10 IC 95%: 1.03-1.17, p=0.004),
relatar vivência de luto de pessoa querida nos últimos 12 meses (RP: 1.07 IC 95%: 1.021.13, p=0.007), referir dificuldades sexuais atribuídas ao crack (RP: 1.08 IC 95%: 1.031.13, p=0.003) e reconhecer comunidades terapêuticas como ajuda para promoção da
cessação do uso (RP: 1.10 IC 95%: 1.02-1.18, p=0.016) aumentaram a probabilidade
dos usuários de crack o período de abstinência definido como uso cessado, enquanto
que fumar crack com o pai alguma vez na vida (RP: 0.83 IC 95%: 0.73-0.95, p=0.009),
ser dependente do crack (RP: 0.91 IC 95%: 0.83-0.99, p=0.038), ter autopercepção de
saúde muito ruim (RP: 0.56 IC 95%: 0.53-0.58, p=0.000) e atingir escores no BDI leve
(RP: 0.93 IC 95%: 0.87-0.98, p=0.002) ou moderado (RP: 0.89 IC 95%: 0.82-0.96,
p=0.002), diminuíram a probabilidade de cessação do uso. As evidências aqui
apresentadas indicam que os modelos de atenção a usuários de crack nos serviços de
saúde devem incluir ampla investigação da condição do usuário, não limitada ao
histórico e aos padrões de consumo da droga, mas incluindo desde indicadores gerais de
sua condição de saúde até questões mais específicas, como problemas relacionados à
saúde sexual e reprodutiva, registro de estressores psicossociais, morbidade psiquiátrica
e inclusão da família no tratamento ou atenção aos conflitos e dinâmicas dos grupos
familiares dos usuários.
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CODIFICAÇÃO DA SEPSE PULMONAR NAS DECLARAÇÕES DE ÓBITO DO RIO DE JANEIRO, RJ

CARDOSO, B.B.
KALE, P.L.

Introdução: O termo Sepse Pulmonar é frequente nas Declarações de Óbito (DO), mas não possui definição
formal ou código próprio na CID-10. Pelas Regras e disposições para a codificação de mortalidade e
morbidade da CID-10, usadas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o adjetivo pulmonar
não é útil para qualificação da sepse e da Causa Básica do Óbito (CB). A regra de codificação usada no SIM
condiciona perda de informação quanto à origem da sepse, contida na DO de forma implícita, que
contribuiria para qualificar a CB.

Objetivo: Descrever os óbitos com Sepse Pulmonar declarada entre as causas de morte, medir a associação
entre Sepse Pulmonar e Pneumonia e avaliar o impacto, na CB, da inclusão do diagnóstico de Pneumonia
nas DO com menção de Sepse Pulmonar da Área de Planejamento 2.1 do Rio de Janeiro, RJ em 2011.

Métodos: As fontes usadas foram DO originais, banco de dados do SIM, prontuários hospitalares e
questionários. Foram identificados no SIM os registros com menção de Sepse, independentemente da CB. O
termo Sepse Pulmonar foi selecionado nas DO originais. Prontuários dos óbitos com menção de Sepse
Pulmonar e sem menção Pneumonia foram avaliados quanto à presença deste último diagnóstico. Aos
médicos atestantes foi aplicado questionário medindo a frequência da associação entre os dois diagnósticos.
Foi descrito o perfil de mortalidade por causas após a inclusão simulada do código de Pneumonia associado
ao de Sepse no banco do SIM.

Resultados: Sepse Pulmonar correspondeu a 30,9% das menções de Sepse no SIM. Em 51,3% não havia
menção de Pneumonia na DO. Foram investigados 186 prontuários e em 82,8% o registro de Pneumonia
estava presente. Dos 75 médicos entrevistados, 93,3% relataram a Pneumonia como a mais frequente causa
de Sepse Pulmonar. A simulação da codificação revelou que a inclusão do diagnostico de Pneumonia na DO
alterou a CB de 7,8% dos óbitos com menção de sepse e 2,4% de todos os óbitos de 2011,
independentemente da CB original.

Conclusões: Sepse Pulmonar é muito comumente associada à Pneumonia e a simples inclusão do código de
Pneumonia nas DO com menção de Sepse Pulmonar impactaria o perfil de mortalidade no local e ano
analisados, sobretudo entre os óbitos por Doenças Infecciosas Parasitárias na população idosa.
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Análise da infestação por Culex quinquefasciatus para avaliação das ações de
controle realizadas pela Vigilância Ambiental da Capela do Socorro, no ano de 2013.
Diniz, PP; Régis, RC; Parra, LM; Gabriel, ALL.
Introdução: A Região da Capela do Socorro está localizada na Zona Sul do Município
de São Paulo. Inserida em área de proteção aos mananciais, abrange inúmeros córregos,
além das Represas Billings e Guarapiranga. Estes mananciais são impactados por receber
grande aporte de efluentes domésticos, devido às áreas de invasão e ocupação
desordenada do solo. Historicamente a área tem sido infestada pelo mosquito Culex
quinquefasciatus (pernilongo comum), potencial vetor da filariose e do vírus da Febre
Oeste do Nilo, causando incômodo à população, diante dos seus hábitos de antropofília e
hematofagia. Objetivo: Avaliar a infestação por Culex no ano de 2013, para melhoria das
ações de controle larvicida e adulticida, na Capela do Socorro. Metodologia: Para análise
da infestação foram levantados mensalmente os números das reclamações referentes ao
incômodo causado pela presença de Culex, através do Sistema de Gerenciamento do
Atendimento ao Cidadão (SAC) da Prefeitura do Município de São Paulo e os dados
foram correlacionados com a temperatura média e o índice pluviométrico da região. Para
verificar a efetividade das ações de controle larvário e adulticida foram cruzados os dados
sobre infestação e monitoramento dos tratamentos por larvicida biológico em córregos,
ou adulticida com aplicação de deltametrina pela técnica de nebulização de ultrabaixo
volume (UBV). Resultados: Os meses com maior incidência de reclamações causadas
por Culex foram: abril, maio e junho. A infestação mostrou estar diretamente relacionada
à diminuição dos índices pluviométricos nos respectivos meses. O tratamento com
larvicida biológico mostrou-se eficiente nos córregos, porém, a contribuição das represas
na manutenção da infestação larvária se mostra importante. A aplicação de UBV, junto
ao aumento do índice pluviométrico, diminuíram significativamente as reclamações
geradas pelo incômodo do Culex. Conclusão: Apesar das ações de controle serem
efetivas, a ausência de manejo ambiental contribui para a infestação por Culex na Capela
do Socorro. Para melhoria das ações se faz necessária a utilização de técnicas de controle
larvário nas represas e não somente em seus córregos contribuintes.
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O CONSUMO DE AÇÚCARES DE ADIÇÃO ESTÁ ASSOCIADO À DOENÇA
PERIODONTAL EM ADULTOS JOVENS.
Autores: Cecilia C C Ribeiro; Estevam Carlos de Oliveira Lula; Fernando N

Hugo; Cláudia M C Alves; Antônio A M Silva.

Introdução: O consumo de açúcares de adição pode resultar em adiposidade
visceral , dislipidemia e resistência à insulina; todas essas alterações já foram
associados a doença periodontal (DP). Não encontramos estudos
epidemiológicos de base populacional avaliando associação de consumo de
açúcares de adição na etiologia da DP.
Objetivo: este estudo avaliou se existe a associação entre frequência de
consumo de açúcar de adição e PD em uma população de adultos jovens,
representativa da população americana não institucionalizada.
Metodologia : Analisou-se o banco de dados do NHANES III (1988-1994 ).
Foram analisados dados de 2.624 adultos jovens (com idade entre 18-25
anos), estimando-se o consumo de açúcar de adição a partir do questionário
de freqüência alimentar. Na estimação da DP usou-se o a profundidade de
sondagem (PS ≥ 3 mm) com sangramento à sondagem (SS ) no mesmo sítio.
Os dados foram avaliados pela regressão de Poisson, considerando a DP
como variável discreta (n. de dentes acometidos), com ajuste para variáveis
sociodemográficas, econômicas, diabetes, fumo e índice de massa corporal
(IMC).
Resultados: Maiores tercis de consumo de açúcares de adição foram
associados à DP, sendo para o tercil médio a RP = 1,40 (IC 95% - 1,05-1,88) e
para superior a RP= 1,42, (IC 95%, 1,10 -1,82). Esta associação se manteve
em um modelo ajustado para fatores clássicos associados da doença, como
etnia, exposição ao tabaco , diagnóstico prévio de diabetes e IMC.
Conclusão: O consumo freqüente de açúcar se associou à DP em adultos
jovens, sugerindo que este padrão de consumo poderia contribuir para a
inflamação sistêmica observada na PD e ajudar a explicar por que a DP tem
sido um preditor de risco de diabetes no futuro.
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Disfunção sexual atribuída ao uso de crack e cessação do consumo
Luna Strieder Vieira, Rogério Lessa Horta, Alexandre Dido Balbinot, Simone Poletto,
Valenca Lemes Grapiglia, Vanessa Andina Teixeira

O consumo de crack é caracterizado por determinar alta prevalência de agravos à
saúde, com instalação rápida e, eventualmente, muito intensos. Entre os agravos
decorrentes do uso do crack, a sexualidade pode ser particularmente afetada, em alguns
casos há prejuízo no desejo, na excitação, no orgasmo ou mesmo dor no ato sexual,
justificados pelos efeitos fisiológicos da droga. O objetivo deste estudo foi analisar a
relação entre a disfunção sexual proveniente do uso de crack e a cessação do consumo
desta apresentação de cocaína. Utilizou-se delineamento transversal com amostragem
por conveniência, totalizando 495 usuários de crack em contato com serviços de saúde
da região metropolitana de Porto Alegre. Os dados foram coletados utilizando-se um
questionário padronizado e pré-testado. O desfecho do estudo foi cessação do consumo
de crack que foi definida como intervalos sem usar a droga iguais ou superiores a 12
semanas desde o último episódio de consumo, como exposição principal utilizou-se
relato de disfunção sexual em razão do consumo de crack. Foi realizada análise bruta e
ajustada por regressão de Poisson com ajuste robusto da variância para estimar a razão
de prevalência da cessação do uso crack entre os indivíduos com disfunção sexual.
Como resultado final, observou-se que indivíduos com disfunção sexual tinham uma
probabilidade 6% maior de cessar o consumo de crack se comparados com aqueles que
não relataram disfunção sexual, controlando para estado civil, renda familiar, ter
frequentado comunidade terapêutica, luto nos últimos 12 meses, consumo de tabaco,
bebidas alcoólicas e múltiplas drogas e sintomas depressivos. Tal resultado pode ser
compreendido no modelo de reforços negativos frente ao seu consumo de crack, onde,
em decorrência da percepção de um problema prévio, o sujeito cessa o comportamento
que fomentou o referido problema. Cabe aos profissionais de saúde investigar dados
como estes, ampliando o leque de informações sobre quem demanda atendimento com a
informação de que faz uso de crack. Além disso, os planos terapêuticos devem visar a
integralidade da atenção ao sujeito, não somente a cessação do uso de crack.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DO SURTO DE DENGUE EM VIÇOSA/MINAS
GERAIS, 2013
DOMINGOS, Camila Santana; SOARES, Marcela Quaresma; SILVA, Claudia Maria
Ferreira; VIEIRA, Ronilson da Silva; CASTRO, Ângela Maria de Assis; VALENTE
Suely Terezinha Xavier
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, as
condições sociais e ambientais são favoráveis à expansão do Aedes aegypti, o que
possibilitou a dispersão do vetor para novas áreas. A cidade de Viçosa em Minas
Gerais (MG) é constituída de uma grande população universitária flutuante, quando
somada à população residente, alcança aproximadamente 73. 333 habitantes,
segundo estimativa do IBGE para 2013. Este trabalho possui como objetivo analisar os
casos de dengue ocorridos em Viçosa, MG em 2013 e posteriormente apresentar as
medidas adotadas para o seu combate. Trata-se de um estudo quantitativo, onde
utilizamos o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), com posterior construção de planilha do Microsoft Excel 2010. Os dados
foram analisados no programa estatístico Epi Info versão 3.5.1. Do total de 1.015
notificações, 593 (58,4%) casos eram autóctones. Em relação ao mês de ocorrência
dos primeiros sintomas, os meses mais prevalentes foram abril com 243 casos
(23,9%), março com 196 casos (19,3%) e maio com 102 casos (10,0%) representando
53,2% do total. Os meses que obtiveram os menores índices foram agosto e
dezembro com 41(4,0%) casos cada. A faixa etária de 20 a 29 anos apresentou o
maior número de casos com 333 (32,8%). O sexo feminino foi mais atingido com 565
casos (55,7%), seguido pelo masculino com 450 casos (44,3%). Quanto à
classificação final, 692 casos (68,2%) foram classificados como dengue clássico,
sendo descartados 289 casos (28,5%). Em relação ao critério de confirmação/descarte
o mais utilizado foi o clínico-epidemiológico com 511 casos (50,3%), seguido pelo
laboratorial com 468 casos (46,1%). Quanto à evolução dos casos, 961 (94,7%)
evoluíram para cura. Para minimizar o problema, foram realizadas, além das ações de
rotina, o tratamento focal, a Ultra Baixo Volume (UBV), ações educativas e mutirão de
limpeza nos bairros com maior índice de infestação predial. É indispensável o uso da
epidemiologia para o conhecimento das doenças e a caracterização da população
atingida. Os dados deste estudo subsidiaram as atividades desenvolvidas pelo Serviço
de Vigilância Epidemiológica de Viçosa, MG, obtendo resultados positivos no combate
ao Aedes aegypti, comprovados pela diminuição das notificações ao decorrer do ano.
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IMPACTO DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE INDIVÍDUOS COM EXCESSO DE
PESO, SÃO LUÍS, MARANHÃO
Tópico: Epidemiologia das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
Autor responsável: SP MACHADO ARRUDA
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE)
Autores: Arruda, SPM; Lira, MR; Alencar, JD; Chagas, DC; Nunes, PP; Viana,
KDAL.

Resumo
A adoção de práticas alimentares saudáveis representa importante medida não
farmacológica de prevenção e tratamento do excesso de peso e pode alcançar
todas as camadas sociais. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de um
programa de educação nutricional sobre indicadores antropométricos de
indivíduos com excesso de peso atendidos em quatro Unidades Básicas de
Saúde de São Luís - MA. Trata-se de um estudo longitudinal que investigou 41
pacientes com Índice de Massa Corporal – IMC ≥ 25 kg/m2, que tiveram
aferidas as medidas de peso, altura e circunferências da cintura (CC) e quadril
(CQ). O programa de educação nutricional teve duração de dois meses e
consistiu em um atendimento individual para orientações baseadas no Guia
Alimentar para a População Brasileira, e duas atividades em grupo, com foco
na promoção de práticas alimentares saudáveis e prevenção de doenças. Os
testes utilizados foram os de Shapiro-Wilk e de Wilcoxon. As análises foram
processadas no programa estatístico Stata, versão 10.0, adotando-se nível de
significância de 5%. O grupo era composto predominantemente de mulheres
(87,8%) e obesos (75,6%). Entre o primeiro e segundo atendimento, houve
redução das medianas de peso (de 79,8 a 78,8kg; p= 0,012), CC (104,8 a
103,2cm; p=0,010), CQ (110,3 a 106,6cm; p=0,049) e IMC (33,6 a 33,3kg/m2;
p=0,010). Conclui-se que o programa de educação nutricional desenvolvido
contribuiu para redução dos indicadores antropométricos dos pacientes
estudados, reforçando o papel da educação nutricional como ferramenta eficaz
para prevenção e tratamento do excesso de peso na amostra.
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Palavras Chave: Excesso de peso, educação nutricional, alimentação
saudável.
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Vigilância epidemiológica em tempos de elevação do número de casos de sarampo no Brasil: a
experiência do Distrito Federal
Teresa Cristina Vieira Segatto, Ricardo Azevedo de Menezes e Ana Luiza Sturion Grisoto
Desde 1968, o sarampo é uma doença de notificação compulsória no Brasil, tendo
sido, em decorrência de suas complicações (especialmente pneumonia), importante causa de
óbito em menores de cinco anos até o final da década de 1970. O Brasil, em 1991, almejando
eliminar este agravo, elaborou o Plano Nacional de Controle e Eliminação do Sarampo. No ano
de 2008 foi realizada uma grande campanha nacional de vacinação de adultos, utilizando as
vacinas dupla e tríplice viral, com cobertura de 94,06% da meta populacional. Na última
década, houve confirmação de apenas dois casos (importados) de sarampo no Distrito Federal.
Este estudo objetiva descrever as medidas de vigilância epidemiológica adotadas no
Distrito Federal frente à recente elevação do número de casos confirmados de sarampo no
Brasil, em especial, nos estados de Pernambuco e Ceará em 2013 e primeiras semanas
epidemiológicas de 2014.
Foi realizado um estudo observacional descritivo a fim de caracterizar as ações de
vigilância epidemiológica de casos suspeitos de sarampo em 2013 e semanas iniciais de 2014,
no Distrito Federal.
As notificações de casos suspeitos de doenças exantemáticas foram analisadas e
readequadas quanto ao atendimento de critérios de definição, com subsequente avaliação das
respectivas sorologias. Foram também observadas as informações em que se baseia a
quantificação dos indicadores de avaliação da qualidade do sistema de vigilância do sarampo.
Os casos não notificados, com resultados reagentes para IgM (rubéola e sarampo), foram
investigados e, a partir de 2014, os casos onde as estas sorologias foram solicitadas, cujos
resultados foram não reagentes, foram também avaliados. Foram enviadas, às equipes locais
de vigilância, mensagens eletrônicas divulgando o aumento do número de casos confirmados
de sarampo em outras unidades federativas brasileiras. Foi emitida nota técnica de alerta para
casos de sarampo e atualização da situação vacinal, com ampla divulgação, inclusive em
telejornais locais, com sensibilização de profissionais de saúde e população em geral. Cartazes
com orientações de conduta frente a casos suspeitos foram distribuídos. Nas nove semanas
epidemiológicas iniciais de 2014, houve 44 notificações de casos suspeitos de doenças
exantemáticas, número 91% maior do que o mesmo período de 2013 (23 casos).
A publicização de alerta para casos de sarampo ocasionou aumento da sensibilidade
de suspeição e notificação de casos de doenças exantemáticas, mostrado pelo acréscimo de
casos notificados. A avaliação contínua dos casos nos sistemas de vigilância e exames
laboratoriais mostrou-se importante para o estabelecimento de ações com vistas à oportuna
quebra da cadeia de transmissão de possíveis casos da doença.
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Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins
Danilo Lima Carreiro
Marise Fagundes Silveira
João Gabriel Silva Souza
Adélia Dayane Guimarães Fonseca
Raquel Conceição Ferreira
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POPULAÇÃO DE MONTES CLAROS – MG: INQUÉRITO DOMICILIAR”
RESUMO
Introdução A qualidade dos serviços de saúde é multifatorial e dentre os diversos
fatores há que se considerar a estrutura física dos ambientes de assistência, o processo
de atendimento e os desfechos, dentre eles a satisfação dos usuários com o serviço. A
avaliação na perspectiva desses usuários tem sido empregada na tentativa de organizar e
ordenar os recursos em busca do atendimento adequado às necessidades da população,
de modo que essa avaliação tornou-se importante ferramenta para o desenvolvimento de
estratégias de gestão. Objetivo Avaliar a satisfação quanto aos serviços odontológicos
públicos e privados e identificar fatores associados à insatisfação. Métodos Estudo
transversal realizado a partir de entrevista com um representante de cada domicílio de
uma amostra complexa probabilística por conglomerados em dois estágios da população
de Montes Claros – MG. Utilizou-se cálculo amostral para população finita, com
estimativa para proporções da ocorrência dos eventos em 50% da população, erro de
5%, taxa de não resposta de 20%, e efeito de desenho de 2,0. Para a análise dos dados,
empregou-se o software SPSS® 19.0. Utilizou-se regressão logística, calculou-se odds
ratio, com nível de significância de 5% e intervalos de confiança de 95%. Resultados
Dos 2582 participantes do estudo, 781 necessitaram, obtiveram há menos de um ano e
avaliaram o serviço utilizado. Destes, 711 (92,1%) estavam satisfeitos com o serviço.
Na análise múltipla registrou-se menor chance de insatisfação com o aumento da
escolaridade e maior chance entre aqueles que classificaram a “saúde bucal” como
"regular/ruim/péssima", quando comparados àqueles que a classificaram como
“ótima/boa”; entre aqueles que consideraram que “o prestador de assistência
odontológica não possui habilidades adequadas”, quando comparados àqueles que
consideraram que “o prestador possuía habilidades adequadas”; entre aqueles que
caracterizaram a “experiência de ter sido tratado com respeito", "limpeza das salas, do
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local de exame, incluindo banheiros" e "quantidade de espaço na sala de espera e na sala
onde foi examinado" como “regular/ruim/péssimo”, quando comparados àqueles que
relataram tal experiência como “ótima/boa”. Conclusão Identificou-se alta taxa de
satisfação com a assistência odontológica sendo que a estrutura física do ambiente e o
processo de atendimento estiveram associados à insatisfação.
Palavras-chave: Avaliação de serviços de saúde. Pesquisa em odontologia. Saúde
bucal. Serviços de saúde bucal. Epidemiologia.
Projeto financiado pela FAPEMIG – Processo nº CDS – APQ-02161-10
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ANTIHIPERTENSIVO E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS
Malvina Thaís Pacheco Rodrigues1
Débora Frutuoso Gonçalves2
Emanuelle Mendes de Sousa Daniel2
Dafne Lopes Sales2
José Wicto Pereira Borges3
Daniele Braz da Silva4
Thereza Maria Magalhães Moreira5
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Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Professora do EBTT/UFPI. Membro do Grupo de Pesquisa
Epidemiologia,Cuidado em Cronicidades e Enfermagem (GRUPECCE). Apresentadora –
malvinat@gmail.com
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Enfermeira. Membro do GRUPECCE.
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Enfermeiro. Doutorando em Cuidados Clínicos em Saúde. Professor da UFPI. Membro GRUPECCE.
4
Enfermeira. Doutoranda em Saúde Coletiva UCE/UFC/UNIFOR. Membro do GRUPECCE.
5
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do mestrado em Cuidados Clínicos em Saúde da
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Líder do GRUPECCE.

Introdução: Apesar dos avanços referentes ao diagnóstico e tratamento da hipertensão
arterial sistêmica (HAS) constata-se que se trata de uma doença de difícil controle onde
manutenção dos níveis pressóricos dentro do limite recomendado é insatisfatória,
evidenciando a problemática da baixa adesão ao tratamento. Objetivo: Analisar a
associação entre adesão ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo e características
sociodemográficas e clínicas. Método: Estudo transversal, realizado com 896
hipertensos atendidos em um centro de atenção secundária em Fortaleza-Ceará em
2012.
Aplicou-se
questionário
semi-estruturado
referente
às
variáveis
sociodemográficas e clínicas. Para avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso
utilizou o teste de Morisky e Green. Na análise dos dados foi utilizado o SPSS versão
20.0, sendo utilizado odds ratio e regressão logística múltipla. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. Resultados:
Constatou-se maior frequência de mulheres, idosos, de raça não branca, um a oito anos
de estudo, com companheiro (a) e renda familiar de até três salários mínimos.
Concernente às características clínicas, verificou-se maioria dentro dos padrões de
normalidade para pressão arterial e fora dos parâmetros normais para a circunferência
abdominal e Índice de Massa Corpórea. Em relação à adesão ao tratamento
medicamentoso, constatou-se haver predomínio da não adesão ao tratamento (50,2%).
Na análise bivariada evidenciou-se associação estatística significativa com a adesão ao
tratamento medicamentoso, ocupação aposentado (a), estado civil com companheiro (a)
e pressão arterial sistólica normal. Além destas, entrou na análise multivariada a
variável pressão arterial diastólica normal. Após aplicação da regressão logística,
permaneceram no modelo final ocupação aposentado (a) (p=0,02 OR: 1,36 [1,04; 1,78])
e pressão arterial diastólica (p=0,001, OR: 2,14 [1,36; 0,24]), com os valores: R²=0,45
(Hosmer e Lemeshow), 0,35 (Cox & Snell), 0,47 (Nagelkerke). O X² do modelo foi
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32,054. Conclusão: A avaliação da adesão ao tratamento medicamentoso antihipertensivo torna-se instrumento influente na tomada da decisão terapêutica entre os
membros da equipe multiprofissional. Logo, reforça-se a necessidade do
desenvolvimento de estratégias eficazes que possam aumentar a adesão ao tratamento
da HAS.
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Autores: Gabriel Pitanga Soneghet, Crispim Cerutti Junior, Alexandre
Loureiros e Josiane dos Santos
Título: ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE CONTROLE
VETORIAL E COEFICIENTES DE INCIDÊNCIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO
DE ANCHIETA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL, 2009 A 2011

Resumo
Introdução: a dengue é uma das arboviroses mais difundidas, sendo a doença
viral transmitida por mosquito com maior velocidade de propagação. Este
estudo tem como objetivo analisar a correlação entre índices de controle
vetorial e coeficientes de incidência de dengue no município de Anchieta,
Espírito Santo, Brasil, no período de 2009 a 2011. Materiais e Métodos:
estudo observacional do tipo ecológico com base nas notificações de casos de
dengue, no índice de infestação predial (IIP) e no percentual de pendência na
inspeção de imóveis.Foi utilizado o teste de correlação de Spearman para
análise de correlação e de Poisson para regressão. O nível de significância foi
estabelecido em 5%. Resultados: Houve correlação entre os índices de
infestação predial e os coeficientes de incidência de dengue no município de
Anchieta quando essas variáveis foram incorporadas ao modelo de regressão
de Poisson, embora permanecesse um resíduo correlacionado com o tamanho
da população (r = 0,643 e p< 0,05)na localidade.Houve correlação entre o
percentual de pendências e os coeficientes de incidência de dengue, no
município de Anchieta, tanto isoladamente (r = 0,486 e p<0,001) quanto
quando incorporado ao modelo de regressão de Poisson.

Na análise de

regressão, o aumento de uma unidade no IIP aumentaria a incidência da
doença em 39%.Conclusão: Foi encontrada correlação entre índices de
Infestação Predial pelo Aedes aegypti e pendência no município de Anchieta.
Conclui-se que quanto maior o tamanho da população, menores deverão ser os
valores de infestação predial capazes de influenciar a incidência da dengue. A
relação entre número de vetores e número de casos sofre a interferência de
variáveis como suscetibilidade humana e oportunidade de repasto sanguíneo, e
esta relação aumenta proporcionalmente com o aumento da população.
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Palavras-chave: dengue; densidade demográfica; saúde ambiental;
controle de vetores; incidência.
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AVALIAÇÃO DA ROTINA PARA OS EXAMES DOS CONTATOS DAS
PESSOAS COM HANSENÍASE EM SOBRAL-CE

Ana Eduarda Melo Queiroz
Karina Oliveira de Mesquita
Gleiciane Kélen Lima
Maria Socorro Carneiro Linhares
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas
Sandra Maria Carneiro Flor
João Sérgio Araújo Soares

RESUMO
INTRODUÇÃO: A hanseníase apresenta tendência de estabilização dos coeficientes de

detecção no Brasil, mas, estes ainda estão em patamares muito altos nas regiões Norte,
Centro-Oeste e Nordeste. O Brasil é o segundo país com maior número de casos novos
de hanseníase detectados no mundo e, a constatação de sequelas em crianças como
consequência do atraso no diagnóstico e início do tratamento, ainda é uma realidade
muito frequente. OBJETIVO: A pesquisa teve o objetivo de avaliar a rotina do exame dos
contatos intradomiciliares de pacientes que foram diagnosticados com hanseníase no ano de
2009. MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem

quantitativa, desenvolvido nos territórios cobertos pela Estratégia Saúde da Família de
Sobral, nos quais foram encontrados registros de contatos intradomiciliares de pacientes
com hanseníase no ano de 2009. Os sujeitos do estudo totalizaram 132 contatos.
Utilizou-se para coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Para digitação e
tabulação dos dados foi utilizado o programa Epi-Info. RESULTADOS: Segundo dados
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obtidos através do SINAN-NET e prontuários dos Centros de Saúde da Família em
estudo, foram registrados 305 contatos de pacientes com hanseníase em 2009. Porém,
destes, somente 271 foram examinados e 132 (48%) fizeram parte do estudo. Os
principais resultados foram que 53% dos contatos de portadores de hanseníase eram do
sexo feminino, 45,5% eram estudantes. A maioria estava na faixa etária dos 10 a 14
anos (18,9%). 61,4% dos contatos afirmaram que o exame foi realizado em todo o
corpo. Quanto à detecção de mancha no corpo, 89% relataram não apresentar nenhuma
mancha e em 11% foram encontradas manchas em algumas partes do corpo. Nestes
contatos em que foi encontrada alguma mancha, em nove deles (64%) foi realizado o
exame da mancha e nos outros cinco (36%) não foi realizado. CONCLUSÃO: Os dados
reforçam a necessidade de ações que proporcionem a vigilância adequada dos contatos
intradomiciliares, compreendendo sua identificação, exame e acompanhamento
contínuo e sistemático.
Palavras-chave: hanseníase; prevenção & controle; saúde pública.
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FARMACOEPIDEMIOLOGIA DE GESTANTES ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS
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1- Universidade Católica de Santos, murilomedicii@hotmail.com; 2 – Universidade
Católica de Santos; aylenebousquat@gmail.com

Introdução e Objetivos: A gestação na adolescência vem sendo assumida como um
problema de saúde pública. O uso de medicamentos em gestantes merece atenção
não apenas pelos riscos ao feto, mas também pela necessidade de garantir seu
acesso. No caso das gestantes adolescentes este cenário adquire maior importância,
pois para uma importante parcela destas jovens, a gestação não foi planejada.
Materiais e Métodos: Foi realizado estudo de corte transversal exploratório com
coleta prospectiva de dados. Foram entrevistadas 837 adolescentes grávidas (com
idade gestacional a partir da 36ª semana) ou puérperas que utilizavam serviços de
saúde do SUS em Santos, Ribeirão Preto e dois distritos em São Paulo. Os resultados
encontrados foram analisados através do programa SPSS tendo sido realizadas
frequências simples e teste de associação considerando a hipótese de associação
aceita quando p ˂ 0,05. Resultados e Conclusões: Das gestantes entrevistadas 675
(80,7%) utilizavam sulfato ferroso diariamente, a maioria, 608 adolescentes, recebeu o
medicamente pela rede pública. 387 jovens (46,3%) apesar de já estarem no final da
gestação continuavam o uso do ácido fólico, o perfil de dispensação é semelhante ao
do sulfato ferroso, 53,2 % não necessitaram de nenhum outro medicamento na
gestação até o momento da entrevista, além do ácido fólico ou o sulfato ferroso. O
número de consultas ao pré-natal se relacionou com o início precoce do uso de ácido
fólico; sendo que o uso no primeiro trimestre deste medicamento chegou a 67,4%. O
percentual de automedicação foi de 7,9%, menor do que o encontrado na literatura
para a população em geral As adolescentes grávidas tendem a não se automedicar
comparado a outros estratos como crianças ou adultos. O uso do Sulfato ferroso ainda
não atinge o conjunto das adolescentes, os resultados observados indicam a
necessidade de melhoria e garantia do acesso para todas as gestantes. O uso do
acido fólico é o cenário mais preocupante, pois os dados indicam que ele esta sendo
utilizado rotineiramente fora do período indicado e que seu uso no primeiro trimestre
não foi realizado por mais de 30% das adolescentes. Apoio Financeiro: CNPQ
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Representações sociais sobre alimentação saudável e condição domiciliar de
(in)segurança alimentar de usuários de restaurantes populares
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Introdução: O Programa Restaurante Popular é uma estratégia do governo para
promover a segurança alimentar e nutricional (SAN) da população e reduzir número de
pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional (IAN). Objetivo: verificar
se o modo como os usuários dos Restaurantes populares de Belo Horizonte-MG
(RPBH-MG) pensam sobre Alimentação Saudável e as dificuldades para adotá-la está
associada à condição domiciliar de (In)Segurança Alimentar. Métodos: Estudo
transversal realizado em todos os RPBH-MG, com amostra representativa de 1613
usuários. Coletou-se os dados por meio de um questionário semiestruturado. Na análise
dos dados aplicou-se o teste Qui-quadrado de Pearson, com um nível de significância de
5%, para verificar associação entre as representações sociais concernentes às mudanças
que pretendem fazer

e dificuldades que percebem para se alimentar de maneira
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saudável com a condição domiciliar de (in)segurança alimentar. Resultados: Verificouse que os usuários que se encontram em condição de SAN são os mais interessados
(68,9%) em realizar mudanças na sua alimentação (p<0,001). Entre as mudanças
realizadas ou que esperam realizar “cortar, reduzir, evitar, não comer, comer menos,
diminuir CHO, gorduras, sal, carnes, bebidas diversas e outros alimentos” representa o
maior percentual (71,4%) entre os usuários que estão em SAN e “comer mais frutas,
verduras, legumes e outros alimentos” é a principal ação ou atitude que os IAN esperam
realizar (p=0,76). Em relação à presença ou não de dificuldade para se alimentar de
maneira saudável, observou-se entre os usuários que relataram ter dificuldade que a
maioria (65,2%) está em SAN (p<0,001). Sendo que, para aqueles que estão em
condição de SAN a dificuldade está relacionada com a falta de tempo (82,9%) e para os
usuários que estão em IAN a maior dificuldade relatada trata-se da condição financeira
(53,5%) (p<0,001). Conclusão: Os resultados demonstraram que a condição domiciliar
de IAN dos usuários dos restaurantes populares os levam a sinalizar

a condição

financeira como principal dificuldade para se alimentarem de forma mais saudável e que
a mudança que precisam fazer para se alimentarem de maneira saudável está
relacionada a consumirem mais alimentos, considerados menos acessíveis como frutas,
verduras e legumes.
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HIPERTENSÃO AUTO-REFERIDA E OUTRAS MEDIDAS DA POPULAÇÃO DE
PRAIA GRANDE
Médici, M¹; Bousquat, A²
1- Universidade Católica de Santos, murilomedicii@hotmail.com; 2 – Universidade
Católica de Santos; aylenebousquat@gmail.com
Introdução e Objetivos: A hipertensão arterial é considerada um problema de saúde
pública por sua magnitude na população, os riscos advindos e as dificuldades no seu
controle. É também reconhecida como o mais importante fator de risco para o
desenvolvimento do acidente vascular encefálico e infarto do miocárdio, sendo
responsável por 25 e 40% da etiologia multifatorial destas doenças. Porém vários são
os fatores associados à elevação da pressão arterial como o sedentarismo, o estresse,
o tabagismo, o envelhecimento, o histórico familiar, a raça, o gênero, o peso e os
fatores dietéticos e renais. Identificar a prevalência da HAS auto referida na população
adulta com mais de 20 anos e de outras medidas de controle. Materiais e Métodos:
Foi realizado um inquérito de base populacional no município de Praia Grande. No
inquérito populacional a técnica de amostragem foi a de conglomerados, sendo
adotados como unidades primárias e secundárias de amostragem, respectivamente, o
setor censitário e o domicílio. Os questionários foram aplicados através de netbooks
em sistema operacional elaborado especificamente para esta pesquisa. O sistema é
composto por 10 módulos desenvolvidos para a captura dos dados. Resultados e
Conclusão: Foram visitados 659 domicílios distribuídos em 37 setores censitários. A
cobertura do PSF foi de 74,8%,renda famílias de 1 a 3 salários mínimos foi a
predominante em 62,8% das casas. A maioria pertence às faixas C2 e C1 da
classificação socioeconômica. 25,7% dos moradores são afiliados ao setor privado,
com predomínio de convênios regionais. O número de adultos com mais de 20 anos
foi de 1169, sendo 59% do sexo feminino. A prevalência de HAS referida foi de
18,2%, sendo que todos os entrevistados referem o uso de medicação, embora destes
14,6% usam medicamentos “apenas quando tem problemas ou sentem-se mal”. A
realização de exercícios físicos e controle do peso foram às medidas mais comumente
indicadas pelos profissionais de saúde que acompanham os pacientes,
independentemente de serem do setor público ou privado. Os resultados encontrados
confirmam a importância da HAS no cenário da saúde. Apoio Financeiro: CNPQ.
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Médici, M¹; Bousquat, A²
1- Universidade Católica de Santos, murilomedicii@hotmail.com; 2 – Universidade
Católica de Santos; aylenebousquat@gmail.com
Introdução: A hipertensão arterial é considerada um problema de saúde pública por
sua magnitude na população, os riscos advindos e as dificuldades no seu controle. É
também reconhecida como o mais importante fator de risco para o desenvolvimento do
acidente vascular encefálico e infarto do miocárdio. Objetivos: Analisar o uso de
medicamentos anti-hipertensivos na população de Praia Grande – São Paulo, bem
como avaliar sua adequação aos protocolos terapêuticos vigentes. Metodologia: Foi
realizado um inquérito de base populacional no município de Praia Grande. Os
questionários foram aplicados através de netbooks em sistema operacional elaborado
especificamente para esta pesquisa. Foram entrevistados 659 domicílios. Foram
realizadas análises uni e bivariadas e foi assumido p<0.05 para critério de associação
estatisticamente significante. Resultados e Conclusão: Foram entrevistadas 1702
pessoas em 659 domicílios, destas foram selecionados 1276 (75%) adultos maiores
que 20 anos. Deste total 249 (19,5%) são hipertensos; 159 (66,2%) são mulheres e 81
(22,8%) são homens, a idade verificada foi 107 (44,6%) com 20 a 59 anos e 133
(55,4%) possuem mais de 60 anos. 196 (81,6%) possuem cobertura PSF; nove
participantes não responderam a essas questões. Com relação ao dado de saúde dos
hipertensos, 177 (71,1%) possuem diagnóstico maior que cinco anos, 65,1% destes
diagnósticos foram realizados pelo Clínico Geral e 64% no setor público. O
medicamento mais consumido foi o Captopril (24,5%), seguido da Hidroclorotiazida
sigla com 22,9% e a Losartana com 17,3%. Com relação à adequação destes
medicamentos encontramos que a Monoterapia foi usada por 84 pacientes e 81
(96,4%) pessoas em uso está compatível com as Diretrizes. 88 pessoas estão com
associação sendo que 38 (43%) adequado às duas diretrizes, 24 (27%) adequado à
somente uma e 36 (30%) não adequados a nenhuma diretriz. Com relação às análises
bivariadas, vimos que a relação do Programa de Saúde da Família (PSF) com o
diagnóstico foi estatisticamente significativo já que morar em área com PSF levou ao
maior diagnóstico de hipertensão. Apoio Financeiro: CNPQ.
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Introdução: O esquema terapêutico para idosos diabéticos e pacientes mais jovens
envolve o controle da glicemia com medidas não farmacológicas, como mudanças nos
hábitos alimentares e prática de atividades físicas. Quando essas medidas não são
suficientes, inicia-se o uso de medicamentos, em terapia única ou combinada. A
fisiologia do idoso difere da do adulto e a prevalência de comorbidades é elevada,
ocasionando maior uso de medicamentos, polifarmácia, potencial interação
medicamentosa (IM) e uso de fármacos impróprios para idosos.
Métodos: Estudo transversal de base populacional com dados de 333 idosos (60 anos e
mais) diabéticos do “Inquérito de Saúde no município de Campinas” (ISACamp 2008).
Os medicamentos usados nos três dias anteriores à pesquisa foram classificados de
acordo com a Anatomical Therapeutic Chemical Code (ATC-2009). Foram avaliadas
possíveis interações medicamentosas por meio do banco de dados Drugs.com, que
classifica as interações em: Maiores, Moderadas e Leves. Todas as análises estatísticas
foram realizadas no módulo survey do programa Stata 11.0, que consideram as
ponderações relativas ao delineamento amostral.
Resultados: Dos idosos diabéticos, 96,8% usavam ao menos um medicamento e 41,7%
relataram uso de cinco ou mais nos três dias que antecederam a pesquisa. Dentre os
cinco medicamentos mais frequentes encontram-se os hipoglicemiantes orais
metformina (11,7%) e glibenclamida (7,5%); dois anti-hipertensivos: captopril (10,4%)
e hidroclortiazida (5,4%) e o antiinflamatório e antitrombótico ácido acetilsalicílico
(7%). Na análise das interações (n = 937), 87,5% foram classificadas como moderadas,
10% menores e 2,5% maiores. Dentre as interações moderadas, destacam-se o
captopril+metformina, captopril+glibenclamida e captopril+hidroclorotiazida, cujo
uso foi referido por 16,8%, 16,1% e 13,2% dos idosos respectivamente.
Conclusão: O idoso diabético requer atenção especial na terapêutica medicamentosa.
Para isso, além da disponibilidade do medicamento, é preciso agregar valor às ações e
aos serviços de saúde, por meio do desenvolvimento da Assistência Farmacêutica,
buscando a redução de interações medicamentosas prejudiciais à sua saúde e garantindo
seu acesso a medicamentos essenciais com qualidade e segurança.

488

Comparação do acompanhamento da tuberculose entre populações de aglomerados subnormais e
outros setores censitários: evidências que as programas de controle atingem as comunidades
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Introdução: Várias características dos moradores das comunidades carentes, oficialmente
designado como aglomerados subnormais (AGSN), torna-os mais vulneráveis aos piores
desfechos da infecção pelo tuberculose (TB). O Programa Nacional de Controle da Tuberculose
(PNCT) lançou um novo plano de ação em 2007, que incluiu medidas para incentivar melhor
tratamento e acompanhamento nestas populações.
Objetivo: Comparar dados demográficos e de tratamento e acompanhamento de pacientes com
TB de setores censitários AGSN e não-AGSN no município do Rio de Janeiro, Brasil no ano de
2010.
Métodos: Os dados da TB foram provenientes da Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério
da Saúde (SVS/MS) e os dados dos setores censitários são do Censo 2010/ IBGE. Os endereços
de todos os casos de TB notificados no SINAN em 2010 no município de Rio de Janeiro foram
georreferenciados e mapeados no Programa ArcGIS 10 para identificar o setor censitário de
residência. A incidência, tratamento, duração do acompanhamento e desfecho do tratamento da
TB foram comparadas entre os casos residentes no setores censitários dos AGSN versus nãoAGSN.
Resultados: A incidência da TB, em 2010, foi maior nos setores censitários dos AGSN (n =
1807, 130 casos/100.000 pessoas-anos) do que dos não-AGSN (n = 4794, 98 casos/100.000).
Não foi observado uma diferença em medicamentos administrados entre os setores. Houve 9,0%
mais casos nos AGSN indicados para DOTS (tratamento supervisionado diretamente observado).
A maioria dos casos completaram DOTS (97.9%), com apenas 0,5% mais casos de AGSNs que
não completou. O tempo de diagnóstico até notificação, diagnóstico até início do tratamento e
diagnóstico até final do seguimento não se diferiram significativamente entre os grupos
censitários (p= 0,11, 0,69, 0,65, respectivamente). Para o desfecho, 1,4% menos casos de AGSN
se curaram e 2,6% abandonaram mais o tratamento do que casos de não-AGSN. Frequências de
MDR-TB e morte por TB foi semelhante entre os dois grupos (0,8-0,9% e 4,9%-5,2%,
respectivamente).
Conclusão: Não foram encontradas diferenças relevantes nos desfechos do tratamento entre os
casos de AGSN e não-AGSN. Evidências apresentadas aqui sugerem que PNCT e DOTS estão
alcançando com sucesso nas populações de AGSN. No entanto, a incidência maior de TB em
setores censitários dos AGSN pode indicar que as condições ambientais e sociais nessas
comunidades precisam ser abordadas para ter um esforço de controle abrangente.
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SEGURANÇA DO PACIENTE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: ANÁLISE
PRELIMINAR DOS EVENTOS ADVERSOS

Flávia Batista Portugal, Marizete de Oliveira Silva, Priscilla Santos de Oliveira Rocha,
Marisol Volpato, Andriny Mendes, Elisa Bracellos, Octávia, Leonardo Costa Barbosa.

Tópico: Epidemiologia hospitalar
Introdução: Ações relacionadas ao cuidado em serviços de saúde podem gerar danos
aos pacientes, desta forma, emerge o conceito de segurança do paciente como
importante norteador de ações no sistema de saúde. Entende-se segurança do paciente
como uma redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à
atenção à saúde. Assim, em 2013, foi lançada a Resolução de Diretoria Colegiada
(RDC) nº 36, a qual institui ações para segurança do paciente nos serviços de saúde, os
quais passam a ser obrigados a notificar incidentes que podem gerar danos ao paciente,
os denominados eventos adversos. Portanto, visando reduzir estes eventos e aderir aos
termos da RDC, em 2013, o Estado do Espírito Santo criou a Comissão Estadual de
Segurança do Paciente, a qual assumiu ações neste âmbito em conjunto com os serviços
capixabas. Objetivo: Descrever os eventos adversos notificados em 2014 pelos serviços
de saúde do Espírito Santo. Metodologia: Trata-se de um estudo descrito e quantitativo.
Os dados foram obtidos por meio das notificações dos eventos adversos no FormSUS
no período de janeiro a março de 2014, período que foi instituído este meio de
notificação para os estabelecimentos. Resultados: Neste período, foram notificados 32
eventos adversos, das quais 50% foram classificados como outros, seguido por 25% de
quedas durante a internação e 6,25% para úlcera por pressão e fuga do paciente. Desses,
somente 3,13% geraram danos graves aos pacientes e 28,13% danos leves. Quanto ao
desfecho do evento, apenas 1% gerou incapacidade temporária e 21,88% outras causas.
A maioria dos eventos ocorreu na clínica médica (37,5%) e na UTI adulto (31,25%).
Por fim, a maioria dos eventos notificados eram provenientes de serviços localizados no
município de Vitória (90,63%) e foram notificados por profissionais do Núcleo de
Segurança do Paciente/ Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (75%).
Conclusão: Nota-se que em um breve período, alguns serviços de saúde notificaram,
entretanto, ainda é necessário uma maior adesão dos estabelecimentos. Contudo, os
poucos dados obtidos, já geram informações que a coordenação estadual de segurança
do paciente pode auxiliar criação estratégias de intervenção nos estabelecimentos.
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Escolaridade materna, peso ao nascer e mortalidade neonatal: análise de dois
períodos no Estado do Rio de Janeiro
Autores: Flores PVG, Coeli CM, Aguiar FP, Camargo TMCR, Pinheiro RS,
Fonseca SC
Introdução: A associação entre escolaridade materna e desfechos perinatais foi pouco
estudada após as recentes mudanças socioeconômicas que ocorreram no Brasil.
Objetivo: O estudo teve como objetivo estudar a escolaridade materna, o peso ao
nascer e óbito neonatal, na população de nascidos vivos no Estado do Rio de Janeiro,
em dois períodos distintos (2004 -2007 e 2008 – 2010). Método: Trata-se de um estudo
de coorte não concorrente, com seguimento passivo de nascidos vivos filhos de
mulheres residentes no Estado do Rio de Janeiro (N=1.445.367) por meio do linkage
probabilístico de registros do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
e do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), no período de 2004 a 2010. A idade
materna, o peso ao nascer e o óbito neonatal foram avaliados segundo estratos de
escolaridade materna (menos de quatro anos, quatro a onze anos e doze e mais anos
de estudo). Resultados: Houve melhora global da escolaridade na comparação entre
os dois períodos estudados, porém com aumento dos extremos etários no estrato de
baixa escolaridade e redução das mulheres com 10 a 19 anos no estrato de maior
escolaridade. As frequências de baixo peso ao nascer e macrossomia aumentaram na
baixa escolaridade, estrato que também apresentou a menor redução na mortalidade
neonatal. Conclusão: A manutenção e, por vezes, aumento das desigualdades
associadas à baixa escolaridade nos dois períodos do estudo alertam para a
necessidade de uma abordagem multissetorial para que melhorias na saúde maternoinfantil alcancem a todos equitativamente.
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Nível educacional da mãe e mortalidade neonatal: avaliação do paradoxo do peso
ao nascer em um país de renda média.

Autores: Flores PVG, Fonseca SC, Aguiar FP, Camargo Junior KR, Pinheiro RS,
Coeli CM
Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar o paradoxo do peso ao nascer usando o nível
educacional da mãe como a variável de exposição e a mortalidade neonatal como a
variável resposta, no contexto de um país de renda média. Métodos: Estudo de coorte
não concorrente que seguiu passivamente nascidos vivos (n = 1.445.428) no Rio de
Janeiro, Brasil, por meio de relacionamento probabilístico entre os Sistemas de
Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e de Mortalidade (SIM), de 2004 a 2010. O
peso ao nascer e a mortalidade neonatal foram avaliados de acordo com os estratos de
nível educacional materno (menos de quatro anos, 4 a 11 anos e doze anos ou mais de
estudo). Foram construídas curvas de distribuição de peso de acordo com o nível de
escolaridade e curvas de mortalidade neonatal peso específicas. A associação entre a
escolaridade materna e mortalidade neonatal foi estimada através de odds ratio ajustado
para idade materna e peso ao nascer (inferior a 2500g e 2500g ou superior).
Resultados: O peso médio ao nascer aumentou com o aumento da escolaridade
materna. Filhos de mães com baixa escolaridade apresentaram o maior percentual de
baixo peso ao nascer (peso <2500g) e macrossomia (≥ 4000g). A mortalidade neonatal
foi 1,8 vezes maior no grupo com baixos níveis de escolaridade, quando comparado ao
grupo com alto nível educacional. Não observamos um cruzamento de curvas de
mortalidade peso específicas estratificadas pela escolaridade materna nos estratos com
menos de 2500 gramas (paradoxo do baixo peso ao nascer), mas houve uma atenuação
da associação inversa entre nível de escolaridade materna e mortalidade neonatal,
ajustado para idade materna, no grupo de recém-nascidos de baixo peso do estrato nível
educacional baixo. Conclusão: O efeito da escolaridade materna sobre o acesso aos
cuidados necessários para bebês de baixo peso ao nascer pode determinar a ausência de
observação do paradoxo do peso ao nascer. O estudo destaca o risco de ocorrência de
viés de colisor por estratificação ao usar o peso de nascimento como uma variável de
estratificação em estudos de mortalidade neonatal.
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IDEAÇÃO SUICIDA E TENTATIVA DE SUICÍDIO EM USUÁRIOS DE
CRACK QUE BUSCARAM ATENDIMENTO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
DE REFERÊNCIA DE MACEIÓ/AL, NO PERÍODO DE 2010 A 2011.
SOUZA, A. M. A.1; SOUZA, E. M.2; MIRANDA, M. P. M.1; MIRANDA, C. T1.
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Introdução: Consumido por mais de um milhão de brasileiros, o crack está relacionado à maior
mortalidade em seus usuários. O uso de drogas vem sendo associado ao elevado risco de
suicídio, avaliado pela presença de ideação suicida e tentativa prévia de suicídio. Contudo, há
pouca informação sobre a ocorrência destes eventos em usuários de crack que buscam
atendimento em serviços de referência. Objetivo: Identificar ideação suicida e tentativa de
suicídio, na vida e nos últimos 30 dias, em usuários de crack admitidos no hospital psiquiátrico
de referência de Maceió/AL, entre 2010 e 2011. Métodos: Estudo transversal, descritivo, a
partir da aplicação do “Addiction Severity Index”, versão 6, em 200 usuários de crack atendidos
no Hospital Escola Portugal Ramalho, Maceió/AL, no período de fevereiro de 2010 a maio de
2011. Resultados: Amostra constituída por pessoas entre 18 e 51 anos (média: 27,9 ± 7,6 anos),
das quais 179 (89,5%) eram homens e 107 (53,5%) pardos. Dos 200 usuários de crack, 72
(36%) tentaram suicídio em algum momento da vida e 24 (12%) o fizeram também nos últimos
30 dias. Especificando ideação e tentativa de suicídio, 84 (42%) dos usuários não apresentaram
ideação ou tentativa de suicídio; 30 (15%) apenas ideação na vida; 14 (15%) apenas ideação na
vida e nos últimos 30 dias; 2 (1%) apenas tentativa na vida; 31 (15,5%) ideação e tentativa na
vida; 15 (7,5%) ideação na vida e nos últimos 30 dias mais tentativa na vida; 3 (1,5%) ideação
apenas na vida mais tentativa na vida e nos últimos 30 dias e 21 (10,5%) ideação na vida e nos
últimos 30 dias. Conclusão: A alta frequência de ideação suicida (25%) e tentativa de suicídio
(12%) encontrada nos pacientes hospitalizados pela dependência ao crack nos 30 dias
precedentes à admissão ressalta a importância da abordagem destes eventos na intervenção
clínica durante a internação. Mais estudos são necessários no intuito de esclarecer os fatores
associados a este fenômeno.
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Adaptação transcultural e validação da escala de medida do clima de
trabalho em equipe (Team Climate Inventory – TCI) no contexto da
atenção primária à saúde no Brasil
Autores: Mariana Charantola Silva, Marina Peduzzi, Heloise Agrelli, Carine
Teles Sangaleti
Introdução: Na Atenção Primária em Saúde (APS) do Sistema Único de
Saúde (SUS) que tem a Estratégia Saúde da Família (ESF) como modelo
estruturante, as práticas se organizam com base no trabalho em equipe. É
necessário avaliar a efetividade das equipes para promover atenção integral às
necessidades de saúde dos usuários e população e distinguir equipes efetivas
e pseudo equipes. Na literatura internacional, identificam-se diversos
instrumentos que mensuram trabalho em equipe, com destaque para o Team
Climate Inventory (TCI) dos autores Neil Anderson e Michael West adaptado e
validado em dez países com bons resultados psicométricos. A escala é
composta por 38 itens distribuídos em quatro fatores: participação na equipe,
apoio para novas ideias, objetivos da equipe e orientação para as tarefas.
Objetivos: Realizar adaptação transcultural (ATC) do instrumento TCI para
língua portuguesa falada no Brasil e validar a versão adaptada com
trabalhadores de saúde da APS. Método: A ATC seguiu as seguintes etapas:
tradução, síntese, retrotradução, comitê com sete especialistas da APS e do
método e pré-teste aplicado a 27 trabalhadores da APS. A validação foi
realizada no município de Campinas-SP e participaram do estudo 497
profissionais da APS inseridos em 72 equipes (ESF e Saúde Bucal). Verificouse a confiabilidade pelo alfa de Cronbach, a validade de constructo pela análise
fatorial confirmatória (AFC) e a validade convergente por correlação com a
escala Occupation Stress Indicator (OSI) que mensura satisfação no trabalho.
Resultados: Na ATC o comitê de especialistas produziu a versão pré-final da
escala em português aplicada para validação. Contudo problematizou dois
aspectos: a sobreposição dos itens 9, 10 e 12 do fator ‘participação na equipe’
e o fator ‘objetivos da equipe’ no tocante à sua definição na APS. A validação
mostrou que não há sobreposição dos itens acima referidos e que a
confiabilidade da escala variou entre 0.92 a 0.93 para os quatro fatores. A AFC
aferiu a adequação do modelo proposto pelos autores com a distribuição dos
38 itens nos quatros fatores e a medida da correlação entre clima de trabalho
em equipe e satisfação no trabalho foi significativa, embora fraca. Conclusão:
A versão em português do TCI foi validada e pode ser utilizada no contexto da
APS no país, constituindo uma ferramenta adequada para a avaliação do
trabalho em equipe.
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Avaliação da Atenção Pré-Natal: Indicadores de adesão, início precoce e qualidade
do seguimento e sua relação com o baixo peso ao nascer.
FONSECA, C.R.B; STRUFALDI, M.W.L; CARVALHO, L.R.; PUCCINI, R.F.
Cátia Regina Branco da Fonseca, Maria Wany Louzada Strufaldi, Lídia Raquel de
Carvalho, Rosana Fiorini Puccini.

Resumo
O baixo peso ao nascer é um importante indicador de saúde de uma população e o
cuidado pré-natal é um dos principais constituintes do Pacto da Atenção Básica do
Sistema Único de Saúde e compreende um conjunto de atividades com a finalidade de
identificar riscos e promover assistência adequada, com melhoria para a saúde da
mulher e do recém-nascido. Objetivos: comparar a qualidade do cuidado pré-natal
realizado em Unidades Básicas de Saúde, através da relação com o nascimento de
recém-nascido com Baixo Peso. Método: Estudo de avaliação de serviço, realizado em
Botucatu/SP. Dados secundários dos seguimentos Pré-Natais de todos os recémnascidos com peso inferior ou igual a 2500g foram coletados dos prontuários em todas
as Unidades Básicas de Saúde, dos anos de 2004 a 2008. Indicadores de processo foram
elaborados e para a classificação das Unidades em grupos de acordo com a similaridade
das variáveis do seguimento pré-natal, foi realizada a análise de agrupamento pelo
método de Ward e construídos Dendogramas. Resultados: Correlacionando-se a síntese
dos indicadores com as frequências de baixo peso ao nascer, verificou-se que duas
Unidades (A e C) apresentavam os menores índices do estudo em relação ao baixo peso
ao nascer (28,6% e 16,7%), duas Unidades (D e N) com relação entre 44,4% e 54,4% e
as outras 12 Unidades com qualidade intermediária (entre 36,4% e 55,6%). Conclusões:
Os resultados indicam a necessidade de ações para melhoria da atenção pré-natal e que a
captação precoce da gestante para o Pré-Natal é um passo essencial neste processo.
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Aleitamento materno e diversidade alimentar entre crianças no segundondo
semestre de vida no município de Barra Mansa
RENATA RIBEIRO RIGOTTI, MARIA INÊS COUTO DE OLIVEIRA, CRISTIANO
SIQUEIRA BOCOLLINI

!

!

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno
por 2 anos ou mais e a introdução de alimentos complementares saudáveis e
diversificados a partir dos 6 meses de idade. Este estudo teve como objetivo investigar a
prevalência e os fatores associados à ausência do aleitamento materno e da diversidade
alimentar em crianças no 2º semestre de vida. Métodos: Estudo transversal realizado
em Barra Mansa, Rio de Janeiro, na Campanha Nacional de Vacinação de 2006.
Acompanhantes de 560 crianças no segundo semestre de vida foram entrevistados
mediante a aplicação de questionário estruturado do projeto AMAMUNIC. Variáveis de
exposição que na análise bivariada se mostraram associadas aos desfechos “ausência de
aleitamento materno” e “ausência de diversidade alimentar” (p≤0,20) foram
selecionadas para a análise múltipla. As razões de prevalência ajustadas foram obtidas
por modelo de regressão de Poisson com variância robusta (IC=95%). Resultados: Foi
encontrada uma prevalência de 39,8% de crianças não amamentadas e de 64,5% que
não recebiam alimentos com diversidade adequada. Na análise múltipla, a criança estar
acompanhada de outra pessoa que não a mãe (RP=1,288; IC95%:1,064-1,560), o baixo
peso ao nascer (RP=1,453; IC95%:1,162-1,817), a idade crescente da criança em dias
(RP=1,004; IC95%:1,002-1,005), o uso de chupeta (RP=3,280; IC95%:2,522-4,266) e
de mamadeira (RP=1,612; IC95%:1,287-2,019) apresentaram-se como fatores
associados à ausência do aleitamento materno. A criança estar acompanhada por outra
pessoa que não a mãe (RP=1,170; IC95%:1,020-1,343) e ter sido internada por alguma
doença (RP=1,214; IC95%:1,024-1,440) foram fatores associados à ausência de
diversidade alimentar. Já a criança ter nascido em hospital privado (RP=0,816; IC95%:
0,726-0,917) e sua idade crescente (RP=0,997; IC95%:0,996-0,999) apresentaram-se
como fatores associados à diversidade alimentar. Conclusão: As recomendações da
OMS não estão sendo seguidas a contento. O baixo peso ao nascer mostrou-se um fator
de risco para o aleitamento materno no 2º semestre de vida e o uso de chupeta e
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mamadeira também prejudicam ou são marcadores de problemas nesta prática. A
hospitalização prévia pode contribuir para a ausência de alimentação diversificada. A
criança não estar acompanhada pela mãe para ser vacinada mostrou-se um fator
associado a ambos os desfechos.
Descritores: Aleitamento materno, alimentação complementar, diversidade alimentar,
alimentação infantil, estudos transversais, avaliação de programas e projetos de saúde.
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Identificação de padrões de consumo alimentar associados com a obesidade: uma
revisão sistemática.
Paulo Cesar P. de Castro Junior – Escola Nacional de Saúde Pública
Letícia de Oliveira Cardoso – Escola Nacional de Saúde Pública
Nos últimos anos a obesidade tem crescido de forma alarmante sendo considerada uma
pandemia. Estudos tem mostrado que a mudança no perfil alimentar da população tem
auxiliado neste aumento da obesidade. A investigação de padrões alimentares tem sido
indicada para realização de estudos que buscam identificar associação entre consumo
alimentar e doenças crônicas. Este trabalho teve por objetivo identificar padrões de
consumo alimentar definidos a posteriori associados à obesidade por meio de uma
revisão sistemática da literatura. Para tanto foi realizada uma busca bibliográfica nas
bases de dados Medline via PubMed, Lilacs e Web of Science, e selecionados artigos
que atendiam aos seguintes critérios: ser um estudo observacional, ter definido padrões
alimentares a posteriori por análise multivariada, ter analisado como desfecho em
obesidade em adultos. De 1107 artigos inicialmente identificados a partir da estratégia
de busca 22 foram selecionados para a extração dos dados e avaliação da qualidade
metodológica. A maioria dos estudos encontrados identificaram pelo menos 3 padrões
alimentares: 1. Tradicional: composto por alimentos tradicionais do local do estudo,
podendo oferecer risco ou proteção ao desfecho de interesse de acordo com os
alimentos que compõe o padrão; 2. Saudáveis: composto por alimentos minimamente
processados, como cereais integrais, frutas e hortaliças, sendo este protetor à obesidade;
3. Ocidental: composto por alimentos altamente processados, de elevado risco à
obesidade. Os resultados apontam para uma maior frequência do padrão Ocidental, o
que justifica a prioridade de políticas e ações para promoção da alimentação saudável e
diminuição do consumo de alimentos de risco.
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PREVALÊNCIA DE DOENÇA PERIODONTAL EM PACIENTES COM DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
Lúcio Hélio Pereira de Almeida
Maria Vieira de Lima Saintrain
Walda Viana Brígido de Moura
Paulo César de Almeida
Introdução: O raciocínio e as técnicas epidemiológicas são fundamentais para o êxito das
ações de saúde no Brasil, destacando-se os levantamentos epidemiológicos em Odontologia,
que se configuram como relevantes para o planejamento de programas nacionais ou regionais
de saúde bucal. Objetivo: Analisar a prevalência de doença periodontal em pacientes com
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Metodologia: Pesquisa quantitativa,
transversal e descritiva envolvendo 61 pacientes com DPOC atendidos em um hospital
público especializado no município de Fortaleza-CE. Para a coleta de dados, foi realizado
exame clínico da condição periodontal e aplicado questionário no período de agosto a outubro
de 2013. Os dados foram processados por meio do SPSS e consolidados em tabelas para
análise e discussão. Foram utilizados os testes do Qui-quadrado e o de razão de
verossimilhança para verificação das associações entre as variáveis. Fixou-se p<0,05.
Resultados: A doença periodontal estava presente em todos os pacientes examinados, com
um percentual bastante elevado para sangramento periodontal (91,8%) e cálculo dentário
(98,4%), com maior predomínio nos dentes anteriores. A bolsa periodontal e a perda de
inserção periodontal, também, apresentaram resultado relevante, apesar de em menor
proporção (60,7% e 63,9%, respectivamente), mas equivalendo a mais da metade dos
entrevistados. A presença de outras doenças sistêmicas associadas, também, foi evidenciada
neste estudo, sendo a hipertensão arterial a mais predominante (33,1%). Os hábitos de fumar e
ingerir bebida alcoólica foram confirmados como hábitos já existentes e por longo tempo de
vida. Verificou-se associação entre CPI e PIP para o grau moderado (p=0,014), sendo a
proporção dentro das condições periodontais muito maiores na CPI. Não foi observado
associação estatística significante entre grau de DPOC e gênero (p=0,443), faixa etária
(p=0,382), tempo de diagnóstico (p=0,728) e salário (p=0,360). Conclusões: A associação
entre doença periodontal e DPOC nos pacientes atendidos no serviço ambulatorial do
Hospital foi comprovada.
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Autores: Fiaminghi, D. C.; Neutzling, M. B.; Drehmer, M.
Introdução: O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, está
passando por um período de transição nutricional caracterizado pela redução da
prevalência de desnutrição e pelo aumento da prevalência de obesidade, atingindo
proporções epidêmicas, inclusive na população infantil. Estudos mostram que
crianças obesas têm maior probabilidade de apresentarem excesso de peso e
doenças crônicas não transmissíveis na adolescência e na vida adulta. Assim, o
novo perfil epidemiológico nacional exige constante monitoramento tanto do setor
saúde como dos atores educacionais.
Objetivo: Avaliar a variação temporal do excesso de peso de crianças matriculadas
nas 34 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de turno integral de Porto
Alegre/RS ao longo dos últimos 8 anos.
Métodos: Realizou-se um estudo longitudinal de base escolar de 2006 a 2013, com
a utilização de dados secundários oriundos da Secretaria Municipal de Educação de
Porto Alegre (SMED). A população em estudo foi constituída por crianças de ambos
os sexos com idades entre dois e sete anos, que foram avaliadas pelo menos duas
vezes ao longo dos últimos oito anos. As coletas de peso e estatura foram
realizadas como procedimento de rotina nas EMEIs por nutricionistas, entre 2006 e
2013, em duas etapas ao ano. A classificação do estado nutricional das crianças foi
realizado através dos escores-z de Índice de Massa Corporal (IMC) para a idade,
conforme as curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS)
2006/2007. O desfecho excesso de peso foi definido como valores maiores ao
escore-z +2.
Resultados: Foram avaliadas 7.616 crianças (52,2% do sexo masculino),
totalizando 22.452 avaliações antropométricas. O excesso de peso foi de 7,0% em
2006; 7,5% em 2007; 9,2% em 2008; 9,7% em 2009; 10,8% em 2010; 11,4% em
2011; 12,6% em 2012 e 14,1% em 2013.
Conclusão: Percebe-se que nos últimos oito anos a prevalência de excesso de
peso duplicou nas crianças matriculadas nas EMEIs de turno integral de Porto
Alegre. Esses dados apontam para a necessidade de atualização das intervenções
nas políticas de alimentação escolar e na promoção de estratégias de prevenção e
controle da obesidade infantil.
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ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - TRÊS
RIOS, RJ.
Autores: Carolina Montes Durões de Souza 1, Jane de Carlos Santana Capelli 2, Cleber
Nascimento do Carmo2, Camilla Medeiros Macedo da Rocha 2, Maria Fernanda Larcher de
Almeida2, Karine Sarti Pires2, Letícia Maia Forte Marinho2, Guilherme Alvarenga Santos da
Silva2.
Instituição:
1
Área Técnica de Alimentação e Nutrição – Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios,
RJ, Brasil
2
Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Professor Aloísio
Teixeira, RJ, Brasil
RESUMO
Introdução: As ações de apoio e promoção à prática do aleitamento materno na Rede de
Atenção Básica à Saúde devem ser desenvolvidas na rotina das unidades de saúde por
todos os profissionais que dela participam, dentre eles, os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS’s), que são mediadores entre a comunidade e o serviço, bem como agentes
multiplicadores dessas ações. Dessa forma, é de fundamental importância que os ACS’s
tenham conhecimento sobre diferentes aspectos do aleitamento materno. Objetivo:
Verificar os conhecimentos sobre aleitamento materno de ACS's inseridos nas Estratégias
de Saúde da Família (ESF) de Três Rios – Rio de Janeiro. Métodos: Estudo seccional, de
base primária foi realizado com ACS's, entre os meses de abril e maio, 2013. Utilizou-se
questionário estruturado, adaptado do Caderno do Tutor, da Estratégia Nacional para
Alimentação Complementar Saudável - ENPACS (Brasil, 2010). Os ACS’s que aceitaram
participar da entrevista assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O
preenchimento do questionário pelos ACS’s aconteceu no auditório da Secretaria
Municipal de Saúde de Três Rios, de acordo com o cronograma estipulado pelo município,
no momento de chegada, antes do início da capacitação ministrada pela pesquisadora.
Os dados foram analisados por meio de frequências relativas, através do Microsoft Excel
for Windows 2010. O projeto foi submetido ao Comité de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Medicina de Campos dos Goytacazes. Resultados: O município possui cerca de 190
ACS's e 75,8% (n=144) participaram deste estudo. Quanto ao gênero, 95,6% eram do
sexo feminino; 51,4% estavam entre 20-30 anos idade; e 61,8% tinham o ensino médio
completo e 16,7% ensino superior incompleto. Quanto aos conhecimentos sobre a
definição de aleitamento materno exclusivo, 100% assinalaram a resposta correta. Em
relação ao aleitamento misto, apenas 45% assinalaram a definição correta. Por fim,
61,8% dos ACS's responderam que o aleitamento materno deveria perdurar até os 2 anos
de idade, 27,5% até 1 ano de idade e 10,7% até a idade que a criança quisesse.
Conclusão: Grande parte dos ACS’s ainda possui dúvidas sobre os tipos de aleitamento
materno bem como o tempo de duração do mesmo. Novas oficinas de capacitação e
atualização sobre o tema aleitamento materno devem ser oferecidas ao grupo avaliado.
Palavras chave: Aleitamento Materno, Lactente, Atenção Básica, Alimentação Saudável.
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Análise de Situação em Saúde: A mortalidade Materna, Infantil e Fetal na
10ª Região de Saúde Limoeiro do Norte – CE
A redução da mortalidade materna, infantil e fetal no Brasil é ainda um
desafio para os serviços de saúde e a sociedade como um todo. Sendo
considerado um grave problema de saúde pública, já que as altas taxas destas
mortalidades são consideradas como uma violação dos direitos humanos de
mulheres e crianças (Brasil, 2009). Objetivou-se realizar análise do número de
óbitos maternos, infantis e fetais ocorridos no período de 2009 a 2013 nos onze
municípios que compõem a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde. Como fonte
de informação utilizou-se o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e
Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC).
O número de óbitos de mulheres em idade fértil teve um aumento em 2010
chegando ao número absoluto de 73 com declínio em 2013 para 63 mortes,
com 98% destes sendo investigados, o que ajuda a esclarecer se os mesmos
tiveram como causa presumível a materna. As mortes maternas em 2009 foram
quatro, com o ano de 2012 não registrando ocorrência e em 2013 teve-se o
registro de uma morte. Porém a série histórica dos óbitos infantis e fetais é
bem mais alarmante e segue respectivamente da seguinte maneira em
números absolutos: 2009(48/34), 2010(34/42), 2011(46/38), 2012 (25/09) e
2013 (38/38). A taxa de mortalidade infantil em 2013 foi de 14,75, sendo que o
índice admitido pela Organização Mundial de Saúde é dez. Sobre as causas
mais comuns observadas nos óbitos infantis e fetais segundo a Classificação
Internacional de Doenças 2010, destacam-se as mais frequentes: Reduzíveis
por adequada atenção à mulher na gestação, Reduzíveis por adequada
atenção à mulher no parto, Reduzíveis por adequada atenção ao recémnascido e Causa mal definida. Quando feito estudo comparativo sobre os
óbitos fetais versus os óbitos infantis na 10ª CRES, percebe-se a constância
destes no período observado. Infelismente a mortalidade fetal não faz parte dos
objetivos do milênio e não é pauta na agenda das políticas de saúde.
Torna-se evidente a necessidade de políticas desenvolvidas com equidade
e que contemplem as diferentes realidades sociais, culturais e de acesso a
serviços de saúde. Com o incremento de ações educativas e comunicativas,
sensibilizando os diferentes atores para importância da atuação de cada um,
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seja como profissional, representante da sociedade civil organizada ou
cidadão.
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USO DE ÁREAS VERDES EM MOGI MIRIM: PERFIL DOS
FREQUENTADORES
MARQUES, V. R. 1; SILVA2, L F; SANTOS, G. R. B3; RIOS, N.4

RESUMO
As áreas verdes melhoram a qualidade de vida da população, podem
diminuir extremos de temperatura, atenuar ruído, reter poeira, aumentar a área
permeável urbana, oferecer um espaço agradável para prática de atividade física e
o convívio social, entre outros inúmeros benefícios. Trata-se de um espaço que se
comporta como um promotor de saúde da população. O objetivo deste trabalho foi
levantar quais áreas verdes são utilizadas e verificar o perfil de seus
frequentadores na cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo. Para tanto, foi
conduzido um estudo transversal. Foram entrevistados, por amostragem aleatória,
262 indivíduos adultos. Dos entrevistados, 47% frequentam área verde, no mínimo
uma vez por semana, frequentadas para o convívio social (30,2%), atividade física
(29,4%), lazer com crianças (21,8%) e passear com cão (9,2%).

As praças

municipais são as áreas mais procuradas. Destaca-se o Complexo Lavapés,
frequentado por 23% dos indivíduos da amostra, dos quais 90% residem a até três
km. Este estudo é um recurso relevante, pouco encontrado na literatura nacional,
na medida em que procura estudar estas relações e assim contribuir para a
adoção destes cenários, como prática essencial de promoção à saúde.
Palavras chaves: Áreas verdes urbanas; Epidemiologia; Promoção da
saúde.
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Intoxicações medicamentosas: uma visão
epidemiológica e espacial da incidência.
Epidemiologia do álcool e abuso de substâncias; e
Farmacoepidemiologia
Thassiany Sarmento Oliveira de Almeida
(thassysarmento@hotmail.com)
Sayonara Maria Lia Fook
Edwirde Luiz Silva
Ellen Thais Graiff de Sousa
Thaynara Sarmento Oliveira de Almeida

Introdução: Os medicamentos são produtos farmacêuticos, tecnicamente
obtidos ou elaborados, com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para
fins de diagnóstico, mas que pode ser um potencial causador de dano e óbito.
As intoxicações medicamentosas são um problema se saúde pública
principalmente nos países desenvolvidos. As diferenças geográficas, sociais,
econômicas e culturais são fatores contribuintes para determinar diferentes
perfis nos diversos países. Objetivo: identificar a incidência de intoxicações
medicamentosas em todos os bairros da zona urbana do município de
Campina Grande/PB, mediante técnicas de geoprocessamento. Metodologia:
trata-se de um estudo ecológico que utilizou a malha dos bairros do município
supracitado, dados demográficos, sociais e os casos novos de intoxicação
notificados no Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas. Foi
realizado o geoprocessamento dos casos incidentes, referentes a faixa de
tempo equivalente ao ano de 2012, calculando-se a taxa de incidência das
intoxicações por bairro e o índice de Moran. Os dados socioeconômicos foram
agrupados em quartis segundo o Índice de Condições de Vida e analisou-se a
incidência em cada estrato de condições de vida. Resultados: dos 108 casos
analisados 59,8% foram hospitalizados, dentre estes 31,5% dos casos
aproximadamente fizeram uso agentes benzodiazepínicos. As técnicas de
análise espacial possibilitaram um monitoramento das intoxicações
medicamentosas englobando todos os aspectos de um territoriais. Cerca de
77% da variabilidade da taxa de incidência é explicável pela variabilidade das
variáveis independentes deste estudo que são indicadores de vulnerabilidade
social. A taxa de incidência associou-se aos indicadores socioeconômicos. O
Risco Relativo dos bairros com piores indicadores socioeconômicos chega a 8
vezes dos bairros com os melhores indicadores. A taxa de incidência se iguala
aos países africanos nas áreas mais vulneráveis, assim como, aos países
europeus nos bairros com melhores condições socioeconômicas. Conclusão:
Os resultados contribuem para o conhecimento da distribuição espacial das
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intoxicações medicamentosas em Campina Grande, ressaltando a importância
da categoria espaço como alternativa metodológica para auxiliar no
planejamento, monitoramento e avaliação das ações em saúde, direcionando
as intervenções para diminuir as iniquidades.
Palavras-chave: Medicamentos; Epidemiologia; Farmacoepidemiologia; Saúde
coletiva.
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A ALTERAÇÕES GUSTATIVAS
EM IDOSOS EM USO CRÔNICO DE FÁRMACOS

Ana Carolina Freire Lopes1, Camila Salles Silva Pereira1,
Fernanda Lima Fernandes1, Laura Cotta Valente1, Sílvia Bastos Heringer
Walther2, Mery Natali da Silva Abreu2 &
Patrícia Gonçalves da Motta2

1- Acadêmica do curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino
Superior/ IMES – Univaço, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.
2- Docente do curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior/
IMES – Univaço, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil. Orientador do TCC.

Resumo
Introdução: O envelhecimento é frequentemente acompanhado de múltiplas doenças crônico
degenerativas que requerem tratamento, implicando, muitas vezes, no uso contínuo de
fármacos que é a principal causa de perda da sensação gustativa em idosos. Objetivos:
Investigar as classes de fármacos mais utilizados e mais propensos a produzirem alterações do
paladar em idosos, bem como identificar o tipo de alteração gustativa mais prevalente. Material
e Métodos: A amostra foi composta de 203 idosos da Associação dos Metalúrgicos
Aposentados e Pensionistas de Ipatinga - MG, com idade igual ou superior a 60 anos, sexo
masculino e feminino e que fizesse o uso crônico de algum fármaco. Para investigar a função
gustativa, foi utilizado o teste das três gotas que avalia os quatro gostos primários (doce,
salgado, ácido e amargo). Esse método consiste na aplicação de uma gota do sabor a ser
avaliado no meio da língua, e de duas gotas de água à esquerda e à direita da solução testada.
Para cada participante foi oferecido, de maneira aleatória, os quatro sabores descritos,
apresentados em quatro diferentes concentrações. Resultados: A classe de fármacos mais
utilizados pelos idosos foram anti-hipertensivos (69,5%), hipolipemiantes (36%), diuréticos
(24,1%), antiácidos (19,2%), hipoglicemiante orais (17,7%), anti plaquetários (15,3%), hormônio
tireoidiano (13,3%), antidepressivos (11,3%) e benzodiazepínicos (9,4%). Observou-se que os
idosos que fazem o uso de anti-hipertensivos apresentam 2,4 vezes mais chances de possuir
alteração gustativa para o sabor salgado e 2,3 vezes para o sabor doce. Dos antihipertensivos, os betabloqueadores aumentaram em duas vezes a chance de apresentar
alteração ao sabor doce. Em adição, os antidepressivos, diuréticos e antiplaquetários também
se mostram associados às alterações gustativas. Observou se que 41,4% da amostra
apresenta alguma alteração gustativa ao sabor salgado, 40,2% para o doce, 14,3% para o
ácido e 13,8% para o sabor amargo. Conclusões: Além da senilitude, o uso crônico de
medicamentos pode estar associado a diminuição da acuidade gustativa em idosos. Sendo
assim, avaliar a percepção sensorial gustativa constitui uma importante ferramenta de
avaliação para os profissionais de saúde, com o intuito de proporcionar uma melhor atenção e
melhoria na qualidade de vida desse grupo da população.
Palavras-chave: Idoso. Paladar. Fármacos.
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Caracterização de crianças e adolescentes diagnosticados por tumores
sólidos no Estado de Pernambuco – Brasil.
Autores: Mariana Boulitreau Siqueira Campos Barros, Magaly
Bushatsky, Arli Melo Pedrosa, Vera Lucia Lins de Morais, Jocastra
Bispo de Santana, Solange Laurentino dos Santos.
Introdução: As neoplasias consideradas a primeira causa de morte por doença na
população entre 5 a 19 anos, para o ano de 2013 foram estimadas em cerca de 11.530
novos casos entre crianças e adolescentes no Brasil. Os tumores sólidos pediátricos, por
sua vez, correspondem a mais de 50% do total dos cânceres infantojuvenis. Objetivo:
Caracterizar na dimensão sociodemográfica e aspectos clínicos e assistenciais os casos
de tumores sólidos de crianças e adolescentes em duas unidades de referência do Estado
de Pernambuco – Brasil. Método: Estudo exploratório, cuja população foi composta por
pacientes de 0 a 19 anos diagnosticados com tumores sólidos em acompanhamento e/ou
em tratamento no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira e no
Hospital Universitário Oswaldo Cruz no período de março a dezembro de 2013.
Realizou-se análise de prontuários e entrevistas dos responsáveis por estes pacientes. Os
dados foram representados por tabelas elaboradas nos programas EpiInfo versão 3.5.2
(2010) e Microsoft Office Excel (2007). Foram obedecidos os preceitos da bioética
registrados na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa
(CONEP) sendo aprovado sob CAAE: 07274513.8.0000.5208. Resultados: Com uma
população de estudo de 33 pacientes, observou-se uma predominância do sexo
masculino 60,6% (20), na faixa etária do pré-escolar 30,3% (10), oriundos do estado de
Pernambuco 87,9% (29), com uma renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos 63,6%
(21). Na dimensão clínica, os tumores de SNC representaram 45,5% (15), seguido pelo
osteossarcoma 24,2% (8) e Retinoblastoma e Tumor de Wilms, cada um com 9,1% (3).
Entre os primeiros sinais e sintomas, cefaleia, pescoço lateralizado, náuseas, vômitos,
tumoração em região cervical, crise convulsiva e padrão de sono alterado foram
observados em 45,5% (15). O tempo entre os primeiros sinais e sintomas até a data de
admissão nos hospitais em estudo variou entre 13 e 547 dias. Apenas 36,4% (12)
tiveram como primeira escolha terapêutica a Estratégia de Saúde da Família.
Conclusão: Observa-se, assim, a importância das unidades de referência em estudo não
só em âmbito estadual como regional no tratamento do câncer infantojuvenil, como
também uma contraversão à convenção da atenção primária como porta de entrada para
o Sistema público de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Neoplasias; Saúde da Criança; Saúde do
Adolescente.

508

Tétano Acidental: Aspectos Epidemiológicos no Estado do Rio Grande do Norte.
MELO, A.C.A.
FIGUEIREDO, V.K.C.
LIMA, Z.S.
MELO, A.D.
SILVA, M.A.
NETO, J.C.

O Tétano Acidental é uma doença Aguda, não contagiosa, ocasionada pela ação
da Toxina Clostridium tetani, com suscetibilidade universal. Este trabalho tem por
objetivo descrever os aspectos epidemiológicos do Tétano Acidental no Estado do Rio
Grande do Norte (RN), entre os anos de 2007 a 2013, cruzando com o perfil dos óbitos
por esse Agravo. A demanda surgiu da necessidade do setor de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde Pública do Estado (SESAP/RN), em conhecer o
perfil entre os casos notificados de Tétano Acidental com os Óbitos no período
supracitado. Foram analisados os dados contidos no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN) e no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) Estaduais,
através do aplicativo Tabwin. O estudo demonstra: 83 casos notificados de Tétano
Acidental no RN período investigado, sendo 56 desses casos Confirmados (67,46%), 10
Descartados (12%) e 17 Ignorados (20,48%) quanto a Classificação Final. As
notificações estão distribuídas pelas oito regiões de saúde do RN, sendo a 7ª região a
mais acometida com 60 casos (30,77%). A predominância é no sexo masculino com 70
acometidos (84,34%), situando-se principalmente na faixa etária entre 55 a 64 anos com
26 casos (31,32%). Em relação ao estado vacinal, o dado está Ignorado ou Branco em
65 notificações (78,31%) e apenas 18 fichas apresentaram informações sobre
Imunização contra o Tétano (21,64%). Dos 56 casos Confirmados de Tétano Acidental,
15 evoluiriam para óbito (26,78%), incidindo 13 casos no sexo masculino (86,70%) e as
faixas etárias mais acometidas ficaram entre 39 a 59 anos, com 09 casos (60%).
Chamam a atenção os 06 óbitos com 65 anos e mais (40%). Na ficha do SIM não há
registro do estado vacinal, gerando inconsistência no cruzamento do dado imunização
com o SINAN. A 2ª e a 7ª regiões de saúde no RN obtiveram os mesmos índices de
óbitos, com 05 casos cada (33,33%, respectivamente). O Tétano Acidental continua
sendo um grave problema de saúde, sendo a profilaxia através da vacinação da
população um dos principais desafios a serem enfrentados pelas políticas de saúde
pública no RN. O foco principal das ações deverá ser centrado na Atenção Básica,
objetivando diminuir o número de notificações e, conseqüentemente, os índices de
óbitos por esse Agravo.
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Uso de área verde em Mogi Mirim, SP: avaliação de fatores
associados.
MARQUES, V. R. 1; SILVA2, L F.
Resumo

As áreas verdes melhoram a qualidade de vida da população, podem
diminuir extremos de temperatura, atenuar ruído, reter poeira, aumentar a
área permeável urbana, oferecer um espaço agradável para prática de
atividade física e o convívio social, entre outros inúmeros benefícios. Tratase de um espaço que se comporta como um promotor de saúde da
população. O objetivo deste trabalho foi o de avaliar quais são os fatores
associados ao uso de áreas verdes (AV) no município de Mogi Mirim,
estado de São Paulo. Para tanto, foi conduzido um estudo transversal.
Foram entrevistados, por amostragem aleatória, 262 indivíduos adultos. A
técnica de regressão logística foi aplicada para descrever a associação
entre a variável dependente, frequentar AV no mínimo uma vez por semana
e o conjunto das variáveis explanatórias. Desse modo, foram calculados os
valores das razões de chance (RC) ajustadas. Foi utilizado o programa Epiinfo versão 3.5.2 (2010). Dos entrevistados, 47% da amostra frequentam
AV, no mínimo uma vez por semana. As variáveis que apresentaram
associação positiva significativa com o uso de AV foram: ter cão [RC = 1,88,
IC(95%): 1,12 – 3,16] e possuir jardim em casa [RC = 1,79, IC(95%): 1,05 –
3,04]. As variáveis que apresentaram associação negativa significativa
foram: ser hipertenso [RC = 0,60, IC(95%): 0,32 – 1,11] e utilizar o ônibus
como principal meio de transporte [RC = 0,51, IC(95%): 0,30 – 0,90]. Esta
pesquisa explorou e apresentou uma metodologia para avaliação das
características socioeconômicas da população e fatores associados com
uso das AV. Assim, trata-se de um recurso relevante, pouco encontrado na
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literatura nacional, que deve ser reproduzido com o fim de estimular esta
prática essencial de promoção à saúde.

Palavras chaves: Epidemiologia; Promoção da saúde.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SÍFILIS EM GESTANTE NO
MUNICÍPIO DE REMANSO, BAHIA, NO PERÍODO DE 2007 A 2013
Gisele Lopes Oliveira
Francisca Silva De Alencar
Cleide Carneiro
Minéia da Costa Figueiredo
Agnes Raquel da Silva Correia
Edeiza Ataliba Bastos
Maria Luana Barreto Cavalcante

Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica e
causada pelo Treponema pallidum, uma espiroqueta de transmissão sexual e
vertical, que pode produzir, respectivamente, as formas adquirida e congênita
da doença. Durante durante a gestação é um grave problema de saúde
pública, responsável por elevados índices morbimortalidade intrauterina. Este
estudo teve o objetivo de conhecer aspectos epidemiológicos dos casos de
sífilis gestacional notificados em Remanso,Bahia, no período de 2007 a 2013, e
em sua metodologia tratou-se de um estudo descritivo, documental, de
abordagem quantitativa utilizando dados compilados do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação – SINAN do Ministério da Saúde. As mulheres da
pesquisa foram as portadoras de sífilis no período gestacional, registrados na
base de dados SINAN do portal eletrônico do Ministério da Saúde, disponível
para consulta pública em seu site. Os dados foram estratificados segundo a
escolaridade e faixa etária. Resultados: No período do estudo, foram
registrados 11 casos, com as maiores incidências da doença em gestantes
com faixa etária de 20 a 29 anos com 5 casos, seguido por gestantes entre 15
a 19 anos com 4 casos. Quanto à escolaridade a maior incidência se deu nas
mulheres que cursaram da 5 a a 8a série do ensino fundamental. Pode-se
perceber oscilações de casos durante o período estudado, onde o maior
número de casos foi em 2008 com 4 casos e em 2011 com 3 casos, sendo que
em 2009 e 2012 não houve notificação de casos .Cabe ressaltar que em 2007
e 2013 não houve a descrição da escolaridade o que evidencia a omissão de
informações negligenciadas pelo profissional durante a consulta de pré-natal,
dificultando assim a análise do perfil sociodemográfico das gestantes.
Conclusão: Apesar da omissão de alguns dados pode-se analisar a incidência
da infecção no município e o perfil epidemiológico de suas portadoras,
permitindo assim a reflexão acerca da assistência prestada durante o pré-natal.
Inúmeros estudos evidenciam que um acompanhamento pré-natal adequado é
imprescindível na diminuição da incidência de agravos consequentes da
infecção pela sífilis gestacional. Também ressalta-se a importância da
educação em saúde e o desenvolvimento de estratégias pelos profissionais de
saúde e gestores, como forma de prevenção e controle de tal agravo, pois só
assim haverá redução dos casos de sífilis gestacional e consequentemente a
diminuição da transmissão vertical.
Palavras-chave: Sífilis gestacional, Epidemiologia.
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Sintomas de hiperatividade em crianças residentes de uma área contaminada por
pesticidas organoclorados
Autores: Rafaela Lima Soares Senra
Carmen Freire Warden
Introdução: Diversos estudos epidemiológicos têm relatado associação entre a
exposição infantil aos pesticidas organoclorados (OC) e distúrbios do
neurodesenvolvimento, tais como déficit de atenção e hiperatividade. Cidade dos
Meninos, município de Duque de Caxias, RJ, é uma área rural intensamente
contaminada por pesticidas OC desde a década de 1960. Objetivo: Determinar a
frequência de sintomas de hiperatividade numa amostra de crianças residentes em
Cidade dos Meninos. Método: Entre 2012 e 2013 foi realizado um estudo seccional em
101 crianças, 47 meninos e 54 meninas, na faixa etária de 6 a 16 anos moradores do
local. Foi usada a Escala de Conners versão para pais, a partir da qual é obtido um
escore global de hiperatividade e escores para três fatores: predomínio de
hiperatividade, de medos/somatizações e de perfeccionismo/perseveração. Foi aplicado
um questionário junto a mãe para obter informações gerais sobre a gestação, parto e
desenvolvimento da criança. Foram realizadas análises descritivas e bivariadas entre os
escores de hiperatividade e as características da população. Resultados: A média da
pontuação global foi de 32 pontos, não diferindo entre meninos e meninas, e sendo
maior em crianças de 6-10 anos de idade (p-valor=0,02). O escore global foi
significativamente maior em crianças não nascidas no local, aquelas de famílias com
renda >1 salário mínimo, e nas que foram à creche. O fator de
perfeccionismo/perseveração e de medos/somatizações mostraram a maior e menor
pontuação, respectivamente, para ambos os sexos e nas três faixas etárias. As
pontuações do fator de hiperatividade foram significativamente maiores em crianças
nascidas no local e de famílias com renda >1 salário mínimo. Para o fator de
medos/somatizações foram observadas maiores pontuações nas que amamentaram <6
meses e nas que foram à creche. Para o fator de perfeccionismo/perseveração, crianças
que amamentaram <6 meses também tiveram maiores escores. Tendo como ponto de
corte uma pontuação de 58, apenas 6% das crianças apresentaram sintomas de
hiperatividade, não diferindo em função do sexo e faixa etária. Conclusão: A
frequência de sintomas de hiperatividade encontrada está dentro dos valores de
prevalência relatados na literatura, com maiores pontuações em crianças menores, não
nascidas na Cidade dos Meninos, com maior renda familiar e que foram a creche.
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Título: Autopercepção da saúde de idosos institucionalizados
Autores: Javier Jerez-Roig, Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral, Sadote
Macêdo Cabral Neto, Rafaela Jordânia de Medeiros, Kenio Costa Lima
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Acadêmico de Fisioterapia
Introdução: Um dos importantes desafios derivados do crescimento da população idosa
brasileira é a manutenção da saúde e a qualidade de vida, aspectos que podem ser
avaliados mediante a autopercepção da saúde. Sendo assim, conhecer os aspectos
envolvidos na percepção da saúde pode revelar os subgrupos mais vulneráveis e
subsidiar os serviços de saúde nas iniciativas de promoção de melhor qualidade de vida
e saúde dos idosos. Objetivo: Determinar a autopercepção da saúde em idosos
institucionalizados. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado entre outubro
e dezembro de 2013, e desenvolvido em 10 instituições de longa permanência para
idosos (ILPI) da cidade do Natal. Foram incluídos indivíduos de 60 anos ou mais
presentes nas ILPI no período de realização da pesquisa, excluindo aqueles
hospitalizados, em fase terminal ou com incapacidade de responder questionários. As
informações foram coletadas por meio da aplicação de questionários em que foram
analisadas variáveis, tais como, autoavaliação da saúde através da pergunta “Em geral,
você diria que sua saúde é: excelente, boa, regular, ruim ou muito ruim?”;
características sociodemográficas e referidas às condições de saúde. Resultados: Foram
excluídos 6 (1,8%) indivíduos hospitalizados, 1 (0,3%) em fase terminal e 1 (0,3%)
menor de 60 anos. 11 (3,3%) idosos recusaram responder os questionários e 183
(55,6%) não foram capazes de responder o questionário. Portanto, a amostra foi
composta por 127 idosos, a maioria do sexo feminino (78,7%) e com média de idade de
79,5 anos. Dentre estes, 108 (85,0%) apresentam comorbidades, 39 (30,7%) apresentam
três ou mais doenças crônicas e 74 (58,3%) algum tipo de dependência funcional. Em
relação à autopercepção do estado de saúde, 7 (5,5%) idosos perceberam sua saúde
como excelente, 39 (30,7%) como boa, 49 (38,6%) como regular, 21 (16,5%) como
ruim e 11 (8,7%) como muito ruim. Conclusão: Apesar da elevada carga de doenças
crônicas e incapacidade funcional, apenas uma minoria dos idosos institucionalizados
desta amostra perceberam a sua saúde como ruim ou muito ruim. São fundamentais
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ações de promoção da saúde e manutenção da qualidade de vida dos idosos que residem
em ILPI.
Palavras-chave:

Estudos

Transversais.

Idoso.

Autopercepção

Institucionalização. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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da

saúde.

Aspectos epidemiológicos da hanseníase em menores de 15 anos no
município de Aparecida de Goiânia de 2005 a 2010

Luzia dos Santos Oliveira, Vânia Cristina Rodrigues Oliveira, Xisto Sena Passos

Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença crônica infecciosa, com agente etiológico
Mycobacterium leprae, de evolução lenta e altamente incapacitante. Doença
considerada de adultos pelo longo período de incubação, as crianças também são
suscetíveis a essa doença. A ocorrência em crianças pode ser considerada um
indicador da prevalência da doença na população geral e sua detecção é importante
para determinar o nível de transmissão. Objetivo: Analisar os aspectos
epidemiológicos da hanseníase em menores de 15 anos no município de Aparecida
de Goiânia de 2004 a 2009. Métodos: Realizou-se um estudo de abordagem de
natureza quantitativa, descritiva e retrospectiva. Resultados: A população deste
estudo foram 111 casos detectados no município de Aparecida de Goiânia, de 2004
a 2009, com informações geradas no SINAN. O cálculo de detecção anual foi
utilizado para fins de comparação, avaliando assim a magnitude da endemia. Os
resultados mostraram que apesar do decréscimo, o coeficiente de detecção nas
crianças

manteve

nível

de

hiperendemicidade.

As

crianças

acometidas

representaram valores proporcionais acima de 1,2% dos casos, e apresentando
maior transmissão entre meninos. Os menores de 05 a 14 anos de idades foram os
mais atingidos pela doença, com notificação de casos em menores de 05 anos.
Conclusão: O estudo revelou maior proporção de casos na forma multibacilar,
indicando um diagnóstico tardio. A hanseníase é um sério problema de saúde no
município estudado, este estudo se propôs a contribuir e delinear o aspecto
epidemiológico em menores e apresentar sugestões para intervenções específicas
que contribuam para tomada de decisões pelos gestores públicos no controle da
hanseníase em Aparecida de Goiânia-GO.
Palavras- chaves: Hanseníase; Epidemiologia; Crianças
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Perfil Epidemiológico da Influenza no Estado do Rio Grande do Norte, entre os
anos 2010 a 2013.
FIGUEIREDO, V.K.C.
LEAL, S.R.S.
MELO, A.C.A.
LIMA, Z.S.
CABRAL, M.M.C.R.

A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada
transmissibilidade e distribuição global, podendo evoluir de forma leve ou agressiva.
Conhecer a situação epidemiológica é imprescindível para prevenção, tratamento e
controle da doença. O objetivo deste trabalho é descrever a epidemiologia dos casos
notificados no Rio Grande do Norte (RN) entre os anos de 2010 a 2013. Trata-se de
uma avaliação descritiva, através das informações coletadas no Banco de Dados do
SINAN Influenza Web, analisando as seguintes características epidemiológicas:
distribuição dos casos por ano, sexo, faixa etária, situação vacinal, uso de medicações e
classificação final dos casos. Entre os anos de 2010 a 2013, foram registrados no RN
700 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 2013 o ano de
maior incidência (41,70%) e 2011 o ano da menor (2,85%). A ocorrência de casos por
sexo apresentou pequena variação, sendo o feminino o mais acometido (51,70%). A
faixa etária mais acometida é a de menor de 01 ano de idade (29,40%), seguida por 01 a
04 anos (20,70%) e a de menor acometimento é 15 a 19 anos (3,85%). Quanto à
situação vacinal, 43% dos casos não foram vacinados contra Influenza nos últimos 12
meses, vale salientar que um relevante percentual desse dado encontra-se como
ignorado (23,14%) e sem informação (17,57%). Em relação ao uso do antiviral, em
virtude da mudança da ficha de notificação, a análise foi realizada somente no ano de
2013, o Oseltamivir foi utilizado em 58,56% dos casos; 24,65% não fizeram uso de
antiviral e em 7,53% dos casos essa informação está ignorada. Como Classificação
Final, 52% dos casos foram descartados e apenas 9,9% foram positivos para Influenza,
porém 33,52% estão sem informação. A análise das notificações de SRAG no RN, no
período de 2010 a 2013, permite a descrição de um Perfil Epidemiológico de grande
relevância para o direcionamento de mecanismos de prevenção, tratamento e controle da
doença, como também, revelou problemas de inconsistência dos dados registrados,
prejudicando a qualidade da informação.
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RESUMO
Introdução: A meningite é uma doença complexa e infecciosa aguda do sistema nervoso central,
ocasionada principalmente por bactérias e vírus. Por vezes, a distinção entre meningite asséptica e
bacteriana é difícil para os clínicos porque os sintomas e testes laboratoriais são semelhantes e podem
ser sobrepostos, especialmente quando a utilização de antimicrobianos é administrada antes de
avaliação do líquido cefalorraquidiano (LCR). No presente estudo, determinou-se a acurácia do fator
de necrose tumoral alfa (TNF-α); da interleucina 1 beta (IL-1β) para o diagnóstico diferencial entre
meningite bacteriana e asséptica. Materiais e Métodos: A pesquisa completa foi realizada em artigos
publicados a partir de janeiro de 1989 a julho de 2013. Os bancos de dados foram pesquisados
utilizando-se os seguintes termos: “Meningitis”, “Bacterial Meningitis”, “Aseptic Meningitis” and
“TNF-α” e “IL-1β”. Foram incluídos estudos prospectivos ou retrospectivos que avaliaram a
concentração de citocinas TNF-α e/ou IL-1β no LCR para o diagnóstico diferencial de meningite
bacteriana e asséptica. A análise estatística foi realizada utilizando-se os programas estatísticos
Revman 5.2., Meta-Disc® versão 1.4 e Stata versão 11.0. Resultados: Esta revisão sistemática
mostrou que o TNF-α apresentou sensibilidade de 80%, especificidade de 95%, odds ratio diagnóstica
(DOR) de 71,7 (intervalo de confiança (IC) 95%, 34,5% - 148,9%) e área sob a curva AUC = 0,942.
Da mesma forma, a IL-1β demostrou uma sensibilidade de 86%, especificidade de 92%, DOR de
53,54 (IC 95%, 15,6% - 183,9%) e AUC = 0,975. Assim, o TNF-α e a IL-1β são marcadores úteis
para o diagnóstico da meningite bacteriana. Conclusão: Os resultados mostraram que os níveis de
TNF-α e IL-1β podem representar um método acurado e útil na diferenciação da meningite bacteriana
e asséptica.

Palavras-chave: Meningite bacteriana; Meningite asséptica; TNF-α; IL-1β; Revisão Sistemática.
Apoio Financeiro: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC; Conselho Nacional de
Pesquisa – CNPq.
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Título: Prevalência de incapacidade funcional em idosos institucionalizados.
Autores: Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral, Javier Jerez-Roig, Jéssica
Fernandes de Medeiros, Kalyne do Nascimento Moreira Fidélis, Kenio Costa Lima.
Introdução: Do ponto de vista epidemiológico, a incapacidade funcional (IF) é
geralmente mensurada por meio da dificuldade ou necessidade de ajuda para realizar
as Atividades da Vida Diária, estando relacionadas a fatores demográficos,
socioeconômicos, culturais e psicossociais. No Brasil, a prevalência de IF entre idosos
pode variar segundo a população, a faixa etária considerada e as escalas utilizadas,
sendo seu estudo necessário para analisar as mudanças que vêm ocorrendo neste
aspecto. Objetivo: Identificar a prevalência de incapacidade funcional em idosos
institucionalizados. Método: Estudo transversal, realizado na cidade de Natal-RN,
entre Outubro e Dezembro de 2013, desenvolvido em 10 Instituições de Longa
Permanência para Idosos. A IF foi avaliada por meio de entrevistas aos cuidadores,
utilizando o Índice de Katz. O índice classifica o idoso em 6 categorias: grau A
(independente nas 6 funções), grau B (independente em todas, exceto uma), grau C
(dependente no banho e em outra função), grau D (dependente no banho, vestir e outra
função), grau E (dependente no banho, vestir, higiene e outra função), grau F
(dependente no banho, vestir, higiene, transferência e outra função), grau G
(dependente em todas as 6 funções) e outro (dependente em pelo menos 2 funções,
mas que não se classificam em C, D, E e F). Realizou-se a análise descritiva,
considerando-se um Intervalo de Confiança (IC) de 95%. Resultados: A amostra foi
composta por 321 idosos, a maioria do sexo feminino (75,4%) e com idade média de
81,5 (IC 95%: 80,48-82,46) anos. De acordo com o índice de Katz: 39,3% (IC 95%:
34,1-44,7) classificavam-se como grau A; 6,5% (IC 95%: 4,3-9,8) grau B; 3,4% (IC
95%: 1,9-6,0) grau C; 3,1% (IC 95%: 1,7-5,6) grau D; 7,5% (IC 95%: 5,1-10,9) grau
E; 16,2% (IC 95%: 12,6-20,6) grau F; 18,4% (IC 95%: 14,5-23,0) grau G; e 5,6% (IC
95%: 3,6-8,7) classificavam-se como outro. Conclusão: Observou-se que a maior
parte dos idosos entrevistados eram independentes e que, entre os dependentes, a
maior porcentagem representa dependência severa (grau G). Portanto, há necessidade
do planejamento de estratégias de promoção de saúde e prevenção de incapacidades,
que visem à independência e melhor qualidade de vida deste grupo populacional.
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Gastos com Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária em idosos no
estado do Ceará: um estudo ecológico
Juliana Lucena de Miranda Cavalcante
Elzo Pereira Pinto Junior
Líllian de Queiroz Costa
Francisco José Maia Pinto
Marcelo Gurgel Carlos da Silva

Introdução: As Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) se inserem como um
importante marcador da qualidade da assistência prestada e na gestão de gastos, na área
da saúde. Assim, buscou-se descrever os gastos federais relativos às internações por
condições sensíveis à atenção primária em idosos, numa série histórica de 12 (doze)
anos. Método: Estudo ecológico, que teve como unidade agregada de análise o estado
do Ceará e as suas microrregiões, no período de 2000 a 2011. Os dados foram obtidos a
partir do Sistema de Internações Hospitalares, através do site do DATASUS. Utilizou-se
como referência a Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Primária. As
tabelas com os dados foram construídas no software tabwin e exportadas para o
software SPSS versão 18,0 no qual foi realizada a análise com base nas estatísticas
descritiva e com cálculos do coeficiente de correlação de Pearson. Os gastos foram
obtidos em reais e deflacionados de acordo com o índice IGPM, utilizando como ano
base 2011. Resultados: Apesar do aumento do número de idosos nesse estado durante o
período estudado, tem-se uma redução dos gastos federais com ICSAP de 11,5% entre
os anos 2000 e 2011, com média anual de aproximadamente R$ 20.685.293,44 e desvio
padrão de R$ 12.611.877,95. Realizando-se a correlação de Pearson, entre as variáveis,
número de idosos no estado no período e gastos federais com ICSAP em idosos tem-se
um coeficiente de Pearson de - 0,751. Ou seja, identificou-se uma correlação negativa
entre as duas variáveis que pode ser resultado de outros fatores como: o aumento da
necessidade dos idosos por novas tecnologias, maior taxa de internações desse grupo
etário bem como um maior tempo de permanência hospitalar nas internações.
Conclusão: Observou-se que, apesar de se demonstrar um aumento do número de
idosos no Ceará, os gastos relativos às ICSAP em idosos sofreram reduções. Esperavase que essa alteração demográfica influenciasse direta e positivamente nos gastos
públicos federais, porém, estes parecem estar mais ligados a fatores externos,
identificando a necessidade de pesquisas mais abrangentes que possam esclarecer os
reais fatores relacionados aos gastos federais no estado com os idosos.
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Página del título
Experiencias de vida y de trabajo de un grupo de epidemiólogos en formación acerca
del abordaje de problemas y situaciones de salud mental a nivel local y departamental.
Medellín 2013.

María Osley Garzón Duque1, Diana Restrepo Bernal2, Doris Alejandra Segura Cardona3,
Alejandra Valencia Vargas4, Ivony Agudelo Salas5, Lina Marcela Salazar Quintero6.
Introducción: El abordaje de problemas y situaciones de salud mental en el municipio
de Medellín y en el departamento de Antioquia es un tema difícil de manejar por los
epidemiólogos en formación que supera las herramientas del enfoque empírico
analítico, haciendo necesaria la integración de herramientas de investigación
cualitativa para abordajes epidemiológicos complejos y multicausales. Objetivo:
Explorar desde la mirada de un grupo de epidemiólogos en formación sus experiencias
de vida y de trabajo relacionadas con el abordaje de problemas y situaciones de salud
mental. Métodos: Estudio exploratorio, cualitativo – descriptivo. Se utilizaron
herramientas etnográficas; observación, diario de campo y entrevistas grupales (GF).
Resultados: refirieren los participantes que salud mental y problemas de salud mental
son temas indistintamente manejados y poco diferenciados por ellos y por la
comunidad en general. También manifestaron no estar preparados para el manejo de
problemas mentales, ni contar con el apoyo de servicios para la atención de pacientes,
los temas de salud mental aún no han sido claramente dimensionados por la sociedad.
La epidemiología tiene sus limitaciones, se centra más en el conocimiento de lo físicobiológico y la utilización del enfoque cuantitativo con escasa integración del enfoque
cualitativo, dificultando así el entendimiento de un fenómeno que supera los límites
desde un sólo enfoque de investigación. Conclusiones: El abordaje de problemáticas
de salud y enfermedad mental supera ampliamente la mirada desde un solo enfoque
1. Investigadora Principal. Docente Facultad de Medicina Universidad CES Medellín - Colombia. Mg. en Epidemiologia. 2.
Psiquiatra. Magister en Epidemiologia. Docente Facultad de medicina Universidad CES Medellín-Colombia, 3. Psicóloga. Hospital
Pablo Tobón Uribe. Mg. en Epidemiologia, 4. Gerente en Sistemas de Información en Salud. Hospital Pablo Tobón Uribe. Mg. En
Epidemiologia, 5. Microbióloga. Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Mg. En Epidemiologia, 6. Microbióloga. Universidad de
Antioquia PECET. Mg. En Epidemiologia.
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del conocimiento. Se debe incluir el entendimiento de lo cualitativo como opción para
avanzar en el conocimiento y reconocimiento de un problema de salud pública
opacado por el estigma y desidia de la sociedad. Aportes a la salud pública:
contribuir desde la comprensión, con información epidemiológica desde una
perspectiva poco utilizada, pero cada vez más necesaria para el abordaje del proceso
salud enfermedad a nivel municipal y departamental.

1. Investigadora Principal. Docente Facultad de Medicina Universidad CES Medellín - Colombia. Mg. en Epidemiologia. 2.
Psiquiatra. Magister en Epidemiologia. Docente Facultad de medicina Universidad CES Medellín-Colombia, 3. Psicóloga. Hospital
Pablo Tobón Uribe. Mg. en Epidemiologia, 4. Gerente en Sistemas de Información en Salud. Hospital Pablo Tobón Uribe. Mg. En
Epidemiologia, 5. Microbióloga. Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Mg. En Epidemiologia, 6. Microbióloga. Universidad de
Antioquia PECET. Mg. En Epidemiologia.
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Hepatite C em Residentes do Estado de São Paulo, de 2007 a 2013
Farias, N*, Coelho, D.M*, Oliveira, M.E.B*, Binelli, C.A*.
*Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” – Coordenadoria de Controle
de Doenças – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
End: Av. Dr. Arnaldo, 351 CEP: 01246-000 – São Paulo – SP
Email para correspondência: nfarias@saude.sp.gov.br
Introdução: A hepatite pelo vírus C representa importante agravo em Saúde Pública pela sua
magnitude e transcendência. Estima-se que 150 milhões de pessoas no mundo vivem com
hepatite C e cerca de 80% das pessoas infectadas poderão evoluir para a cronicidade. No
Brasil, a prevalência é de 1,38%, variando de 0,68% na Região Nordeste a 2,1% na Região
Norte e constitui doença de notificação compulsória. O objetivo desse estudo é descrever o
perfil epidemiológico e variáveis de exposição da hepatite C em residentes do estado de São
Paulo, no período de 2007 a 2013.
Método: Foi realizado estudo descritivo exploratório a partir dos casos notificados no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação do Estado de São Paulo. O Banco de hepatites virais
conta com 118.241 registros, sendo 28% (32.795) casos de hepatite C, confirmados pela
presença de HCV RNA usando biologia molecular: reverse transcription-polymerase chain
reaction (RT-PCR). As variáveis sócio-demográficas, comportamentais e de procedimentos
médico-odontológicos foram levantadas na ficha de investigação epidemiológica.
Resultados: Dentre os 32.795 casos diagnosticados e notificados, os homens representam
55,6% e as mulheres 44,4%. Os indivíduos de 40 anos e mais são mais frequentes: 61,4% dos
casos contra 38,6 de menos de 40 anos. A maioria dos indivíduos possui o ensino médio
completo (23,4%) e são da raça branca (71,1%). Cerca de 74% dos indivíduos não estavam
vacinados para a hepatite B. Em apenas cerca de 57% dos casos o modo de transmissão é
conhecido. Dentre os casos com fonte de transmissão informada (n=18.282), o uso de drogas
ilícitas representa o maior percentual (33,1%), seguido de transfusão de sangue ou
hemoderivados (21,4%) e transmissão sexual (18,9%). Os tratamentos cirúrgico e odontológico
representam 7,91% e 5,50% dos casos, respectivamente. Na investigação das variáveis de
exposição, dentre 8.292 casos de uso de drogas relatados em pessoas vivendo com hepatite C,
16,9% informaram uso somente de injetáveis, 36,9% de inalação de crack e 46,2% de droga
injetável e crack.
Conclusão: A hepatite C atinge predominantemente homens, brancos, de 40 anos e mais. O
uso de drogas como modo de transmissão mais frequente corrobora com as informações em
países desenvolvidos. Chama a atenção o modo de transmissão sexual como a 3 ª forma mais
frequente, depois do uso de drogas e transfusão sanguínea.
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Título: Evitabilidade dos óbitos infantis, em Aparecida de Goiânia/Goiás –
Brasil, 2012 e 2013*.
Introdução - Destaca as principais causas evitáveis que levaram crianças
menores

de

um

ano

a
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de

Goiânia/GO. Objetivo - Avaliar os determinantes da mortalidade infantil e as
causas de óbitos com classificação evitável no município de Aparecida de
Goiânia, nos anos de 2012 e 2013*. Métodos - Dentre os óbitos de residentes
menores de um ano notificados, foram selecionados 164 com investigação
concluída. Desses, trabalhou-se os 66 óbitos classificados como evitáveis,
segundo classificação de evitabilidade de Wigglesworth Expandida, Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e Lista de mortes evitáveis
por intervenções do SUS. A análise foi feita utilizando-se a Ficha de
Investigação de Óbito Infantil e Fetal – Síntese, conclusões e recomendações.
Resultados - A mortalidade neonatal precoce prevaleceu nos anos analisados,
com taxas de 50% e 36,36%, respectivamente. Óbitos em áreas cobertas pela
ESF (45%-2012 e 41%-2013) mantiveram-se quase equiparados aos
residentes em áreas não cobertas. A prevalência de óbitos de crianças de
baixo peso chegou a 59% em 2013. As mães adolescentes também foram
destaque, 41% em 2013. 63% das mães fizeram 6 ou menos consultas de prénatal em 2012, e 78% em 2013. 100% dos óbitos ocorreram em unidades de
saúde. A capital Goiânia acolheu 70,45% desses óbitos em 2012 e 68,18% em
2013. Nas causas de óbito, destaca-se a prematuridade com prevalência de
50%, em média. A classificação de evitabilidade apontou óbitos reduzíveis por
adequada atenção à mulher na gestação. Conclusão - Aparecida de Goiânia
apresenta condições socioeconômicas precárias, uma rede de saúde
insuficiente, com baixa qualidade nos serviços prestados, culminando em
elevada taxa de mortalidade infantil, sendo grande parte desses óbitos
evitáveis.
Autor(a): Karina Meireles Silva. SILVA, K.M.
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Situação vacinal dos trabalhadores no setor saúde
Pollyanna Alves Dias Costa - Doutoranda. Professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de
Santa Cruz – UESC. pacosta@uesc.br

José Milton de Sena Filho – Discente do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.
milton.enf.uesc@gmail.com

Murilo da Silva Alves – Mestre. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz –
UESC. murilosevla@gmail.com
Cristina Andrade Setenta – Doutora. Professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa
Cruz – UESC. cristina70@uol.com.br
Tânia Maria de Araújo – Doutora. Professora do Departamento de Saúde da Universidade Estadual e Feira de Santana –
UEFS. araujotania@hotmail.com

Os riscos biológicos tem íntima relação com as condições de trabalho dos profissionais
do setor saúde, e assim, na probabilidade de ocorrer acidentes com materiais biológicos,
as vacinas inserem-se com o propósito de evitar a transmissão das doenças. O estudo
objetivou perfilar a situação vacinal dos profissionais da saúde no município de Itabuna,
Bahia.Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, com base em um inquérito
epidemiológico multicêntrico de caráter descritivo, tendo como população 628
profissionais de saúde e outros trabalhadores que atuam no setor saúde em unidades de
atenção primária, secundária e gestão. Aprovado pelo CEP/UEFS n° 267/2009, utilizouse questionários estruturados, fechados e padronizados com variáveis dos seguintes
blocos: situação vacinal e acidentes de trabalho com material biológico. Coleta de dados
realizada entre agosto/2012 e julho/2013, informações armazenadas no Epidata 3.0,
exportados para a análise no Epidata Analysis 2.2.182. Verificou-se: 90,4% vacinados
contra a hepatite B; 62,5% possuiam o esquema vacinal completo contra a hepatite B;
58,1% dos profissionais não fizeram o exame anti-HBs; 35,19% estavam imunes;
86,6% vacinados contra a febre amarela; 75,1% com dose febre amarela a menos de 10
anos; 52,9% nunca receberam dose anti-rábica; 86,1% imunizados com a tríplice viral;
50,1% receberam 2 doses para tríplice viral; 94,4% vacinados contra o tétano; 62,73%
receberam 3 doses de antitetânica; 75,2% receberam a imunização para BCG; 96,8%
não sofreram acidentes acidente de trabalho com materiais biológicos; 12,57% tiveram
disponibilidade de orientação na rede municipal de saúde para os acidentados com
material biológico; 75% do sexo feminino. A maioria dos trabalhadores estava vacinado
conforme os esquemas de imunização do adulto e dos profissionais de saúde, o que
retrata que existe uma certa preocupação destes profissionais em relação à sua
exposição ao estabelecer contato com materiais biológicos. Ainda assim, existe
percentual considerável de profissionais que não adere a este tipo de proteção e
portanto, são necessárias, ações de educação permanente e atualização dos esquemas
vacinais para garantir a prevenção e proteção contra doenças imunopreviníveis nestes
profissionais, assim como interroper o mecanismo de transmissão.
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Tendência da mortalidade por câncer no Estado de Paraná e no Município de Foz do
Iguaçu entre 1980 e 2011
Autores:
Loren Salazar Cardoza(1), Andreia Pereira dos Santos(1), Alessandra Cristiane Sibim(2),
Carmen Justina Gamarra(2)
Este estudo teve como objetivo analisar a tendência da mortalidade geral por câncer e
principais tipos no Estado de Paraná e no Município de Foz do Iguaçu, no período de
1980 a 2011. Foi realizada análise de série temporal da mortalidade geral por câncer e
principais tipos: mama, pulmão, próstata, esôfago, estômago, colo-retal e colo do útero.
Os dados sobre óbito foram obtidos do Sistema de Informação sobre Mortalidade e os
demográficos, do IBGE, disponíveis no site do Ministério de Saúde. Os óbitos para o
período de 1980 a 1995 foram obtidos considerando a codificação da Nona Revisão da
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID-9); e de 1996 a 2011, utilizou-se a Décima Revisão (CID-10). Os códigos incluídos
para a nona e décima revisões, respectivamente, foram: conjunto de neoplasias malignas
(140-208, C00-C99), mama (174-175, C50), pulmão (162, C33-C34), próstata (185, C61),
esôfago (150, C15), estômago (151, C16), colo-retal (153, 154.0, 154.1, C18-C20), colo
do útero (180, C53). Os óbitos por câncer do colo do útero foram corrigidos a partir da
redistribuição de todos os óbitos por câncer do útero sem outra especificação (179, C55),
mantendo a mesma proporção dos óbitos por câncer do colo e de corpo do útero. Foram
analisados 237.733 óbitos em residentes no Estado de Paraná, ocorridos no período
selecionado, dos quais 3.894 corresponderam a óbitos em residentes em Foz do Iguaçu.
As taxas padronizadas foram calculadas pelo método direto segundo ano, faixa etária e
sexo para o Estado de Paraná e o Município de Foz, separadamente. A tendência
temporal das taxas foi avaliada por regressão linear simples, tendo como variável
independente o ano do óbito e as taxas padronizadas de mortalidade geral por câncer e
principais tipos como variáveis dependentes. A taxa de mortalidade geral por câncer no
período avaliado apresentou tendência crescente no Estado de Paraná entre homens e
mulheres, com tendências semelhantes no Município de Foz do Iguaçu. A evolução da
mortalidade variou para os diferentes tipos, apresentando padrões distintos por sexo. O
estudo traz resultados com informações precisas sobre o perfil da mortalidade por câncer
em Foz do Iguaçu capazes de subsidiar a adoção de políticas de promoção, prevenção e
recuperação da saúde nesse campo, no município.

1- Discentes do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), Foz do Iguaçu, PR.
2- Professoras da UNILA
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IMPLANTAÇÃO

DO

PROGRAMA

NACIONAL

DE

SUPLEMENTAÇÃO

DE

VITAMINA A EM APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
Amanda Caroline da Silva Faria – FARIA, A.C.S.
Karina Meireles Silva – SILVA, K.M.

Introdução: No Brasil, nas últimas décadas, a deficiência de vitamina A é considerada um
problema de saúde pública. Evidências acerca do impacto da suplementação com vitamina A
em crianças apontam uma redução do risco global de morte em 24%, por diarréia em 28% e
por todas as causas, em crianças HIV positivo, em 45%. O Ministério da Saúde (MS), em
parceria com as Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, desenvolve o Programa
Nacional de Suplementação de Vitamina A (PNSVitA), instituído por meio da Portaria nº
729, de 13 de maio de 2005, cujo objetivo é reduzir e controlar a deficiência nutricional de
vitamina A e, prevenir agravos em crianças de 6 a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto
imediato, residentes em regiões consideradas de risco. A partir do segundo semestre de 2012,
o Programa foi ampliado para todo o país e daí implantado no município de Aparecida de
Goiânia. Objetivos: Relatar a experiência da implantação do PNSVitA no município de
Aparecida de Goiânia. Métodos: Trata-se de um relato de experiência da ação de implantação
do PNSVitA, que foi realizada de acordo com as recomendações do MS. A ação aconteceu
entre os dias 18 e 24 do mês de agosto de 2012, em parceria com a Campanha de
Multivacinação. Foram disponibilizadas megadoses de vitamina A para todas as unidades de
saúde e foram administrados via oral para crianças com idade entre 6 e 59 meses que não
faziam o uso diário de polivitamínico ou qualquer outro suplemento isolado de vitamina A,
sempre com registro na Caderneta da Criança. Os profissionais executores foram capacitados
previamente

pela

Coordenação

de

Vigilância

Nutricional

do

município.

Resultados/Conclusão: Foram suplementadas no período estabelecido 2.450 crianças de 6 a
11 meses e 18.500 de 12 a 59 meses. Considerando a experiência de implantação, a remessa
de suplementos enviada pelo MS foi insuficiente, ressaltando a boa adesão da população,
grande parte da mesma ficou desatendida. O resultado exitoso foi também encontrado no
estudo de Almeida, onde mais de 50% dos entrevistados foram identificados com a vitamina
administrada. Diante do exposto, percebe-se a importância de ações relacionadas ao
Programa, tendo como base a grande adesão e necessidade por parte da população.
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PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO CRUZADO ENTRE USUÁRIAS DE
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
VON SEEHAUSEN, M.P.; OLIVEIRA, M.I.C.

INTRODUÇÃO: São inúmeros os benefícios do aleitamento materno, como fornecer
nutrientes e fatores de proteção contra infecções comuns na infância, e promover o
vínculo afetivo entre mãe e filho. No entanto, a prática do aleitamento cruzado, na qual
a criança recebe um leite que não é produzido por sua mãe biológica, é desaconselhada
pelo Ministério da Saúde, embora seja culturalmente aceita no Brasil. O tema é pouco
explorado na literatura nacional e internacional.
OBJETIVO: Estimar a prevalência de aleitamento cruzado entre usuárias de unidades
básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro com Postos de Recebimento de Leite
Humano Ordenhado (PRLHO), postos estes que objetivam recolher doações para
aumentar os baixos estoques de leite humano da rede de bancos de leite da cidade.
MÉTODO: Estudo transversal conduzido nos meses de novembro e dezembro de 2013
mediante entrevista a uma amostra representativa de 695 nutrizes usuárias de unidades
básicas com PRLHO, utilizando um questionário padronizado. Os dados foram
analisados pelo SPSS 17.0.
RESULTADOS: O aleitamento cruzado foi praticado por 29,4% das mulheres
entrevistadas. Destas, 10,8% amamentaram uma criança que não era seu filho, 9,8%
tiveram seu filho amamentado por outra mulher e 8,8% praticaram as duas modalidades
de aleitamento cruzado. Na maioria das vezes, havia uma relação de parentesco entre as
mulheres envolvidas (64,5%). Também foram relatadas relações de amizade (29,4%) e
algumas vezes as mães se conheciam há pouco tempo, como ao dividirem o mesmo
alojamento na maternidade (6,1%). Os principais motivos alegados para o aleitamento
cruzado foram estar cuidando do bebê (51,7%) e a mãe da criança estar com
dificuldades para amamentar o próprio filho (26,8%). Em sua maioria, o aleitamento
cruzado, durante a amamentação vigente, foi praticado uma vez (39,0%), de duas a três
vezes (30,3%), ou em um número maior de vezes que a mãe não soube quantificar
(15,5%).
CONCLUSÕES: Embora desaconselhado e negligenciado pela literatura científica, o
aleitamento cruzado é praticado por uma considerável parcela de mães, mesmo em
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unidades onde há PRLHO. O aleitamento cruzado se dá especialmente entre parentes e
amigas, que compartilham o cuidado de seus bebês e suprem diretamente a necessidade
de leite humano quando a mãe apresenta dificuldades em amamentar, e pode ocorrer de
uma a inúmeras vezes.
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Inquérito sobre conhecimentos acerca de fatores de riscos para as doenças
crônicas na população idosa de Foz do Iguaçu, Paraná
Autores:
Loren Salazar Cardoza(1), Andreia Pereira dos Santos(1), Sandra Regina Carneiro de
Campos(2), Gladys Amelia Velez Benito(3), Carmen Justina Gamarra(3)
As doenças crônicas não transmissíveis se tornaram a principal prioridade na área da
saúde no mundo e no Brasil. Para evitar altos índices de morbimortalidade por estas
doenças de uma forma economicamente sustentável, a tendência mundial na atenção a
saúde tem sido a priorização da prevenção e a promoção da saúde, com intervenções
que foquem os fatores de riscos associados a essas doenças. O objetivo deste estudo foi
avaliar o conhecimento sobre as associações de fatores de risco comportamentais
(sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e alimentação inadequada) com
doenças crônicas selecionadas (diabetes, hipertensão arterial, AIDS, osteoporose, câncer
de pulmão, depressão, cirrose hepática e infarto agudo do miocárdio) e analisar sua
associação com variáveis sociodemográficas em uma população idosa de Foz do Iguaçu,
Paraná. Foi realizado um inquérito domiciliar, no qual foi selecionada uma amostra
aleatória e representativa de uma população de 211 indivíduos com 60 anos ou mais,
residentes no território de abrangência de uma área da Unidade de Saúde Vila C Velha,
que adota a Estratégia de Saúde da Família. O instrumento de coleta de dados foi
construído utilizando questões previamente testadas em outros estudos. Para cada fator
comportamental, foi gerado um escore de conhecimento, que variou de zero a oito pontos.
A média do escore registrada para os quatro fatores comportamentais teve grande
variação. Em geral, maiores escores de conhecimento estiveram relacionados com maior
número de morbidade autoreferida e escolaridade, não houve associação com sexo,
grupo de idade e renda. Este estudo foi restrito a uma área da cidade e incluiu pessoas
com sessenta anos ou mais com caraterísticas especificas. Neste sentido, ampliação do
estudo pode trazer resultados com informações capazes de subsidiar estratégias
governamentais direcionadas a aumentar o conhecimento sobre fatores de risco para
doenças crônicas na cidade, sobretudo, considerando a escassez de estudos deste tipo
na população de Foz do Iguaçu.

1- Discentes do Curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), Foz do Iguaçu, PR.
2- Enfermeira - Hospital Ministro Costa Cavalcante, Foz do Iguaçu, PR.
3- Professoras da UNILA
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PRINCIPAIS UNIDADES NOTIFICADORAS DE CASOS DE TUBERCULOSE
NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE
Autores: Mariana Campos da Rocha Feitosa
Ana Beatriz Ferreira Pinheiro
Daniele Rocha de Farias Marques
Lidiane Nogueira Rebouças Aguiar
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que se mantém como importante causa de
morbimortalidade. Embora contando com quimioterapia eficaz e métodos de
diagnóstico e prevenção amplamente conhecidos, a TB constitui-se, ainda, em
importante problema para a saúde pública. Todo caso confirmado de tuberculose deve
ser notificado no sistema de informação de agravos de notificação (Sinan), os dados
inseridos nesse sistema representam uma importante fonte de informação para estudos
epidemiológicos e para a avaliação da qualidade dos mesmos. Esse estudo tem como
objetivo identificar as principais unidades notificadoras de casos novos de tuberculose
no município de Maracanaú/CE, no período de 2009 a 2013. Trata-se de estudo
epidemiológico descritivo e retrospectivo dos casos novos de tuberculose notificada no
município de Maracanaú/CE, por meio da análise dos dados do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (Sinan), obtida junto ao Setor de Vigilância Epidemiológica
do referido município. Os resultados apontam que as principais unidades notificadoras
de casos de tuberculose são as equipes da Estratégia Saúde da Família e o Hospital
Municipal Dr. João Elísio de Holanda, com percentuais de casos identificados pela
Estratégia Saúde da Família variando de 73,4% em 2009, 71,4% em 2010, 83,7% em
2011, 84,2% em 2012 e 72,5% em 2013 (resultado parcial). Quanto ao percentual de
casos novos de tuberculose identificados pelo hospital, variou de 26,6% em 2009,
28,6% em 2010, 16,3% em 2011, 15,8% em 2012 e 27,5% em 2013(resultado parcial).
Embora, o plano de controle da tuberculose no Brasil, descentralize a responsabilidade
das ações de promoção à saúde, diagnóstico e prevenção da tuberculose, para a atenção
primária, podemos verificar um elevado número de notificações realizado pelo Hospital
de Maracanaú, indicando que apesar de uma cobertura de 85% na estratégia saúde da
família aos munícipes de Maracanaú, ainda há uma busca pelo atendimento hospitalar,
para uma doença que deveria ser prioritariamente conduzida pelas equipes da Estratégia
de Saúde da Família. O desafio que se apresenta para os profissionais da atenção
primária é de buscar o rompimento do paradigma tradicional da saúde pelos usuários e
sensibilizá-los quanto à importância por atendimento na estratégia de saúde da família,
como porta de entrada preferencial ao sistema de saúde.
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AMBIÊNCIA COMO UM ESPAÇO DE SER E ESTAR NO MUNDO: UM
OLHAR SOCIAL SOBRE O COTIDIANO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE
Andréia Aparecida Henriques Carvalho1
Kelly da Mata Ambrósio Pereira1
Marcelo da Silva Alves2
Paula de Vasconcelos Freire3

RESUMO: As bases filosóficas do presente estudo se ancoram sob a perspectiva do cotidiano
como espaço de investigação da subjetividade dos sujeitos, tendo a sociologia compreensiva
como referencial de análise. Para fundamentar esse trabalho recorremos às idéias do sociólogo
francês Michel Maffesoli, uma vez que o autor considera que a vida cotidiana é uma obra de
arte, cujo pensamento baseia-se em ressaltar os aspectos cotidianos vividos na pósmodernidade, que estão fortemente centrados no aspecto coletivo das relações sociais. O
objetivo deste estudo foi analisar a percepção que os moradores de um bairro do município de
Juiz de Fora têm em relação ao meio em que vivem, o significado do lugar onde moram, a
importância do relacionamento entre as pessoas e o estado de saúde dessa população.
Utilizamos a pesquisa qualitativa para dar voz aos sujeitos e permitir a expressão de suas
vivências e percepções. A amostra utilizada compreendeu 18 usuários, os quais foram
selecionados aleatoriamente para participação no estudo, tendo seu fechamento determinado por
saturação dos dados. A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro a novembro de
2013, através da realização de entrevistas semi-estruturadas versando sobre a representação
social do lugar onde vivem, a percepção das relações interpessoais e o estado de saúde. As
categorias elencadas no estudo foram: 1) Percepção e significação do ambiente; 2) Relações
Interpessoais: a importância do estar junto com o outro no cotidiano; 3) Saúde e Qualidade de
vida na visão do usuário da APS; 4) Atuação do enfermeiro: Caminhos para o Cuidar. Os
achados deste estudo demonstraram que é fundamental apreender as interpretações da
subjetividade de cada ser humano, reconhecendo a importância atribuída a pessoas, momentos e
significados. Este estudo aponta para a necessidade de um olhar mais cuidadoso dos
profissionais de saúde frente à subjetividade das pessoas assistidas na Estratégia Saúde da
Família, considerando toda a individualidade e visão de mundo de cada ser humano, cumprindo
ainda o seu papel como promotor da saúde.
Palavras-chave: Percepção, Ambiente, Meio Social, Atenção Primária à Saúde, Qualidade de
vida.

___________________________________
1

Enfermeiras Residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família HU/UFJF
(Turma 2012-2014). E-mail para contato: dedeiacarvalho2005@yahoo.com.br.
2
Professor Associado da Faculdade de Enfermagem da UFJF, Doutor em Saúde Coletiva, Tutor da área
de Enfermagem da Residência , orientador do estudo.
3
Enfermeira Especialista em Saúde da Família, Preceptora de Serviço da área de Enfermagem do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família HU/UFJF, co-orientadora do estudo.
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Título: Qual o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida de idosos
institucionalizados?
Autores: Javier Jerez-Roig, Kenio Costa Lima.
Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma síndrome geriátrica que gera
um forte impacto econômico e social, derivado principalmente dos custos de tratamento
e da sobrecarga dos cuidadores. Além disso, pode produzir alterações emocionais como
desconforto, vergonha e perda de autoestima e, portanto, pode afetar a qualidade de vida
do idoso. Objetivo: Identificar a prevalência de IU e o seu impacto na qualidade de vida
em idosos institucionalizados. Método: Trata-se de um estudo transversal, realizado
entre outubro e dezembro de 2013, e desenvolvido em 10 instituições de longa
permanência para idosos da cidade do Natal. Foram incluídos os indivíduos de 60 anos
ou mais e excluídos aqueles hospitalizados, em fase terminal ou com incapacidade de
responder questionários. Utilizou-se o Minimum Data Set versão 3.0, respondido pelos
cuidadores, para determinar a presença de IU e o International Consultation on
Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF), respondido pelos idosos, para aferir
a frequência e quantidade das perdas de urina e o impacto na qualidade de vida (escala
de Likert de 0 a 10), além do tipo de IU. A pontuação do ICIQ-SF pode variar de 0
(continência) a 21 (máxima severidade da IU). Foi realizada a análise descritiva das
variáveis de interesse, mostrando a frequência relativa e absoluta. O projeto foi
aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, com n°308/2012, e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi de
obrigado preenchimento. Resultados: Foram excluídos 6 (1,8%) indivíduos
hospitalizados, 1 (0,3%) em fase terminal e 1 (0,3%) menor de 60 anos. 11 (3,3%)
idosos recusaram responder os questionários e 183 (55,6%) não foram capazes de
responder o questionário. Por tanto, a amostra foi composta por 127 idosos, a maioria
do sexo feminino (78,7%) e com média de idade de 79,5 anos. Houve 1 caso não
classificável por ser portador de catéter urinário permanente (0,8%) e a prevalência de
IU foi de 37,79% (IC 95%: 29,84-46,47). Dentre os 48 idosos incontinentes, 10 (20,8%)
negaram sofrer perdas involuntárias de urina e o impacto da condição na vida diária foi
leve (0-3 pontos) em 24 casos (50,0%), moderado (4-6 pontos) em 12 (25,0%) e severo
(7-10 pontos) em 11 (22,9%). Um residente (2,1%) não quis ou não sabia responder.
Conclusão: A prevalência de IU nesta amostra sem comprometimento cognitivo foi de
quase 40%. A avaliação do impacto da IU na qualidade de vida está comprometida pela
negação da condição por parte dos idosos institucionalizados. Mesmo assim, os
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resultados deste estudo mostram que como mínimo a metade dos incontinentes com
capacidade cognitiva preservada refere um impacto moderado ou severo das perdas
urinárias. São importantes medidas de controle desta síndrome geriátrica no âmbito das
instituições para postergar o declínio da saúde e melhorar a qualidade de vida dos
residentes.

Palavras-chave:

Estudos

Transversais.

Idoso.

Incontinência

Institucionalização. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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Urinária.

Morbimortalidade das doenças diarreicas agudas no Distrito Federal, Brasil, 2003 a 2012
Geila Marcia Meneguessi, Rosa Maria Mossri, Teresa Cristina Vieira Segatto, Priscilleyne
Ouverney Reis.
A morbidade e mortalidade associada à diarréia constitui ainda um problema de
saúde nos países em desenvolvimento principalmente à escassez de água tratada para
consumo humano, condições de saneamento e higiene precárias, bem como mau estado
nutricional e de saúde do indivíduo¹. No Brasil, entre 2000 e 2011, foram notificados 33
milhões de casos de diarreia, a maioria em menores de um ano ².
As doenças diarreicas são a segunda causa de morte entre as crianças menores de
cinco anos, sendo responsáveis pela perda da vida de cerca de 1,5 milhões de crianças no
mundo ¹. No Brasil, nesta mesma faixa etária, no ano de 2010, mais de 850 crianças
morreram em decorrência da diarreia².
A epidemiologia das doenças diarreicas no Distrito Federal (DF) tem sido pouco
estudada. Este conhecimento é imprescindível para subsidiar a elaboração de políticas
públicas que visem a melhoria dos indicadores deste agravo e da qualidade de vida da
população.
Desta maneira, este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de morbimortalidade
das diarreias em menores de 10 anos, no período entre 2003 e 2012 no DF. Foi realizado um
estudo descritivo, com dados de crianças menores de 10 anos, residentes no DF no período
entre 2003 e 2012 a partir de dados secundários do SINASC, SIVEP-DDA, SIH, SIM, IBGE
e do INMET. Os dados foram tabulados através do aplicativo Tabwin e no Excel®.
Dos 558.737 casos de diarréia notificados em menores de 10 anos, 60% (n=334.247)
ocorreram na faixa etária de 1 a 4 anos. A maior incidência ocorreu em menores de um ano,
decrescendo de 32 a 23 casos por 100 mil crianças. O declínio da taxa de hospitalização e da
mortalidade foi de 64% e 60%, respectivamente. O coeficiente de letalidade apresentou
tendência decrescente alcançando 0,2% em 2011. Houve predominância das internações no
período seco.
Os resultados encontrados nesse estudo constataram que houve redução nas taxas de
incidência, hospitalização, mortalidade e letalidade devido à diarreia no DF em todas as
faixas etárias, principalmente em menores de 1 ano.
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AUTOAVALIAÇÃO DE SAÚDE E VULNERABILIDADES OCUPACIONAIS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS: RESULTADOS DE INQUÉRITO VIA WEB.

EM

SELF RATED HEALTH AND OCCUPATIONAL VULNERABILITIES IN MUNICIPAL
PUBLIC SERVANTS: RESULTS OF WEB SURVEY
Marcus Alessandro Alcântara, PhD1,4, Rosana Ferreira Sampaio, PhD2, Ada Ávila Assunção, PhD3
_______________________________
1

Department of PhysicalTherapy, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM),
Diamantina, Minas Gerais, Brazil.
2

Department of PhysicalTherapy, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brazil
3

Department of Preventive and Social Medicine, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brazil
_______________________________
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RESUMO
Antecedentes: Analisar a contribuição de diferentes dimensões das condições de trabalho
(físicas, psicossociais e ambientais) na associação entre status ocupação e autoavaliação de
saúde. Método: Os dados de 5.646 servidores públicos municipais foram coletados via web em
2009. O questionário online incluiu autoavaliação de saúde, condições de trabalho (carga física,
ambiente, demanda psicológica, controle e suporte social) e informações sociodemográficas e
socioeconômicas. Análise estatística multivariada foi conduzida usando modelo de regressão
logística ordinal estereótipo estratificado por sexo. Resultados: Cerca de 24,0% dos
respondentes avaliaram sua saúde como muito boa, 55,0% como boa, 19,0% como regular e
2,0% como ruim. Para ambos os sexos, servidores com status ocupacional mais baixo
apresentaram uma freqüência mais elevada de autoavaliação de saúde ruim. As variáveis que
permaneceram no modelo final para mulheres foram idade, escolaridade, carga física (fator 2:
postura e manuseio de peso), condições ambientais (fator 2: ventilação, temperatura, iluminação
e mobiliário), controle, apoio social e status ocupacional. Destacando às variáveis relativas ao
trabalho, a chance de autoavaliação de saúde ruim (comparada a muito boa) entre mulheres foi
maior para carga física (OR=1,67; IC= 2,20-2,31); baixo controle (OR=1,93; IC=1,36-2,75) e
baixo apoio social (OR=2,44; 1,72-3,47). No modelo final para homens permaneceram as
variáveis idade, carga física (fator 1: fadiga ou desconforto em geral), condições ambientais
(fator 2: ventilação, temperatura, iluminação e mobiliário), demanda psicológica, controle, apoio
social e status ocupacional. Com relação às variáveis relativas ao trabalho, a chance de
autoavaliação de saúde ruim entre homens foi maior para carga física (OR= 1,73; IC=1,13-2,64);
baixo controle (OR=2,06; IC=1,12-3,81), baixo apoio social (OR=4,13; IC=2,07-8,27) e alta
demanda psicológica (OR=2,02; IC=1,12-3,65). Conclusão: Autoavaliação de saúde ruim, tanto
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para homens quanto para mulheres foi menor entre os trabalhadores com status ocupacional mais
alto e melhores condições ambientais de trabalho. Os resultados mostram que uma parte
importante da associação entre status ocupacional e autoavaliação negativa de saúde pode ser
explicada pelas condições de trabalho e que estas diferenças diminuem à medida que as
categorias de autoavaliação de saúde se aproximam nas comparações. Intervenções para
melhorar as condições de trabalho podem contribuir para diminuir as desigualdades em saúde na
população trabalhadora.
Palavras-chave: carga física, psicossociais, percepção de saúde, posição socioeconômica,
desigualdades em saúde.
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Título: Prevalência de incontinência urinária em idosos institucionalizados
Autores: Javier Jerez-Roig, Kenio Costa Lima.
Introdução: A incontinência urinária (IU) é uma síndrome geriátrica que gera
um forte impacto econômico e social, derivado principalmente dos custos de tratamento
e da sobrecarga dos cuidadores. Além disso, acarreta consequências físicas à saúde do
idoso, como infecção urinária ou úlceras por pressão, entre outros agravos à saúde. No
entanto, os trabalhos realizados no país sobre este agravo à saúde são escassos e contêm
sérios vieses metodológicos. Objetivo: Identificar a prevalência de incontinência
urinária em idosos institucionalizados. Método: Trata-se de um estudo transversal,
realizado entre outubro e dezembro de 2013, e desenvolvido em 10 instituições de longa
permanência para idosos da cidade do Natal. A IU e subtipos foram aferidos mediante
entrevista aos cuidadores dos idosos, com a aplicação do Minimum Data Set versão 3.0.
Foram coletadas variáveis sociodemográficas e de caracterização da IU (frequência,
quantidade, evolução, formas e momento). Foi realizada a análise descritiva das
variáveis de interesse, mostrando a frequência relativa e absoluta. Resultados: Foram
excluídos 6 (1,8%) indivíduos hospitalizados, 1 (0,3%) em fase terminal e 1 (0,3%)
menor de 60 anos. A amostra foi composta por 321 idosos, a maioria do sexo feminino
e com média de idade de 81,5 anos. Houve 3 casos não classificáveis: 2 (0,6%) eram
portadores de catéter urinário permanente e 1 (0,3%) de catéter urinário intermitente. A
prevalência de IU foi de 58,88% (IC 95%: 53,42-64,13). Dentre os 189 idosos
incontinentes, o tipo mais frequente foi a IU funcional por incapacidade física (56,1%)
ou cognitiva (54,0%), seguido da IU de urgência (13,8%) e de esforço (3,7%). As
formas puras (67,2%) prevaleceram sobre as mistas (29,1%) e as indeterminadas
(3,7%). A maioria era sempre incontinente (73,0%), e sofria perdas de grande
quantidade de urina (77,8%), durante o dia e a noite (91,0%) e de mais de um ano de
evolução (77,2%). Conclusão: A IU é um agravo à saúde que afeta a mais da metade
dos idosos institucionalizados. São importantes medidas de controle desta síndrome
geriátrica no âmbito das instituições, que incluam medidas gerais, como atividades
físicas e psicossociais, e específicas, como a evacuação precoce.

Palavras-chave:

Estudos

Transversais.

Idoso.

Incontinência

Institucionalização. Instituição de Longa Permanência para Idosos.

539

Urinária.

Título: Prevalência de depressão em idosos institucionalizados
Autores: Javier Jerez-Roig, Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral, Maria
Amanda de Farias Bezerra, Monayane Grazielly Leite Matias, Kenio Costa Lima.
Introdução: A depressão é um transtorno psiquiátrico comum e incapacitante na vida
adulta. Uma condição que coloca em risco a vida, sobretudo daqueles que têm alguma
doença crônico-degenerativa ou incapacitante, pois há uma influência recíproca na
evolução clínica do paciente. Aproximadamente entre 30 e 40% dos idosos
institucionalizados apresentam sintomas depressivos, e 12 a 16% a depressão como
doença. Objetivo: Verificar a prevalência da depressão em idosos institucionalizados.
Método: Foi realizado um estudo observacional, do tipo transversal, realizado em 10
instituições de longa permanência para idosos na cidade do Natal. Foram incluídos os
indivíduos de 60 anos ou mais e excluídos aqueles hospitalizados, em fase terminal ou
com incapacidade de responder questionários. Foi aplicada a escala de depressão GDS15 (Escala de Depressão Geriátrica), ela possui 15 perguntas, com resposta dicotómica
sim/não, onde o resultado de 5 ou mais pontos indica depressão, e igual ou maior que 11
caracteriza depressão grave. Foram aplicadas também duas perguntas (itens 7 e 20)
sobre fadiga da escala do Center for Epidemiologic Studies- Depression (CES–D), cujas
respostas são em escalas Likert (nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre).
Resultados: Foram excluídos 6 (1,8%) indivíduos hospitalizados, 1 (0,3%) em fase
terminal e 1 (0,3%) menor de 60 anos. 11 (3,3%) idosos recusaram responder os
questionários e 183 (55,6%) não foram capazes de respondê-lo. Sendo assim, a amostra
total foi composta por 126 idosos, a maioria do sexo feminino (78,6%) e com média de
idade de 79,5 anos. Dentre estes, 107 (84,9%) apresentam comorbidades e 45 (35,7%)
algum tipo de restrição da mobilidade. A prevalência de depressão foi de 45,24%
(IC95%:36,82-53,94%) e, de acordo com a CES-D, 86 (68,2%) e 88 (69,8 %) idosos
apresentaram o sintoma fadiga, segundo as respostas dos itens 7 e 20 respetivamente.
Conclusão: A prevalência de depressão em idosos institucionalizados é elevada,
afetando a quase a metade deles. É fundamental que os profissionais de saúde,
cuidadores e família fiquem atentos aos sintomas e não os considerem como
consequência do processo de envelhecimento, sendo ainda importante o atendimento
médico, psicológico e o desenvolvimento de atividades sociais nas instituições.

540

CAPACIDADE PARA O TRABALHO: usando a modelagem de equações estruturais para
avaliar os efeitos do envelhecimento, saúde e trabalho em uma população de servidores
públicos brasileiros
Marcus A Alcântara, PhD1,4, Rosana F Sampaio, PhD2, Ada Ávila Assunção, PhD3, Fabiana CM Silva,
PhD5
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RESUMO
Objetivo: O modelo contemporâneo de Capacidade para o Trabalho é representado por uma estrutura
holística que incorpora características do indivíduo, fatores relacionados ao trabalho e Ambiente extra
ocupacional. O modelo tem sido explorado no contexto da Finlândia, mas ainda necessita de aplicações
em outros países. O objetivo deste estudo foi examinar as relações entre Idade, Saúde, Trabalho e
Capacidade para o Trabalho em uma amostra de servidores públicos municipais brasileiros.
Métodos: Uma amostra de 5.646 trabalhadores respondeu a um inquérito de saúde contendo

informações sócio demográficas, estado de saúde, características do trabalho e capacidade para o
trabalho. Foi usada a Análise Fatorial Confirmatória para testar a adequação do modelo de
mensuração e a Modelagem de Equação Estrutural (SEM) para examinar as relações explicativas
simultâneas entre as múltiplas variáveis que integram o modelo de capacidade para o trabalho.
Resultados: A amostra foi composta em sua maioria por mulher (68,0%), idade entre 30 e 49
anos (60,0%) e escolaridade de nível superior (66,0%). A SEM apresentou um bom ajuste
(NFI=0,924; RMSEA=0,046; IC=0,043–0,049) dando suporte ao modelo de Capacidade para o
Trabalho testado. Idade se relacionou positivamente com Capacidade para o Trabalho (coeficiente
padronizado [CP]=0.32) e negativamente com Estado de Saúde (CP=-0.34). Estado de Saúde (CP=0.67) e
Características do Trabalho (CP=0.25) influenciaram positivamente a Capacidade para o Trabalho. O

efeito total (somatório do efeito indireto e direto) do constructo Características do Trabalho sobre
a Capacidade para o Trabalho foi igual a 0,51.
Conclusão: Os resultados dão um suporte consistente ao modelo de Capacidade para o Trabalho.
Boa Capacidade para o Trabalho se associou diretamente a um bom estado de saúde, enquanto
que o constructo Características do Trabalho se relacionou direta e indiretamente à Capacidade para o
Trabalho através do Estado de Saúde. Estudos longitudinais são necessários para esclarecer melhor o
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papel da Idade. Esses achados indicam que o ambiente de trabalho é um importante local para
implementar ações para promover a Capacidade para o Trabalho.

Key terms: age; perception of health; sick leave; physical work; stressful job; public sector;
SEM.
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Leishmaniose visceral em Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte: aspectos humanos e
caninos.
Alexandro Iris Leite¹, Luciane Barreto Araújo², Edinaidy Suianny Rocha de Moura²,
Katiúscia Katherine Duarte Garcia², Kalidyjamayra Oliveira Reis de Freitas², Ana Patrícia
Targino de Medeiros², Allany Maria Melo de Medeiros Fernandes².
Universidade Federal Rural do Semi-Árido¹, Vigilância à Saúde de Mossoró-RN².
A leishmaniose visceral é uma zoonose considerada negligenciada pela Organização Mundial
da Saúde que atualmente está presente nas cinco regiões do Brasil, representando um
constante desafio para a saúde pública. A pesquisa objetivou estudar o comportamento da
leishmaniose visceral humana e canina em Mossoró-RN. Trata-se de um estudo descritivo que
compreendeu o período de 2007 a 2011. As informações dos casos humanos foram coletadas
junto ao Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN) no Departamento de
Vigilância à Saúde e o resultado dos inquéritos caninos no Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), ambos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. No período estudado, foram
confirmados 122 casos humanos de leishmaniose visceral no município, com média anual de
24,4. O coeficiente de incidência anual teve variação decrescente de 16,8 para 4,3 casos por
100 mil habitantes. A taxa de letalidade foi de 9,0%. Quanto à distribuição espacial, 90,2%
dos casos se concentraram na zona urbana, distribuídos em 24 bairros. A densidade de casos
humanos por km² na área urbana foi de 9,5. Houve uma maior ocorrência de casos no sexo
masculino (66,4%), numa proporção de aproximadamente 2/1 quando comparada ao sexo
feminino. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 49 anos com 47,5% dos casos, embora
29,5% tenha afetado crianças menores de 10 anos de idade, caracterizando-se também como
uma doença infantil. No período estudado foram analisadas 25.701 amostras de sangue
canino, das quais 4.012 foram positivas, representando um percentual de 15,6%, distribuídos
principalmente na zona urbana (97,0%) do município, em 23 bairros. Correlacionando-se os
indicadores, em 19 bairros havia a concomitância de casos humanos e caninos. Os valores da
incidência da doença em humanos e do percentual de positividade em cães mostraram-se
tendências decrescentes no período estudado. Os dados permitiram concluir que a
leishmaniose visceral no município está urbanizada, com elevada incidência e letalidade em
humanos, e elevado percentual de positividade em cães, caracterizando-o como importante
área endêmica da leishmaniose visceral no Nordeste brasileiro. O exposto requer a
intensificação das ações de vigilância e controle direcionadas ao homem, ao vetor e ao
reservatório, somados à eficientes trabalhos de educação em saúde.
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FATORES ASSOCIADOS À OSTEOPENIA E OSTEOPOROSE EM MULHERES
SUBMETIDAS À DENSITOMETRIA ÓSSEA
SILVA, A.C.V1; MADEIRA, K. 1; ALEXANDRE, M.C.M. 1; DONDOSSOLA, E.R. 1; ROSA, M.I.1.
1

Laboratório de Epidemiologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Unidade
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RESUMO
Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica caracterizada por baixa densidade
óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, levando ao aumento do risco de fraturas por
fragilidade. Foi recentemente reconhecido como um dos principais problemas de saúde pública nos
países desenvolvidos. O objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de osteopenia e
osteoporose em uma população de mulheres que realizaram exames de densitometria em uma clínica
especializada no sul do Brasil. Materiais e Métodos: Nós conduzimos um estudo transversal,
incluindo 1.871 mulheres que submeteram-se à densitometria óssea entre janeiro e dezembro de 2012.
Foi realizada uma análise de regressão logística com todas as variáveis independentes e os desfechos
(osteopenia, osteoporose e risco de fraturas). Resultados: A densitometria óssea foi diagnosticada
como normal em 36,5% das mulheres, 49,8% com osteopenia e 13,7% com osteoporose. Estar na
menopausa e idade acima de 50 foram fatores de risco para osteopenia e osteoporose, enquanto ter
realizado histerectomia e IMC maior que 25 foram fatores de proteção. Conclusão: Para o desfecho
fratura em qualquer sítio os fatores associados foram ter mais de 50 anos de idade e osteopenia ou
osteoporose, (OR = 2,09, IC :1,28-3, 95%, 40) e (OR = 2,49, 95% CI: 1,65-3, 74), respectivamente.

Palavras-Chaves: Osteoporose, densitometria, epidemiologia, doenças ósseas metabólicas.
Apoio Financeiro: Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC
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Perfil dos óbitos por Influenza no Estado do Rio Grande do Norte em 2013.
FIGUEIREDO, V.K.C.
LEAL, S.R.S.
MELO, A.C.A.
LIMA, Z.S.
SOUZA, V.D.S.

A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório com elevado
índice de morbidade e mortalidade. O objetivo deste trabalho é descrever os óbitos
relacionados à Influenza no Rio Grande do Norte (RN) no ano de 2013. Trata-se de
estudo descritivo, através de informações do banco de dados do SINAN Influenza Web,
analisando características epidemiológicas da doença e evolução dos casos no ano de
2013. Foram registradas 292 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no RN, sendo a média mensal de 24 casos, onde o mês de maio foi o de maior
incidência (16,78%) de notificações. A ocorrência de casos por sexo não apresenta
variação significativa. A faixa etária mais acometida foi a de menor de 1 ano de idade
(42,12%). Em relação à evolução dos casos, 65,41% evoluíram para cura e 12,67% para
óbito. O mês de maio foi também o de maior ocorrência para os óbitos (27,03%), sendo
o sexo masculino o mais acometido (54,05%). A faixa etária com maior incidência de
óbitos foi a de menores de 1 ano de idade (35,13%), seguida pela de 50 e mais anos
(27,02%). Em relação à situação vacinal, apenas 8,10% foram vacinados contra gripe
nos últimos 12 meses, no entanto, em 51,35% dos óbitos esse dado estava ignorado. No
item fatores de risco, em 16,21% as cardiopatias foram as mais identificadas e 29,72%
dos óbitos não apresentavam nenhum fator de risco. Na classificação final dos casos de
óbitos, 51,35% foram descartados para Influenza e 21,62% confirmados, todos por
critério laboratorial. Em 72,97%, dos casos de óbito ocorreu coleta de material de
nasofaringe e 5,40% em tecido post-mortem, ressalta-se que 13,51% não realizaram
nenhuma coleta. O uso do Oseltamivir ocorreu em 56,75% dos óbitos, porém, em
apenas 28,57% foi administrado oportunamente. Em relação aos agentes etiológicos,
18,92% foram positivos para Influenza A e 2,70% para Influenza B. A análise dos
dados do sistema, além de permitir a descrição do perfil dos óbitos relacionados à
Influenza, distingue o comportamento dos óbitos por esse Agravo no RN, direcionando
o manejo clínico e a tomada de medidas de prevenção e controle.
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS EM RESTAURANTES
NA CIDADE DO RECIFE-PE
CHAVES, G.R. 1; LEON, J.P. 2; PINHEIRO JUNIOR, J.W.³
Introdução: A produção de alimentos com segurança exige cuidados especiais para eliminar
os riscos de contaminação ocasionados pelos perigos físicos, químicos e biológicos a que
esses alimentos estão sujeitos. Para tanto, os restaurantes devem buscar meios seguros para
minimizar a ocorrência de complicações ocasionadas pela falta de condições higiênicosanitárias, procurando seguir as exigências da Resolução RDC nº. 216 de 15 de setembro de
2004 que estabelece procedimentos de Boas Práticas para todos os serviços de alimentação
para assim garantir a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado, tendo como
principal objetivo o controle sanitário de forma constante na área de alimentos
salvaguardando a saúde da população. Objetivo: Desta forma, objetivou-se com este trabalho
realizar um diagnóstico das condições higiênico-sanitárias de restaurantes localizados em
Recife-PE. Metodologia: A área de estudo está localizada no Distrito Sanitário IV na lotação
da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal do Recife. Foram verificadas as condições
higiênico-sanitárias de dez restaurantes, com produção diária de pelo menos 100 refeições,
situados ao longo da Av. Caxangá, Recife- PE. Para a coleta de dados foi elaborada uma lista
de verificação das Boas Práticas para Serviços de Alimentação com base nas exigências da
RDC nº. 216/04. Resultados: Diante das conformidades e não-conformidades, os restaurantes
A e D apresentando em média 86% e 89% foram os que obtiveram os maiores percentuais, em
seguida os restaurantes B e C apresentando em média 78% e 85% tiveram um percentual
menor, mas os quatros restaurantes foram classificados no GRUPO 1 - bom (76 a 100% de
itens atendidos). Com conformidade inferior a 75%; os restaurantes F, G, I e J apresentaram
em média 51%, 54%, 62% e 71% de conformidade, sendo classificados no GRUPO 2 regular (51 a 75% dos itens atendidos) oferecendo um risco intermediário aos clientes. Os
restaurantes E e H apresentaram os menores percentuais de conformidades, em média 31% e
18%, sendo classificados no GRUPO - 3 (0 a 50% dos itens atendidos), oferecendo um risco
alto aos clientes. Conclusão: Embora 80% dos restaurantes tenham sido classificados como
bons e/ou regulares, nenhum dos estabelecimentos estudados estava 100% em conformidade
com os itens da RDC nº. 216/04 avaliados. Ressalta-se a importância da implementação das
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, por parte dos responsáveis pelos restaurantes
conforme exigência da legislação vigente.
Palavras-chave: segurança alimentar; vigilância sanitária
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Saúde dos trabalhadores de enfermagem nos Centros de Atenção
Psicossocial de um município de Minas Gerais: percepções das cargas
estressoras e estratégias de enfrentamento

Andréia Aparecida Henriques Carvalho 1
Teresa Cristina Soares 2

RESUMO: O tema estresse tem causado muita discussão desde a antiguidade até a
atualidade. Este é considerado um tema importante para ser analisado dentro do
contexto da prática da assistência de enfermagem aos portadores de transtornos mentais.
Atualmente, após a Reforma Psiquiátrica, tem surgido novas modalidades de assistência
ao portador de transtornos mentais, em que os Centros de Atenção Psicossocial(CAPS)
se configuram como rico dispositivo da rede de atenção á saúde mental. Fazendo uma
busca de artigos sobre o trabalho da equipe de enfermagem nos CAPS, percebemos a
escassez de trabalhos relacionados à saúde desses trabalhadores. Assim, esse estudo
teve como objetivo analisar a percepção da equipe de enfermagem sobre os fatores
estressores no ambiente de trabalho, identificar os sintomas decorrentes do estresse,
avaliar a influência no trabalho e na vida pessoal dos sujeitos, e investigar as estratégias
de enfrentamento adotadas. Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas, aplicadas em agosto de 2011, aos 10 trabalhadores da enfermagem que
atuavam nos 4 CAPS no município de Juiz de Fora na época da coleta de dados.
Observamos que a maioria dos componentes das equipes (80%) reconhecem a
existência de fatores estressores no ambiente de trabalho: condições inadequadas do
ambiente e falta de insumos, impotência perante a cronicidade da doença, dificuldade no
trabalho em equipe, baixa remuneração, cobrança/pressão excessiva, fatores políticos,
imprevisibilidade de reações dos pacientes, violência e insegurança para os
trabalhadores. Os sintomas do estresse mais comuns foram cefaléia, desgaste físico e
mental, insônia, ansiedade, dores no corpo, alterações no apetite, irritabilidade.
Constatamos que a questão do estresse está diretamente relacionada ao desempenho no
trabalho e influência na saúde geral dos trabalhadores, interferindo na sua qualidade de
vida. As estratégias de enfrentamento são tanto de ordem individual com atividades de
lazer, prática de exercícios físicos e religião, amparo familiar e de amigos; como de
ordem institucional, com provimento de condições adequadas de trabalho, utilização do
diálogo entre a equipe e convívio com pacientes para amenizar o estresse. Esse estudo
possibilitou o enriquecimento a respeito da interpretação dos fenômenos que interferem,
de forma ou indireta, na vida pessoal e profissional dos sujeitos, além da compreensão
relativa das estratégias de enfrentamento por eles utilizadas.

1- Enfermeira (licenciada e bacharel) pela UFJF. Especialista em Saúde da Familia.
2- Professora da UFJF e orientadora do estudo. Graduação em Enfermagem e
Obstetrícia UFJF, graduação em Psicologia UFJF, mestrado em Filosofia pela
UFJF e doutorado em Saúde Pública pela ENSP/FioCruz .
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TÍTULO: Diferenças macrorregionais das equipes de saúde bucal na atenção primária à saúde em relação
à estrutura física e o acesso a serviços de prótese dentária no Brasil

Introdução: As perdas dentárias estão associadas a fatores socioeconômicos, sendo uma
marca de desigualdade social. Estudos mostram que existe necessidade de reparar estes danos
com a implantação de serviços de prótese de uma maneira equânime.
Objetivo: Descrever as características macrorregionais das equipes de saúde bucal em relação
à estrutura física e o acesso a serviços de prótese dentária no Brasil.
Métodos: Em 2012, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Melhoria do Acesso
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), o qual visa à institucionalização da avaliação dos
serviços de Atenção Primária à Saúde. O presente estudo é de caráter descritivo e utilizando
dados do PMAQ, avaliou 12.388 equipes de saúde bucal (ESB), em todo o Brasil, representando
55,79% do total. Um membro representante de cada equipe respondeu o instrumento de
avaliação, que continha informações sobre o processo de trabalho, estrutura física e ações
realizadas pela equipe. Foram analisadas duas características principais: ter Laboratório
Regional de Prótese Dentária (LRPD) como referência para seu município; e apresentar
integralidade no cuidado e acesso ao usuário através de ações em relação à reabilitação
protética. Os resultados foram estratificados por macrorregião. As frequências relativas com
os respectivos intervalos de confiança de 95% foram analisadas com o software STATA 11.
Resultados: Apenas 36% das ESB contavam com LRPD em seu município. A região sudeste
apresentou a maior prevalência (47%, IC95: 45,15-48,27) de equipes com LRPD, ao contrário
da região norte que apresentou apenas 28% (IC95: 25,44-31,35) com uma média brasileira de
37% (IC95%: 36,23-37,93). Em relação às equipes que realizam o cuidado integral e promovem
acesso para prótese dentária, a região sudeste apresentou prevalência de 13% (IC95%: 12,5314,67), contrastando com a região nordeste que apresentou a menor prevalência (2%, IC95%:
1,83-2,67). A média brasileira foi 7% (IC95%: 6,68-7,59).
Conclusão: Apesar das regiões norte e nordeste terem maior necessidade de reabilitação
protética, segundo os dados do Levantamento Nacional de Saúde Bucal de 2010, apresentam
os piores resultados do acesso à prótese dentária. Além do cuidado integral e o acesso à
prótese ser baixo, há diferenças macrorregionais que precisam ser equacionadas em
consonância à Política Nacional de Saúde Bucal.

549

Magnitude e impacto econômico dos acidentes de transporte com motocicletas na
capital do Estado de Mato Grosso.
Ligia Regina de Oliveira1 e Stefanny Natacha Regis2
1 Docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso
2 Aluna do Curso de Graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal de Mato Grosso

Nas últimas décadas, devido aos crescentes indicadores de morbimortalidade, os
acidentes e violências se revelaram um problema global. Os motociclistas são as
principais vítimas dos acidentes de trânsito, e por estarem mais expostos, sofrem
consequências mais graves. O aumento alarmante dos acidentes envolvendo
motocicletas têm gerado ônus econômico e social. O objetivo do estudo foi estimar o
impacto econômico dos acidentes de trânsito com motocicletas no município de Cuiabá,
capital de Mato Grosso-Brasil, no período de 2002 a 2011. Realizou-se estudo
transversal, descritivo, a partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e
do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. Foram calculadas
as taxas de morbimortalidade, custo-dia da internação, anos potenciais de vida perdidos
(APVP), taxa de APVP entre residentes de Cuiabá por 100.000 habitantes (TAPVP) e
Razão de TAPVP. Entre 2002 e 2011, ocorreram 340 óbitos e 1.937 internações, em
consequência de acidentes com motocicletas. Nos dez anos de estudo foram gastos com
internações decorrentes dessa causa o valor total de R$ 2.286.745,78, e o número de
internações pagas aumentou 689,7% enquanto os gastos, no mesmo período,
aumentaram mais de 1000%; cabe destacar que a frota de motocicletas cresceu 238%.
No ano de 2011 foram perdidos 2.438,7 anos potenciais de vida, perfazendo 46,0 APVP
por óbito, concentrando 64% das perdas em menores de 25 anos. A TAPVP geral foi de
636,0 APVP/100.000 habitantes, com 1.015,3 APVP/100.000 homens e 213,6
APVP/100.000 mulheres com razão de 4,75. O estudo revelou a situação preocupante
do município de Cuiabá, através da elevação não apenas de óbitos e taxas de
mortalidade por acidentes com motocicletas, mas também de internações, gastos e perda
potencial de anos vividos. Os resultados apontam uma participação cada vez maior do
sexo feminino nos acidentes de transporte com motocicletas; evidenciando que o perfil
das vítimas vem se modificando ao longo do tempo. Os resultados desta investigação
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reforçam ainda a necessidade de atividades de prevenção e de promoção da saúde para a
redução da ocorrência de acidentes de trânsito, em especial de acidentes com
motocicletas, propiciando consequente redução dos gastos por essas causas e eventual
minimização de seus efeitos, com destaque para os anos ceifados de um número cada
vez mais crescente de jovens.
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Associação entre atividades educativas e quantidade de consultas prénatais na Microrregião de São Mateus, Espírito Santo, Brasil.
Aline Estela Feller Gomes, Carolina Dutra Degli Esposti, Edson Theodoro dos
Santos Neto, Adauto Emmerich Oliveira, Katrini Guidolini Martinelli, Karina
Tonini dos Santos Pacheco
RESUMO
Introdução: Os altos indicadores de mortalidade materna e infantil na região
norte do Espírito Santo (ES), Brasil, tem sido preocupantes à saúde pública do
Estado. Neste contexto, a educação em saúde materno-infantil parece ser
essencial para mulher estabelecer um cuidado em saúde da própria mulher e
do bebê. Objetivo: Analisar as atividades educativas oferecidas na assistência
pré-natal do serviço público de saúde da Microrregião de São Mateus-ES,
segundo número de consultas pré-natais. Métodos: Um estudo seccional
realizou entrevistas a 742 puérperas residentes na região, internadas em
estabelecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) para o parto, de julho de
2012 a fevereiro de 2013. Realizou-se análise estatística descritiva, com
cálculo das frequências absoluta e relativa e das razões de prevalência. Os
testes de Qui-quadrado foram utilizados para testar a associação entre as
variáveis relacionadas às informações recebidas durante o pré-natal e o
número de consultas de pré-natal realizadas, considerando um nível de
significância de 5%. Resultados: A maioria das puérperas relatou baixo
recebimento de informações relacionadas à(ao): importância de adequados
hábitos de higiene bucal (40,6%), uso de flúor (32,1%) e possíveis alterações
bucais na gestação (34,5%). As informações mais frequentemente recebidas
foram sobre: importância da amamentação na primeira hora de vida (61,4%) e
vantagens da amamentação exclusiva até os seis meses (62,5%). As mulheres
que realizaram seis ou mais consultas receberam informações em maior
proporção que o grupo com até cinco consultas (p-valor<0,05). Conclusão: A
realização de mais consultas sugere maior tempo de contato da gestante com
o serviço, e que temas importantes, como os relacionados à amamentação e
saúde bucal, têm deixado de serem informados, sugerindo que a educação em
saúde no pré-natal pode estar falhando. Isso precisa ser observado na gestão
dos serviços públicos de saúde, para a implementação de medidas que
fomentem a educação em saúde no cuidado pré-natal.
Palavras chave: cuidados pré-natal, educação em saúde, saúde bucal.
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Ovitrap surveillance as dengue epidemic predictor
José Eduardo Marques Pessanha1,2, Silvana Tecles Brandão 1, Maria Cristina Mattos
Almeida1,2, Maria da Consolação de Magalhães Cunha1,2, Ivan Vieira Sonoda1, Adelaide
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Abstract
We used ovitraps, set out each two week to monitor for Aedes spp. at Belo Horizonte City,
Brazil, 2002-2013. The average proportion of ovitraps with mosquitoes – the ovitraps index
(OIP) had flutuations in these years. The average egg number of Aedes sp. (MNE) revealed
that is a good sensitive index for detecting the presence of Aedes than the Breteau index.
They also showed that Ae aegypti was a dominant species in studies periods. Analyses
revealed that monthly cases of Dengue fever (DF) and Dengue hemorrhagic fever (DHF) were
correlated with the number of adult female Aedes spp. collected in all the years with the
correlation coefficient of 0.54 in 2002-2013. Our survey also indicated that air temperature
and precipitation are directly related to increases of mosquitoes in ovitraps. Thus, under
circumstances where the Breteau index is low, the ovitrap method should be applied as an
good and opportune surveillance tool to evaluate the risk of human dengue infection, and the
need scaling up for mosquito vector control.
Keywords: Dengue, ovitraps, surveillance.
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Prevalência e fatores associados a doença ocupacional em trabalhadores do setor
municipal de saúde de Belo Horizonte.

Vanessa das Graças José Ventura
Ada Ávila Assunção
Mery Natali Silva Abreu

RESUMO
Introdução: A saúde de uma população é diretamente relacionada à qualidade dos serviços
prestados nos estabelecimentos sanitários. O fortalecimento dos recursos humanos em saúde
tem sido foco de ações visando garantir as reformas sanitárias. Existe uma relação entre a
qualidade na atenção e as condições que os profissionais encontram para trabalhar. As
doenças ocupacionais são indicadores das condições laborais, as quais, apesar de passíveis de
prevenção, acometem grupos ocupacionais em idade produtiva e se constituem em um
problema de saúde pública. Objetivos: Estudar a prevalência de doenças ocupacionais e os
fatores associados em trabalhadores do sistema municipal de saúde de Belo Horizonte
(SMSA-BH), Minas Gerais, Brasil. Metodologia: Estudo transversal de uma amostra
aleatória de 1.768 trabalhadores do SMSA-BH. Foi utilizado um questionário para
autopreenchimento que contemplou características sociodemográficas, do emprego e do
trabalho. O critério para definição de doença ocupacional foi o autorrelato de diagnóstico
médico da doença. Para verificar possíveis associações e estimar sua magnitude foi utilizado o
modelo de regressão logística. Considerou-se um nível de significância de 5%. Resultados:
Foi encontrada uma prevalência de doença ocupacional de 9,6% e os fatores asscoiados à
doença ocupacional foram: maiores idade (40-49 anos – RC 2,9, IC95% 1,96-4,5; 50-59 anos
– RC 3,17, IC95% 1,96-5,11; maior 60 anos – RC 5,81, IC95% 2,69-12,56), demanda física
(RC 2,08, IC95% 1,45-2,98) e demanda psicológica do trabalho (RC 1,98, IC 1,37-2,86).
Conclusão: Os resultados confirmam a associação das condições de trabalho com doenças
ocupacionais e evidenciam a importância da promoção da saúde nos serviços de saúde.
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Análise da Mortalidade por Câncer de Boca no Espírito Santo de 2001 a
2010
Carolina Dutra Degli Esposti, Carlos Augusto Mattos, Edson Theodoro dos
Santos Neto
RESUMO
Introdução: O câncer de boca provoca relevante preocupação para o setor
saúde no mundo pela expressiva incidência e mortalidade. Objetivo: Analisar a
mortalidade por câncer de boca no Estado do Espírito Santo (ES) no período
de 2001 a 2010, segundo sexo, faixa etária, raça/cor e escolaridade.
Metodologia: Um estudo ecológico foi realizado, com dados de mortalidade
por câncer de boca extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM), seguindo a Classificação Internacional de Doenças-10 (CID-10),
considerando-se morte por câncer bucal. A população residente foi extraída do
site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e considerou-se a divisão
do Estado em quatro regiões, segundo o Mapa de Divisão Regional do Espírito
Santo de 2011. Foram calculados os Indicadores de Mortalidade por câncer de
boca em cada região, e as frequências absolutas e relativas para óbitos por
câncer de boca, segundo sexo, faixa etária, macrorregião do ES, raça/cor e
escolaridade. Resultados: Ocorreram 1209 mortes por câncer de boca no ES:
959 óbitos para o sexo masculino (79,3%) e 250 para o sexo feminino (20,7%).
A frequência de óbitos por câncer de boca esteve concentrada na faixa etária
de 50 a 79 anos. A população branca foi a que apresentou maior percentual de
mortalidade (cerca de 45% dos óbitos), seguida pela população parda (cerca
de 30% dos óbitos). A maioria dos óbitos, cerca de 30%, ocorreu na população
analfabeta ou com o ensino fundamental incompleto (0 a 3 anos de estudo). A
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Região Metropolitana concentrou o maior percentual de todos os óbitos de
2001 a 2010 (cerca de 58%). Conclusão: Medidas visando à redução da
exposição a fatores de risco podem diminuir a incidência do câncer da boca no
ES e no Brasil, assim como a promoção do autoexame e do diagnóstico
precoce dessas neoplasias pelos profissionais de saúde.
Palavras-chave: Câncer de Boca; Mortalidade; Epidemiologia.
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Orientações e práticas em aleitamento materno entre usuárias de unidades básicas
de saúde do Município do Rio de Janeiro, 2013.
ALVES, J.S; OLIVEIRA, M.I.C
INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é considerado o melhor método de
alimentação infantil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a
amamentação exclusiva até os seis meses de vida, e o aleitamento materno
complementado por outros alimentos até os 2 anos ou mais. Neste sentido, as gestantes
e mães devem receber orientações sobre os benefícios e o manejo da amamentação. O
presente estudo investigou as orientações recebidas e práticas em aleitamento materno
entre usuárias de unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro com Posto de
Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO), postos esses, que visam aumentar os
estoques de leite humano da rede de Banco de Leite Humano da cidade.

MÉTODOS: Estudo transversal conduzido em novembro e dezembro de 2013 mediante
entrevista a uma amostra representativa de 695 mães de crianças menores de 1 ano usuárias das
nove unidades básicas do Rio de Janeiro com PRLHO. Os dados foram analisados pelo SPSS
17.0.
RESULTADOS: Eram adolescentes 22,7% das mães, 53,2% se consideraram pardas,

77,6% tinham oito ou mais anos de estudo, e 63,3% não possuíam trabalho remunerado.
Receberam orientação sobre amamentação durante o pré-natal 78,7% das mães, das quais 61,9%
foram orientadas na consulta, 36,8% em grupos educativos e apenas 4,6% durante a visita
domiciliar. Nas unidades básicas, 79,9% das mães foram informadas que a criança deve ser
amamentada exclusivamente até os 6 meses de vida, 76,3% que a amamentação deve ser
praticada sob livre demanda e 75,1% que não se deve oferecer mamadeira ao bebê. Já o manejo
da amamentação foi menos abordado: 61,7% receberam orientação sobre a posição e pega do
bebê para mamar e 59,9% sobre ordenha da mama. Perguntadas se a unidade as apoiava para
amamentar, 51,8% responderam afirmativamente. Das 695 crianças, 82,4% estavam sendo

amamentadas, e das 429 menores de 6 meses (61,7% da amostra), 50,1% estavam em
aleitamento materno exclusivo.
CONCLUSÃO: As recomendações da OMS não estão sendo cumpridas, pois apenas a
metade das crianças no 1º semestre de vida estavam em aleitamento materno exclusivo
e quase 20% das crianças no primeiro ano de vida não eram mais amamentadas. É
importante que se expanda a cobertura das orientações sobre aleitamento materno nas
unidades básicas, em especial as relativas ao seu manejo, em ações como os grupos
educativos e as visitas domiciliares.
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EFETIVIDADE DA REDE DE POSTOS DE RECEBIMENTO DE LEITE HUMANO
ORDENHADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2013.
Tatiana Mota Xavier de Meneses
Belisa Borges Amorim
Maria Inês Couto de Oliveira
Cristiano Siqueira Boccolini
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito
INTRODUÇÃO: A Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) foi
criada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para aumentar os estoques de leite
humano da rede de bancos de leite da cidade. Está organizada a partir de parceria entre os Bancos
de Leite Humano (BLH) e as unidades da atenção primária à saúde. O projeto de PRLHO teve
início em 2007, e essa rede vem sendo expandida, totalizando em 2013 nove postos.
OBJETIVO: Avaliar a efetividade dos PRLHO em contribuir para os estoques de leite humano
ordenhado dos BLH de referência.
MÉTODO: Estudo transversal conduzido nos meses de novembro e dezembro de 2013 mediante
entrevista aos nove gerentes das unidades onde estão alocados estes postos e a amostra
representativa de 695 nutrizes usuárias destas unidades. O banco de dados foi construído no EPIINFO e a análise conduzida pelo SPSS 17.
RESULTADOS: As unidades com PRLHO se situavam em cinco das dez áreas de planejamento
em saúde da cidade. O tempo de funcionamento destes PRLHO variou de 3 a 48 meses, com
média de 21,6 meses. Quatro hospitais com BLH se beneficiaram do leite humano coletado.
Doaram seu leite para PRLHO 7,1% das mães, 6,5% doaram diretamente para um BLH e 0,3%
doaram para ambos. Gostariam de ter doado seu leite, pela vontade de ajudar, ou por ter excesso
de leite, 63,8% das mães. Foram incentivadas a doar seu leite 47,2% das mães. Não tinham
dúvidas ou dificuldades em relação à doação de leite humano 78,7% das mães, e entre as que não
tinham dúvidas, 16,8% doaram seu leite, enquanto apenas 2,7% das que apresentaram dúvidas o
fizeram. Para melhorar a doação, 37,4% das mães sentiram necessidade de mais incentivo ou
esclarecimento pela unidade, 20,3% de mais divulgação pela mídia e 10,5% sugeriram melhoria
no sistema de captação de leite humano, como a coleta domiciliar. A quantidade de leite humano
coletada mensalmente pelas unidades variou de 0 a 11,8 litros. O volume de leite humano
coletado pelos PRLHO e enviado para os BLH foi equivalente a 21% do volume total coletado
pelos quatro BLH de referência.
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CONCLUSÃO: A efetividade da rede de PRLHO variou entre as unidades e o expressivo
percentual de possíveis doadoras indica o potencial de expansão do volume de leite coletado.

Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde.
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Tempo dedicado ao trabalho e autoavaliação da saúde- análise da jornada profissional e
doméstica em enfermeiros dos grandes hospitais públicos do Rio de Janeiro.
1-Fernandes, Juliana da Costa
2-Portela, Luciana Fernandes
3-Griep, Rosane Harter
4-Rotenberg, Lúcia
Introdução: As jornadas de trabalho extensas podem afetar a saúde e a vida dos
indivíduos. Na enfermagem, o múltiplo emprego favorece o aumento na jornada
semanal. Ademais, a dupla jornada tem potencial impacto à saúde, em especial, entre as
mulheres. A fadiga e a recuperação insuficiente podem comprometer a saúde destes
trabalhadores.
Objetivos: Analisar a autoavaliação da saúde quanto à associação com as jornadas de
trabalho profissional, doméstico e total entre enfermeiros.
Métodos: Estudo seccional, concluído em 2011, incluiu 2279 enfermeiros dos 18
maiores hospitais públicos no município do Rio de Janeiro/RJ. Foi utilizado um
questionário multidimensional autopreenchido. As jornadas de trabalho profissional e
doméstico foram contabilizadas a partir de recordatório semanal de horas de
trabalho. Já a jornada total corresponde ao somatório de ambas. As jornadas foram
categorizadas em três níveis segundo o valor dos tercis da distribuição. A autopercepção
da saúde baseou-se na pergunta sobre como o indivíduo considera seu estado geral de
saúde comparado às pessoas da sua idade. O desfecho foi dicotomizado em “bom”
(muito bom/bom), utilizada como categoria de referência e “ruim” (regular/ruim/muito
ruim). As análises se basearam em regressão logística.
Resultados: Após ajustes por idade e renda, as jornadas profissional e total se
associaram à autoavaliação de saúde ruim em ambos os sexos. Para a jornada total,
observou-se (a) maior força de associação entre os homens, (b) aumento das chances à
medida que aumentava o número de horas trabalhadas em ambos os sexos e (c)
RC=1,33 (IC95%=1,08-1,63) e RC=1,60 (IC95%=1,30-1,96) para 65h-84,5h e 85h168h, respectivamente entre as mulheres e (d) RC=1,84 (IC95=1,01-3,35 e RC=2,77
(IC=1,58-4,86) para 64,5h-81,5h e 82h-148h no grupo masculino. Apenas entre as
mulheres foi observada associação com a jornada doméstica: as chances de referir a
saúde “ruim” foram 48% mais elevadas entre as que apresentavam jornada doméstica
>25h semanais, comparadas às que apresentam jornada de até 11h.
Conclusão: Os resultados confirmam as longas jornadas a que são expostos estes
profissionais, sugerindo um papel do trabalho doméstico entre as mulheres. Análises
sobre o quadro geral de saúde destes trabalhadores devem considerar o trabalho nas
esferas profissional e doméstica e seu possível efeito à qualidade da assistência.
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Diagnóstico médico de DME em motoristas e cobradores de ônibus da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
Mariana Roberta Lopes Simões
Ada Ávila Assunção
Introdução: Os distúrbios musculoesqueléticos (DME) relacionados ao trabalho,
conhecidos também como LER/DORT provocam prejuízos no âmbito pessoal,
profissional, social e previdenciário em todo o mundo. O setor de transporte coletivo é
caracterizado por situações laborais estressantes. A sobrecarga física e mental pode
estar associada ao desenvolvimento de DME entre os rodoviários. Objetivo: Descrever
a prevalência de DME de acordo com o relato de diagnóstico médico de LER/DORT
pelos respondentes (motoristas e cobradores). Método: Estudo transversal abrangeu
1.526 dos 17.470 trabalhadores do transporte coletivo urbano da região metropolitana
de Belo Horizonte/MG (Belo Horizonte, Betim e Contagem). A amostra não
probabilística foi estimada de acordo com as quotas do efetivo distribuído nas
empresas de ônibus da região e estratificada por ocupação. As entrevistas face a face
utilizaram o questionário digital. Resultados: Foram entrevistados 808 motoristas e 718
cobradores, a maioria do sexo masculino (87,4%), 67% com menos de 40 anos de
idade (média de 36 anos), casados (60,2%), 67,8% com escolaridade mínima de nível
médio ou técnico. A prevalência de DME foi de 6,2%, sendo 5,9% e 6,4% para
motoristas e cobradores, respectivamente. Na análise univariada estiveram
associadas a este desfecho, ao nível de p<0,05 e intervalo de confiança de 95%,
fatores individuais e de saúde como idade (p=0,002), prática de atividade física
(p<0,001), auto-avaliação de saúde (p<0,001) e relato de dor durante o trabalho
(p<0,001); e fatores ocupacionais como vibração (p<0,001), temperatura (p=0,041),
iluminação (p=0,016), condição dos equipamentos (p=0,001), posturas (p<0,001),
antiguidade no cargo (p<0,001) e episódios de agressão (p<0,001). Conclusão: São
sugeridas importantes associações entre DME e fatores ocupacionais. Tais resultados
poderão contribuir para a elaboração de políticas públicas e estratégias de melhoria
das condições de trabalho e saúde dos rodoviários.
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ESTUDO DOCUMENTAL DO NÚMERO DE CASOS DE DOENÇA DE
CHAGAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE, RS
BRITO S.S., Hélio1; SOARES, Iara1; TRUCCOLO, Adriana2
1

Discente do Curso de Pedagogia da Uergs Alegrete; 2Docente e Orientadora Uergs

Introdução: As doenças negligenciadas são um conjunto de doenças ligadas à condição
de pobreza e precárias condições de vida, agravantes do quadro de desigualdade social de
um país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um bilhão de pessoas estão
infectadas com uma ou mais doenças negligenciadas, sendo a Doença de Chagas (DCh)
uma delas. Nos últimos meses tem sido recorrente o número de achados de portadores da
DCh no município de Alegrete, RS no momento da doação de sangue instigando a
curiosidade da pesquisadora para a realização do presente estudo. Objetivo: Realizar
levantamento do número de casos de DCh no município de Alegrete, RS a fim de avaliar
a necessidade de elaboração de um projeto de prevenção da DCh junto às escolas públicas
do município, quando da identificação dos vetores e sintomas da doença por crianças e
adolescentes. Método: Estudo documental descritivo realizado na Secretaria de
Vigilância Epidemiológica subordinada à Secretaria da Saúde e cuja estratégia utilizada
para a detecção de casos é a vigilância ativa e passiva. Foram analisados os registros
decorrentes das vigilâncias ativa e passiva das localidades e unidades pesquisadas. Os
resultados referentes à vigilância ativa, ou seja, à pesquisa anual realizada em 10% das
localidades rurais do município e onde são visitados 100% dos imóveis dessas localidades
mostrou cinco casos de DCh. Por outro lado, de 33 unidades cadastradas, trinta e oito
casos foram registrados quando da vigilância passiva, ou seja, notificações voluntárias e
espontâneas ocorridas na rotina do serviço de saúde. Os resultados sugerem controle da
DCh na zona urbana do município de Alegrete. Contudo, os dados apresentados, são
referentes ao ano de 2012 o que conduz à necessidade de levantamento atual a fim de
avaliar a incidência da doença e responder se realmente há necessidade de intervenção
educativa na comunidade.
Palavras chave: Doença de Chagas. Vigilância Ativa. Vigilância Passiva.
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O Sistema de Saúde no território do Espírito Santo: participação dos segmentos
públicos e privados
Ana Paula Santana Coelho
Luciana Dias de Lima
Introdução: A relação entre o público e o privado pode determinar muitos aspectos da
organização do sistema de saúde, principalmente no que se refere ao acesso, fluxos de
pacientes, investimentos e distribuição de recursos financeiros. Conhecer a participação
dos segmentos públicos e privados no sistema de saúde é fundamental para a elaboração
de políticas públicas equitativas, baseadas na necessidade do coletivo. Objetivos:
descrever a organização do sistema de saúde no Espírito Santo identificando a
participação do setor público e privado segundo as microrregiões de saúde. Método:
trata-se de um estudo descritivo que utilizou dados do Sistema de Informação de
Internação Hospitalar, Sistema de Informação Ambulatorial, Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde e dados do IBGE. Os dados de oferta e produção são
relativos ao ano de 2008 e aqueles sobre os estabelecimentos de saúde compreendem o
ano de 2010. Resultados: Os dados demonstraram que as microrregiões que apresentam
maiores coberturas da Estratégia Saúde da Família são aquelas com baixo
desenvolvimento econômico, social e sistema de saúde menos complexo. Já em relação
à cobertura de planos privados de saúde, esse mercado é mais forte naquelas regiões
mais desenvolvidas economicamente, como é o caso das microrregiões de Vitória
(43,2%), Vila Velha (31,28%) e Serra/Santa Teresa (27,5%) que são as microrregiões
onde concentram as grandes empresas e indústrias e serviços de saúde. Em relação ao
SUS, a vocação dos dois componentes da rede assistencial (público e o privado) se
constitui distintamente. Observou-se um predomínio dos prestadores privados nos
serviços de internação de alta e média complexidade (67%), e uma dominância do
público na produção ambulatorial, incluindo a média e alta complexidade (94,2%).
Entretanto observa-se que existe uma diferença no peso dos prestadores privados no
SUS no território do estado, com grande participação na macrorregião sul. Conclusão:
Os dados nos permitiram identificar as desigualdades regionais existentes no estado
relacionadas à cobertura e distribuição dos serviços do SUS segundo a natureza jurídica.
A predominância dos serviços não públicos na prestação de serviços em algumas áreas
sugere a necessidade de fortalecimento da capacidade de regulação do Estado para que
sejam garantidos os interesses do coletivo e o direito à saúde.
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Validade do questionário HIV/AIDS Target Quality of Life
(HAT-QoL HIV)
Andreza Viana Lopes Cardoso, Mânia de Quadros Coelho Pinto, Vilma Guimarães,
Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins, João Henrique Lara Amaral, Andréa
Maria Duarte Vargas, Raquel Conceição Ferreira
RESUMO
Qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV/AIDS é avaliada pelo impacto que a
doença causa nas suas vidas. Validação é o processo pelo qual se busca demonstrar a
capacidade de um instrumento medir o que se propõe. O estudo avaliou a validade de
critério e de construto do HAT-QoL HIV. Estudo transversal, realizado em dois
serviços de referência para pessoas vivendo com HIV/AIDS na região Norte de Minas
Gerais. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18 anos,
independente do estágio da infecção pelo HIV, que estavam em acompanhamento em
um dos serviços referidos. Excluíram-se pacientes analfabetos, confinados e com estado
clínico que impedisse a entrevista. Empregou-se a versão do HAT-QoL HIV traduzida e
validada no Brasil, que possui 42 questões, as quais medem a experiência vivida no
último mês em relação a nove dimensões. A validade de critério concorrente do HATQoL HIV foi avaliada pela correlação de Spearman entre os seus domínios e os
domínios do WHOQOL-HIV bref, já validado entre pessoas vivendo com HIV. A
validade de construto convergente foi avaliada pela correlação de Spearman dos escores
dos domínios do HAT-QoL HIV com a escala de autopercepção da saúde. Considerouse ainda a comparação dos escores dos domínios do HAT-QoL HIV entre pacientes que
se consideravam saudáveis e doentes, avaliada pelo teste Mann-Whitney. Os dados
foram analisados pelo pacote estatístico SPSS v. 17.0. Foram entrevistados 422
indivíduos (81,2%), com média de idade de 41,09 (11,32), 48,5% do sexo masculino e
renda média de R$ 618,71 (DP=630,74). Estudaram em média 6,17 anos (DP=3,47);
40,2% eram casados ou viviam como casados. Houve correlação significativa entre os
domínios do HAT-QoL HIV e do WHOQOL-HIV bref, com correlações fortes e
moderadas observadas entre os domínios: função geral, preocupação com saúde,
aceitação do HIV, satisfação com a vida. Correlações mais fracas foram observadas com
o domínio confiança no médico. Pacientes que se consideravam doentes apresentaram
escores dos domínios do HAT-QoL HIV significativamente menores do que aqueles
que se consideravam saudáveis, exceto para o domínio confiança no médico. O HATQoL HIV apresenta validade de critério e de construto, sendo indicado para avaliação da
qualidade de vida entre portadores de HIV/AIDS.
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Título: Intervenções em ambientes comunitários: efeito da presença de um programa da
Academia da Saúde
Autores: Amanda Paula Fernandes, Amanda Cristina de Souza Andrade, Cynthia Graciane
Carvalho Ramos, Amélia Augusta de Lima Friche, César Coelho Xavier, Fernando Augusto
Proietti, Waleska Teixeira Caiaffa
Palavras chave: Atividade física, adultos, intervenções para promoção da saúde
Introdução: Intervenções em ambientes comunitários têm sido considerados uma estratégia
na promoção da saúde. Estudos que avaliam efeitos dessas intervenções são escassos no
Brasil.
Objetivo: Investigar o efeito da presença de um Programa da Academia da Saúde (PAS)
segundo raios de exposição, para não usuários residentes no entorno geográfico desse
equipamento.
Métodos: Dos 4048 participantes do Inquérito domiciliar Saúde em Beagá (2008-2009), foram
selecionados 1.666 residentes no entorno geográfico de uma unidade do PAS localizada no
distrito sanitário Barreiro em Belo Horizonte, que relataram não participar do PAS. A atividade
física de lazer (AFL) foi obtida pelo Questionário Internacional de Atividade Física e classificada
segundo o ponto de corte de 150 minutos/semana. Os domicílios no entorno do PAS foram
delimitados em três raios de exposição, de acordo com as distâncias: <500m; 500-1000m;
>1000m. A associação entre AFL e os raios de exposição, ajustada por variáveis sóciodemográficas, do ambiente, de estilo de vida e saúde, foram expressos por razões de
prevalência (RP), usando modelo de Poisson robusto.
Resultados: 54,2% eram mulheres, com idade média de 39,4 anos (±15,2), 50,9% tinham de 8
anos de escolaridade e 23,8% renda familiar ≥5 salários mínimos. A prevalência de AFL foi
maior entre os residentes no raio mais próximo do PAS (33,7% - <500m; 29,6% - 500 a 1000m e
25,1% - >1000m). Não foram encontradas diferenças significativas para idade, sexo, estado
civil, renda familiar, auto-avaliação de saúde e consumo regular de frutas, verduras e legumes.
Residentes no raio >1000m apresentaram maior escolaridade quando comparados aos mais
próximos. Quanto às características do ambiente, os residentes <500m perceberam, com
maior frequência, pessoas se exercitando e avaliaram como bom e muito bom os locais de
esporte e lazer de sua vizinhança. Comparados àqueles que residiam no raio >1000m as RP
foram: RP=1,23; IC95%: 1,01-1,48 para o raio <500m e RP= 1,17; IC95%: 0,88-1,57 entre 500 e
1000m.
Conclusão: A presença do PAS parece influenciar o nível de AFL de não usuários que residem
no raio mais próximo do programa, independente de outros fatores, como sugerido pelo
gradiente dose-resposta. Os resultados reforçam que o efeito de uma intervenção pode afetar,
em níveis distintos, toda população adstrita e não apenas seus participantes diretos.
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FATORES COTEXTUAIS RELACIONADOS À MORTALIDADE DE IDOSOS POR NEOPLASMAS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DUAS FAIXAS ETÁRIAS
SILVA, D.A.; OLIVEIRA, T.C.; MEDEIROS, W.R.; LIMA, K. C.
Diviane Alves da SILVA; Tamires Carneiro de OLIVEIRA; Wilton Rodrigues MEDEIROS; Kenio
Costa LIMA.
As neoplasias consistem numa importante causa de morte entre idosos jovens e longevos
sendo, o aumento gradativo de suas taxas, na atualidade, explicado pela maior exposição
desses indivíduos a fatores cancerígenos, resultantes dos padrões de vida adotados em relação
ao trabalho, nutrição e consumo em geral, bem como à exposição a fatores químicos, físicos e
biológicos cada vez mais agressivos. Assim, revela-se de fundamental importância a
interferência de fatores contextuais nesse processo de causalidade, bem como a intensidade
da atuação de tais fatores em idosos jovens e longevos. O presente estudo teve como objetivo
analisar a influência de fatores contextuais nas taxas de mortalidade por Neoplasmas, em
idosos de duas faixas etárias do estado do Rio Grande do Norte (RN). Trata-se de um estudo
ecológico cuja amostra foi composta pelos 167 municípios do RN, para os quais foram
calculados os coeficientes de mortalidade por Neoplasmas para as idades de 60-69 anos
(idosos mais jovens) e de 80 anos e mais (idosos longevos). Procedeu-se a uma análise fatorial
de componentes principais que resultou na obtenção de três fatores representativos das
variáveis contextuais (Analfabetismo e pobreza; Desenvolvimento e saúde; e Extrema
pobreza). Em seguida, realizou-se o teste de Kruskal-Wallis para verificar a significância
estatística da relação entre os coeficientes de mortalidade e os fatores contextuais. Observouse uma relação estatisticamente significativa entre o fator “analfabetismo e pobreza” e a
mortalidade por neoplasmas em idosos mais jovens (p<0,001), enquanto que para os idosos
longevos, a mortalidade por neoplasmas foi associada ao fator “desenvolvimento e saúde”
(p=0,010). Verificou-se, portanto, que fatores associados a uma deficiente condição sócioeconômica e baixos níveis de informação estiveram relacionados à mortalidade por
neoplasmas entre os idosos mais jovens, revelando uma maior susceptibilidade desses
indivíduos a fatores cotextuais negativos e reversíveis. Já nos idosos longevos a mortalidade
associou-se ao desenvolvimento do local onde vive o idoso, particularmente, no que se refere
à qualidade dos serviços de saúde e acesso aos mesmos, configurando-se num fator mais
macro, sobre o qual se tem pouca influência individual. Deve-se considerar tais questões no
planejamento de políticas contra a crescente mortalidade por neoplasmas em idosos.
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Baixo peso ao nascer em São Luís, Nordeste do Brasil: tendências e
fatores associados
Helma Jane Ferreira Veloso1, Antônio Augusto Moura da Silva1, Heloísa
Bettiol2, Marcelo Zubarán Goldani3, Fernando Lamy Filho1, Vanda Maria
Ferreira Simões1, Rosângela Fernandes Lucena Batista1, Marco Antônio
Barbieri2
1

Universidade Federal do Maranhão. Departamento de Saúde Pública R.
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Departamento de Puericultura e Pediatria. Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto, 7o. andar. Av. Bandeirantes, 3900. Zip code - 14049-900. Ribeirão
Preto, SP, Brasil
3

Departamento de Pediatria e Puericultura. Faculdade de Medicina.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua Ramiro Barcelos, 2400. Zip
code - 90035-003. Porto Alegre, RS, Brasil
Resumo
Objetivo: analisar a tendência da taxa do baixo peso ao nascer (BPN),
utilizando os dados de registro de nascimento e identificar os fatores
associados ao baixo peso ao nascer em São Luís comparando duas coortes
de nascimento, separados por um intervalo de 12 anos.
Métodos: foram incluídos 2.426 nascimentos em 1997/98 e 5.040 em 2010.
A variável dependente foi o BPN (<2.500 g). Análise de regressão logística
múltipla foi realizada para determinar a associação das variáveis
independentes com o BPN. Também foram analisados os dados obtidos a
partir do SINASC para analisar as tendências das taxas de natimorto e BPN
de1996-2010.
Resultados: As taxas de baixo peso ao nascer não diferiram entre as duas
coortes. Apesar disso, dados do registro de nascimento mostrou aumento da
taxa de baixo peso ao nascer até 2001, coincidindo com a redução da taxa
de natimortos. Ambas as taxas de natimortalidade e BPN diminuíram
posteriormente. As variáveis associadas com baixo peso ao nascer em
1997/98 foram: idade materna ( <18 anos ), tabagismo materno durante a
gravidez e primiparidade. As variáveis que permaneceram no modelo
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ajustado em 2010 foram: sexo feminino, renda < 3 salários mínimos, a falta
de assistência pré-natal, tabagismo materno durante a gravidez e
primiparidade .
Conclusões: Embora as taxas de baixo peso ao nascer não tenham diferido
entre as coortes, esta aparente estabilidade mascarou o aumento até 2001 e
uma queda em seguida. O aumento da taxa de BPN paralelo a redução na
taxa de natimortalidade, sugeriu melhorias na assistência obstétrica e
neonatal. Idade Materna, fatores socioeconômicos e demográficos diferiram
entre as coortes, com exceção do tabagismo durante a gravidez e paridade
que foram significativamente associados com baixo peso ao nascer em
ambas as coortes.

569

Morbimortalidade hospitalar pelo consumo de bebidas alcoólicas no Estado de Sergipe, de
1998 a 2011.
Silveira JRS, Silva LF, Bohland AK
O álcool é uma das drogas mais consumidas no mundo, sendo que o ato de beber é
incentivado socialmente, porém em excesso pode desencadear inúmeros problemas de saúde.
Desta forma, foi realizado um levantamento epidemiológico sobre as taxas de
morbimortalidade hospitalar no estado de Sergipe, no período de 1998 a 2011, tendo como
causa de internação o consumo do álcool. Neste estudo, foram enfocadas as categorias:
transtornos mentais e comportamentais relacionados ao álcool (F10) e doença hepática
alcoólica (K70), conforme a Classificação Internacional de Doenças 10r. Utilizou o banco de
dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde e a tabulação dos
dados foi feita pelo programa TABWIN, sendo analisadas as seguintes características
epidemiológicas dos casos: sexo, idade, local de residência, tempo de permanência e tipo de
saída hospitalar.
Das internações em Sergipe, de 1998 a 2011, foram 22809 tendo como causa F10 (95,4) e
K70 (4,6). Dos 21751 com F10 foram do sexo masculino (M) 94,5% e feminino (F) 5,5%.
Dentre as faixas etárias, a classe de 40-44 anos foi a mais frequente com 19,8%, seguida da
classe de 35-39 anos, com 17,5%. O local de residência de maior frequência por F10 foi a
Capital, com 11890 casos (54,7%). O tempo de permanência hospitalar médio foi 18 dias.
Foram documentados 17 óbitos por F10 (0,08%), sendo 16 M e 1 F. A morbidade hospitalar
por F10 de 1998 a 2002 foi de 198,3 e de 2007 a 2011 foi de 124,4 por 100.000 habitantes de
Aracaju, e no interior do Estado de 38,2 para 49,2. Com relação às internações por K70 foram
registradas 1058, sendo 876 (82,8%) M e 182 (17,2%) F. A faixa etária mais afetada foi a de
40-44 anos para os homens, com 16,1%, seguida da classe de 35-39 anos, 14,3%. Para as
mulheres a faixa etária de 55-59 anos foi a mais relevante (11,0%), seguida da classe de 60-64
anos (10,4%). O local de residência por K70 mais frequente foi o interior do Estado, com 802
casos (75,8%). A média de tempo de permanência foi 6 dias. O número de óbitos por K70 foi
de 141 (13,3%), sendo 115 M e 26 F. A morbidade hospitalar por K70 de 1998 a 2002 foi de
3,9 e de 2007 a 2011 foi de 2,5 por 100.000 habitantes de Aracaju, e no interior de 5,3 para
3,0. Concluiu-se que em Sergipe houve predomínio de internações por F10, no sexo
masculino, porém com menor número de óbitos quando comparado com a K70.
Palavras-chave: Alcoolismo, morbidade hospitalar.
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AUTORES: Ermelinda Furtado da Luz (Instituto de Medicina Social da UERJ)
José Ueleres Braga (Instituto de Medicina Social da UERJ & Escola Nacional de
Saúde Pública da FIOCRUZ

INTRODUÇÃO: Cabo Verde situa-se entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sula 455 km da
costa ocidental do continente africano. É uma república constituída por 10 ilhas sendo 9
habitadas. A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium
tuberculosis conhecido como bacilo de Koch (BK), sendo que a transmissão se dá de indivíduos
doentes para indivíduos sadios, utilizando como alvo principal as vias aéreas. O objetivo do
trabalho é identificar a associação entre incidência de TB e fatores sócio-ambientais:
analfabetismo, desemprego, urbanização, aglomeração intra-domiciliar e infecção pelo HIV. O
trabalho se justifica por: (i) se tratar de um tema pouco investigado nesse país; (ii) segundo a
OMS, Cabo Verde possui uma importante subnotificação de TB (quase metade dos casos); (iii)
a TB é um problema de saúde pública (elevada incidência), com tendência a aumento nos
últimos anos;
MATERIAL E MÉTODOS: O desenho de estudo é ecológico. A amostra é composta de 17
delegacias de saúde de Cabo Verde. As variáveis de desfecho são a taxa de incidência de
tuberculose pulmonar e de todas as formas clínicas expressas por 100.000 habitantes. As
variáveis explicativas estudadas são: taxa de desemprego, taxa de alfabetização, grau de
urbanização, nível de aglomeração intra-domiciliar e casos novos de HIV. As estimativas da
população residente assim como das variáveis explicativas foram obtidas no Instituto Nacional
de Estatística (INE) de Cabo Verde. As análises foram realizadas no software R versão 2.14.2,
utilizando modelos de regressão linear simples e múltipla.
RESULTADOS: No modelo final, apenas a variável independente número de infectados por
HIV, manteve-se associado com a taxa de incidência de tuberculose. O diagnóstico do modelo
indicou um bom nível de ajuste. Os resultados indicam que quanto maior o número de casos
novos de infecção pelo HIV, maior é a taxa de incidência de tuberculose. Mais especificamente,
a cada acréscimo de um caso novo de infecção pelo HIV, uma variação de 0,3744 da taxa de
incidência de tuberculose ocorre. Ainda que todas as variáveis explicativas apresentassem
relação com a taxa de incidência de tuberculose, esse achado não foi conclusivo para o nível de
significância de 5%.
CONCLUSÃO: O aumento da taxa de incidência de tuberculose pode ser explicado pelo
número de casos de HIV. O conhecimento dessa relação é importante para que sejam tomadas
medidas no que diz respeito ao HIV/AIDS para que haja uma diminuição das taxas de
incidência e prevalência da Tuberculose.
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Caracterização do perfil da demanda atendida segundo tipo de serviço no município de São
Paulo: uma aplicação da epidemiologia na gestão do SUS
Autores: Marcos Drumond Júnior, Oswaldo Y Tanaka e Sylvia Grimm
Instituição: Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria da Saúde do Município
de São Paulo (CEInfo-SMS-SP)

Introdução
Um dos usos da epidemiologia na gestão dos serviços de saúde é na avaliação, em especial na
abordagem de resultados. As avaliações de impacto são de realização complexa sendo pouco
incorporadas nos serviços. Também pouco utilizadas são as análises da demanda atendida.
Muitas vezes tomada incorretamente como reflexo direto das necessidades, deixa de
considerar que a demanda é condicionada pela oferta dos serviços.
Objetivo
Analisar o perfil da demanda atendida em unidades de saúde de diferentes tipos visando
contribuir na organização de serviços e aprimorar o modelo assistencial e a integralidade da
atenção.
Métodos
Foram analisados dados do sistema de informações gerencial (SIGA) da SMS-São Paulo de
moradores e/ou atendidos na região da Capela do Socorro, que apresenta alto grau de
preenchimento das variáveis estudadas: distrito de moradia e atendimento, sexo, idade,
diagnóstico ou motivo de procura e serviços municipais utilizados nos atendimentos médicos
ambulatoriais. Os diagnósticos foram agrupados segundo o capítulo e a lista tabular da
Classificação Internacional de Doenças. Os serviços foram analisados segundo sua função no
modelo assistencial como atenção básica, de urgência básica ou especializada. As unidades de
atenção básica foram subdivididas naquelas com e sem Estratégia de Saúde da Família (ESF) e
nas mistas, com coexistência de modelos.
Resultados
O perfil da demanda atendida difere significativamente nos diversos tipos de serviço
reforçando que a oferta é um condicionante importante do uso. Enquanto nas unidades de
urgência o uso prioritário é por doenças agudas do aparelho respiratório e sinais e sintomas
gerais, as unidades básicas permanecem como espaços de prevenção e acompanhamento em
especial de crianças e gestantes como ocorre há décadas. Ao analisar os dados segundo a
atenção básica ofertada observa-se que as unidades tradicionais apresentam um perfil de
atendimento mais relacionado às demandas eventuais, ao passo que na ESF, as ações
programáticas ganham relevância. Nas unidades mistas, a contradição de modelos aproxima
seu perfil das tradicionais.
Conclusão
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A demanda atendida nos serviços de saúde é uma síntese entre necessidades da população e
oferta e reflete a organização fragmentada dos serviços. O uso da epidemiologia na análise da
demanda atendida pode contribuir na busca da integralidade da atenção no SUS.
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APLICAÇÃO DE UMA NOVA ABORDAGEM ESTATÍSTICA PARA A
CONSTRUÇÃO DE PADRÕES ALIMENTARES.

Bianca Del Ponte da Silva
Marilda Borges Neutzling
Suzi Camey
Maria Teresa Anselmo Olinto

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas

INTRODUÇÃO: Em epidemiologia nutricional, atualmente, tem sido explorada a
abordagem de padrões alimentares. Os padrões alimentares são o retrato do consumo
global dos alimentos presentes nas refeições. Uma técnica estática recentemente
introduzida em epidemiologia nutricional para a construção de padrões alimentares é a
Rank Reduced Regression (RRR). Este é um método que determina as funções lineares
de alimentos preditores, que melhor expliquem a variabilidade da variável resposta
(nutrientes ou biomarcadores associados à doença que se pretende estudar).
OBJETIVO: Aplicar a RRR para a construção de padrões alimentares preditores da
hipertensão arterial. MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal de base
populacional que incluiu uma amostra representativa de 1026 mulheres de 20 a 60 anos
residentes na zona urbana da cidade de São Leopoldo, RS, Brasil, no ano de 2003. As
informações alimentares foram coletadas através de Questionário de Freqüência
Alimentar (QFA) qualitativo com 70 itens alimentares. Para a construção dos padrões
alimentares utilizou-se a RRR, que determina funções lineares das variáveis preditoras
(freqüência do consumo dos alimentos), que expliquem a maior quantidade possível da
variação das variáveis respostas. Como variáveis respostas foram selecionados
nutrientes fortemente associados à hipertensão arterial (sódio, potássio e gordura
saturada). RESULTADO: Através da RRR foi possível identificar dois padrões
alimentares o fator 1 e o fator 2. Um alto escore do fator 1 esteve associado à um maior
consumo de queijo, presunto e lingüiça e maiores valores de sódio, gordura e potássio; e
um alto escore do fator 2, esteve associado ao alto consumo de leite desnatado, banana,
maça, mamão, laranja, abóbora, agrião, couve e suco natural. CONCLUSÃO: A RRR
possibilitou identificar dois padrões alimentares, sendo um deles preditor da hipertensão
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arterial, o fator 2, que foi caracterizado pela presença de alimentos associados à
prevenção da hipertensão arterial.
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Busca	
  pelo	
  teste	
  de	
  HIV	
  entre	
  homens	
  que	
  fazem	
  sexo	
  com	
  homens	
  
	
  
Lara-‐Redoschi,	
  B.R.	
  
Ribeiro,	
  M.C.S.A.	
  
Veras,	
  M.A.S.M.	
  
Calazans,	
  G.J.	
  
Grupo	
  de	
  Pesquisa	
  SampaCentro	
  
	
  
Introdução:	
   A	
   epidemia	
   de	
   Aids	
   no	
   Brasil	
   é	
   considerada	
   concentrada,	
   com	
   prevalências	
  
elevadas	
   em	
   grupos	
   específicos,	
   como	
   homens	
   que	
   fazem	
   sexo	
   com	
   homens	
   (HSH),	
  
profissionais	
   do	
   sexo	
   e	
   usuários	
   de	
   drogas.	
   Nesse	
   contexto	
   a	
   pesquisa	
   “Comportamentos	
   e	
  
práticas	
   sexuais,	
   acesso	
   à	
   prevenção,	
   prevalência	
   de	
   HIV	
   e	
   outras	
   infecções	
   de	
   transmissão	
  
sexual	
  entre	
  gays,	
  travestis	
  e	
  homens	
  que	
  fazem	
  sexo	
  com	
  homens	
  (HSH)	
  na	
  região	
  central	
  de	
  
São	
   Paulo”	
   (Projeto	
   SampaCentro)	
   colheu	
   sorologia	
   e	
   realizou	
   inquérito	
   para	
   compreender	
  
melhor	
   a	
   situação	
   dos	
   HSH	
   frente	
   à	
   epidemia	
   e	
   assim	
   informar	
   políticas	
   e	
   práticas	
   de	
   saúde.	
  
Objetivos:	
   Investigar	
   os	
   fatores	
   associados	
   à	
   busca,	
   espontânea	
   ou	
   por	
   indicação,	
   para	
  
realização	
   de	
   testes	
   para	
   HIV.	
   Método:	
   Utiliza	
   dados	
   coletados	
   em	
   inquérito	
   realizado	
   entre	
  
nov/2011	
   e	
   jan/2012	
   em	
   locais	
   de	
   sociabilidade	
   HSH	
   (bares,	
   saunas,	
   cinemas,	
   entre	
   outros)	
   na	
  
região	
   central	
   de	
   São	
   Paulo.	
   Metodologia	
   de	
   amostragem	
   por	
   tempo-‐espaço.	
   Variáveis	
  
consideradas	
   nessa	
   análise:	
   idade,	
   raça,	
   classe,	
   escolaridade,	
   relacionamento	
   atual,	
   identidade	
  
sexual,	
  revelou	
  identidade	
  sexual	
  para	
  alguém,	
  prática	
  sexual	
  anal,	
  número	
  de	
  parceiros,	
  uso	
  
de	
   preservativo	
   na	
   última	
   relação,	
   conhece	
   pessoas	
   soropositivas,	
   viveu	
   situação	
   em	
   que	
  
poderia	
   ter	
   se	
   infectado.	
   Utilizado	
   qui-‐quadrado	
   e	
   alfa	
   de	
   0,05.	
   Resultados:	
   De	
   1217	
   HSH	
  
entrevistados,	
   1192	
   tinham	
   respostas	
   válidas	
   sobre	
   seu	
   último	
   teste	
   de	
   HIV.	
   Destes,	
   15,7%	
  
nunca	
  fizeram	
  o	
  teste	
  de	
  HIV,	
  67,9%	
  se	
  testaram	
  espontaneamente,	
  14,1%	
  por	
  indicação,	
  2,3%	
  
relataram	
   coerção.	
   Em	
   relação	
   a	
   nunca	
   ter	
   feito	
   o	
   teste,	
   observou-‐se	
   diferenças	
  
estatisticamente	
   significativas	
   para	
   raça,	
   relacionamento	
   atual,	
   prática	
   sexual	
   anal,	
   idade,	
  
exposição	
  a	
  situação	
  de	
  risco,	
  quantas	
  pessoas	
  soropositivas	
  conhece,	
  uso	
  de	
  preservativo	
  na	
  
última	
  relação	
  (parceiros	
  casuais).	
  HSH	
  não	
  brancos,	
  jovens	
  (18-‐24	
  anos),	
  em	
  relacionamento	
  
casual	
   (ficando),	
   sem	
   prática	
   sexual	
   anal,	
   que	
   não	
   usaram	
   preservativo	
   em	
   relações	
   casuais,	
  
sem	
  relato	
  de	
  ter	
  vivido	
  situação	
  de	
  risco,	
  e	
  que	
  não	
  conheciam	
  pessoas	
  soropositivas	
  foram	
  os	
  
que	
   mais	
   relataram	
   nunca	
   ter	
   testado.	
   Para	
   busca	
   espontânea	
   ou	
   por	
   indicação	
   não	
   foram	
  
encontradas	
  diferenças	
  estatisticamente	
  significativas	
  para	
  as	
  variáveis	
  estudadas.	
  Conclusão:	
  
Os	
  resultados	
  sugerem	
  que	
  existem	
  diferenças	
  entre	
  os	
  HSH	
  que	
  já	
  se	
  testaram	
  e	
  os	
  que	
  nunca	
  
se	
  testaram.	
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Título: Obesidade e sua associação com estilo de vida em estudantes do município de
Ribeirão Preto/SP.
Autores: Pinto, R.P; Nunes, A.A; Mello, L.M.
Introdução: A obesidade infantil é importante problema de saúde por sua crescente
prevalência, seu aspecto crônico e multifatorial. Menos de 1% das crianças apresenta
obesidade/sobrepeso de causa secundária, sugerindo a participação de fatores
comportamentais e/ou ligados ao ambiente. Além disto, está associada a outras doenças
como a hipertensão arterial sistêmica (HAS).
Objetivo: Analisar os fatores de risco associados a obesidade e sobrepeso em estudantes
de Ribeirão Preto/SP.
Método: Estudo transversal avaliou peso, altura, IMC, níveis pressóricos e hábitos
alimentares/nível de atividade física de estudantes selecionados aleatoriamente, com idade
entre 11 e 15 anos. Os diagnósticos de obesidade e HAS basearam-se nos critérios do
National Center for Health Care Statistics and the Centers for Disease Control (CDC) e do
National High Blood Pressure Education Program Working Group (NHBPEP),
respectivamente.
Resultados: Foram estudados 236 estudantes, com média de idade de 12,9 anos (DP 1,22),
sendo 122 meninos(51,7%). Em 33,9% dos adolescentes observou-se algum tipo de alteração
no IMC(sobrepeso em 19,5% e obesidade em 14,4%) e em 9% deles, detectou-se HAS(3%
com HAS limítrofe; 4,3% HAS estágio 1 e 1,7% HAS estágio 2). Quanto aos hábitos
alimentares, 127(54%) admitiram ingerir refrigerantes e 108(45,8%) ingerem doces em ≥
3dias/semana; 220(94%) informaram usar eletrônicos e games todos os dias, 121(51,3%)
assistiam TV por ≥3h/dia e 200(84,7%) não realizavam nenhum tipo de atividade física
planejada. Estudo da associação entre obesidade e HAS, mostrou uma Razão de Prevalência
(RP) de 6,24(IC 95% 2,37-16,42), sugerindo maior prevalência de HAS entre as crianças
obesas/sobrepeso. A análise da associação entre HAS e consumo de refrigerante
demonstrou RP de 3,64[IC95%(1,73–7,66). Não houve associação entre as variáveis
estudadas e IMC.
Conclusão: A alta prevalência de obesidade, sua associação com HAS e associação
significativa entre HAS e consumo elevado de bebida com alto teor de açúcar entre crianças,
alertam para o aumento do risco de morbidade nesta população e apontam para a
necessidade de ações de educação em saúde para promover mudanças comportamentais
que assegurem o controle dos fatores de risco envolvidos.
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Prevalência de diabetes melito tipo 2 autorreferida e fatores associados em
trabalhadores de um frigorífico no sul do Brasil.

CANUTO, R.; FRÖHLICH, C.; OLINTO; M.T.A; HENN, R.L.; PATTUSSI, M.P.

A diabetes melito tipo 2 é uma doença de alta incidência e prevalência na população
mundial, atingindo diversos níveis sócios econômicos, sendo cada vez mais prevalente
na população jovem. Os estudos com trabalhadores são escassos, considerando que
este grupo constitui parte da população ativa. A diabetes é diagnosticada através de
exames laboratoriais, mas estudos recentes vêm utilizando medidas de autorrelato para
conhecer a prevalência da diabetes. Tais medidas contribuem para viabilizar mais
estudos, ponderando que os custos aplicados são menores. Neste contexto, o objetivo
deste estudo foi investigar a prevalência de diabetes melito tipo 2 autorreferida e seus
fatores associados em trabalhadores de um frigorífico de frango no sul do Brasil. Tratase de um estudo transversal, com 1198 trabalhadores de ambos os sexos, com idade
entre 18 a 50 anos. As variáveis socioeconômicas, demográficas e comportamentais
foram coletadas por meio de um questionário pré-testado e padronizado. A prevalência
de diabetes foi avaliada através do autorrelato. Associação entre as prevalências
diabetes melito de acordo com as variáveis independentes foram por meio do teste do
Qui-quadrado de Pearson. Além disso, foram estimadas as razões de prevalência e
respectivos intervalos de confiança de 95% por meio da regressão de Poisson. Em todas
as análises foram consideradas um nível de significância de 5%. A prevalência de
diabetes da amostra foi baixa (1,3%). A diabetes esteve associada com idade,
tabagismo, prática de atividade física, consumo de feijão, estado nutricional e
circunferência abdominal. A probabilidade de ser diabético foi 16 vezes maior em
indivíduos de 32 a 39, comparado com indivíduos de 18 a 22 anos de idade; 3,41 vezes
maior nos fumantes, quando comparados aos que nunca fumaram; 3,50 vezes maior nos
fisicamente ativos, quando comparados aos fisicamente inativos; quase 15 vezes maior
nos obesos grau II, quando comparados aos desnutridos e quase 06 vezes maior nos
indivíduos com obesidade abdominal grau II, comparados aos trabalhadores com o valor
da circunferência abdominal adequada. O consumo de feijão esteve associado
inversamente à diabetes. Tais resultados demonstram que a mudança no estilo de vida
desempenha um papel fundamental para a prevenção de agravos à saúde.
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NTRODUÇÃO
A Carta Magna Brasileira define no art. 198, que as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema
descentralizado com direção única em cada esfera de governo de atendimento integral
com participação da comunidade. Diante do cenário dinâmico e complexo do padrão
demográfico, econômico, social e do perfil epidemiológico de Goiás, em 2011 a
Secretaria de Estado da Saúde/SES promoveu uma reestruturação e instituiu a
Superintendência de Vigilância em Saúde/SUVISA, incorporando as Vigilâncias:
Sanitária, Epidemiológica, em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Frente a essa
nova realidade desencadeou-se o processo de construção do Mapa da Saúde, instituído
pelo Decreto Federal 7.508/2011, uma ferramenta com informações de vários
indicadores, que descreve a distribuição de recursos humanos, ações e serviços
prestados pelo SUS, utilizada pela SES como instrumento de planejamento, execução de
ações e serviços, para propor melhorias à saúde. As ações de epidemiologia
compreendem informações, investigações e levantamentos necessários à programação e
à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde.
OBJETIVO
Conhecer o perfil e realizar o diagnóstico situacional identificando a existência de
estrutura e execução dos serviços de Vigilância Epidemiológica.
METODOLOGIA
Foram analisados dados primários e secundários coletados por dois instrumentos
elaborados a partir de um conjunto de ações e serviços que devem existir em uma região
de saúde, sua estrutura e recursos para realizá-los.
RESULTADOS
A análise de dados do Mapa da Saúde de Goiás em 2011 indica que 63% dos municípios
contam com estrutura; 36.5% estão em estruturação; 0.5% não estruturado. Os serviços
são executados por 58,5% dos municípios e 41.5% não executam.
CONCLUSÃO
Os resultados apontam que dos 246 municípios, 63% contam com a estrutura do serviço
e 58,5% executam as ações. Goiás vem cumprindo o seu papel no aprimoramento dos
processos e práticas inerentes a um novo ciclo de gestão do SUS, uma vez que as ações
desta área proporcionam conhecimento, prevenção dos fatores determinantes e
condicionantes de saúde, para as medidas de prevenção e controle de doenças. Há
desafios a serem vencidos, onde a saúde é parte integrante do desenvolvimento focado
no crescimento, no bem estar e na melhoria da qualidade de vida.

579

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
RESUMO
Título: Estágio de integração da Rede Cegonha: uma avaliação da rede da
atenção à saúde materno infantil
Autores: Waleska Regina Machado Araujo (ARAUJO, W. R. M.); Mônica Elinor
Alves Gama (GAMA, M. E. A.); Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz
(THOMAZ, E. B. A. F.)
Introdução: A organização de sistemas de saúde em redes regionalizadas e
integradas oferece condições estruturalmente mais adequadas para a
efetivação da integralidade da atenção. A Rede Cegonha é uma estratégia do
Ministério da Saúde que visa a garantir o acesso, acolhimento e resolubilidade
da assistência à saúde a mulheres e crianças de 0 a 24 meses. Objetivo: Este
estudo tem por objetivo definir o estágio de integração da Rede Cegonha no
município de São Luís, Maranhão e identificar pontos críticos do desempenho
da rede. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, utilizando como
instrumento de coleta de dados um questionário de avaliação das Redes de
Atenção à Saúde, recomendado pela Organização Pan-Americana da Saúde.
As questões são relativas a sete dimensões da rede (população, atenção
primária à saúde - APS, pontos de atenção secundária e terciária, sistema de
apoio, sistema logístico, sistema de governança e modelo de atenção),
avaliadas por um escore crescente de zero a três pontos. O estágio de
integração se dá por meio da soma dos pontos e o resultado é interpretado
baseado em um escore final obedecendo aos seguintes pontos de corte
(<25%: fragmentado; 26% a 50%: rede incipiente; 51% a 75%: rede avançada;
>76%: rede integrada). Os pontos críticos referem-se a questões pontuadas
com escore zero e um. Resultados: A Rede Cegonha foi definida como rede
de atenção à saúde incipiente (37,41%). Os elementos população, APS e o
modelo de atenção foram bem identificados apesar de apresentarem pontos
críticos. Os pontos de atenção secundária e terciária carecem necessariamente
de uma ponte de ligação às demais dimensões da rede. Os sistemas logísticos,
de apoio e de governança não proporcionaram uma avaliação em profundidade
nem a identificação de áreas críticas. Os principais pontos críticos identificados
foram relativos à integração da atenção especializada com a APS, instrumentos
de referência e contrarreferência e sistemas de monitoramento e avaliação.
Conclusão: A Rede Cegonha no município em estudo encontra-se em estágio
de rede de atenção incipiente, necessitando de medidas de intervenção com
foco nos pontos críticos identificados, o que requer planejamento e articulação
interfederativa uma vez que a integralidade da assistência à saúde se inicia e
se completa na Rede de Atenção à Saúde.
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Palavras chave: Rede Cegonha, Redes de Atenção à Saúde, Atenção Primária
à Saúde.
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FATORES DETERMINANTES DO BAIXO LETRAMENTO FUNCIONAL EM
SAÚDE E COMPREENSÃO LEITORA DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA
DO SUS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE

Introdução: Baixo Letramento Funcional em Saúde (LFS) prejudica as medidas de
promoção da saúde/prevenção-gerenciamento de doenças/acesso-utilização dos serviços
de saúde. Objetivo: Avaliar o LFS dos usuários do SUS e sua compreensão textual em
saúde, verificando os fatores associados ao desempenho nos testes. Método: Pesquisa
descritiva-transversal-quantitativa. Investigaram-se 506 usuários (19-59 anos) de 22
Centros de Saúde da Família (CSF) em Fortaleza-CE. Utilizou-se o Short Test of
Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) para medir o LFS (36 itens). Os
níveis de LFS foram: Inadequado (0-16 escores); Marginal(17-22 escores) e Adequado
(23-36 escores). Inadequado e marginal configuram baixo/limitado LFS. Estratificação
da escolaridade: 1-3; 4-7; 8-11; ≥ 12 anos de estudo. Estratificação da idade (anos): (1920); (30-39); (40-48); (49-59). Para compreensão textual, utilizou-se uma passagem do
Guia Alimentar para a População Brasileira, lacunada com a técnica Cloze. A
compreensão foi determinada como: insuficiente (0-66% de acerto); suficiente (67100% de acerto). Os dados são apresentados em frequência simples e percentuais,
analisados utilizando-se os testes: Qui-quadrado; Mann-Whitney; Kruskal-Wallis (p <
0,05). Foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa (submetida
e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará).
Resultados: Média de idade: 37,4 ± 11,6 anos (homens); 9,4 ± 11,0 anos (mulheres).
Média dos anos de estudo: 5,2 ± 3,5 anos (7,0±4,2 - homens; 5,1±3,4 - mulheres).
Houve associação entre sexo (LFS), idade e escolaridade (LFS e técnica Cloze). Sexo:
Limitado LFS 45,8% (homens) e 68,0% (mulheres), p<0,0001. Idade: Limitado LFS:
37,4% (19-29 anos); 61,2% (30-39 anos); 74,0% (40-48 anos); 81,6% (49-59 anos),
p<0,0001; insuficiente compreensão leitora: 75,6% (19-29 anos); 79,1% (30-39 anos);
89,1% (40-48 anos); 88,0% (49-59 anos), p=0,010. Escolaridade (anos de estudo):
Limitado LFS 91,4% (1-3); 70,6% (4-7); 38,2% (8-11); 10,2% (≥ 12), p<0,0001;
insuficiente compreensão leitora: 97,7% (1-3); 87,2% (4-7); 82,0% (8-11); 40,9% (≥
12), p<0,001. Conclusão: Os usuários poderão ter: dificuldade para
ler/compreender/interpretar a maioria dos materiais de saúde/orientações para cuidados
de saúde. Autogerenciamento incorreto de medicações/falha nas prescrições de
dieta/regime de tratamento.
Palavras-chave: Adultos; Atenção Básica; Compreensão Leitora; Letramento Funcional
em Saúde; Técnica Cloze.
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Imagem corporal e Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica em
Adolescentes de Sombrio – SC
CANUTO, R.; GRÜNDLER, J.N.V.

Objetivo: Estimar a prevalência de Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica e
associá-la com a autoimagem corporal e o estado nutricional de adolescentes de 10 a 14
da rede municipal de ensino de Sombrio – SC. Métodos: Estudo observacional de
delineamento transversal, com 386 adolescentes. As informações sociodemográficas, o
Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica e a autoimagem corporal foram
coletadas através do Questionário sobre Padrões de Alimentação e Peso – Revisado e da
Escala de Silhuetas. Para avaliação do estado nutricional utilizou-se o índice de massa
corporal/idade. Para análise estatística utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson
considerando como estatisticamente significativa os resultados de p<0,05. Resultados:
A amostra foi composta na maioria pelo gênero feminino (52,3%) e faixa etária de 10 a
12 anos. A prevalência de transtorno de compulsão alimentar periódica nesta amostra
foi de 3,4%. Apresentaram eutrofia 84,2% dos adolescentes, seguidos de 13% com
sobrepeso. Houve associação entre a presença de transtorno de compulsão alimentar
periódica e as variáveis estado nutricional, autoimagem corporal do adolescente e
imagem atribuída aos pais. Não foram encontradas diferenças estatisticamente
significativas ao relacionar o transtorno de compulsão alimentar periódica com as
variáveis sociodemográficas. Também não houve relação entre a autoimagem corporal
do adolescente com seu estado nutricional e a autoimagem materna. Conclusões: O
acompanhamento evolutivo do adolescente serve de ferramenta indispensável para a
determinação precoce de problemas nutricionais. Outros estudos devem ser
desenvolvidos objetivando o aprofundamento nas origens de transtornos alimentares, e
propondo ações eficazes e permanentes no meio escolar, social e nas unidades de saúde
dentro das comunidades
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CONTRIBUIÇÕES DE FATORES GENÉTICOS PARA A PARALISIA
CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA
Karolinne Souza Monteiro 1
Thalita Cristina Figueiredo Cunha2
Silvana Santos3
1

Fisioterapeuta. Aluna do mestrado em Saúde Pública da Universidade Estadual da

Paraíba.
2

Bióloga. Aluna do doutorado em Biotecnologia da Renorbio.

3

Coordenadora do Núcleo de Estudos em Genética e Educação da Universidade

Estadual da Paraíba.

RESUMO
Objetivo: Explorar e descrever a influência dos fatores genéticos na paralisia cerebral
(PC), a fim de elucidar como a genética pode influenciar sua gênese. Métodos: A
estratégia de busca baseou-se nos descritores [paralisia cerebral OR cerebral palsy]
AND [etiologia OR etiology] AND [genética OR genetics] AND [prevalência OR
prevalence] nas bases de dados PubMed, Lilacs, Scileo e Bireme, incluindo-se os
artigos publicados entre 2003 e 2013. Identificou-se 124 artigos, selecionando-se 11
pertinentes com os critérios de inclusão. Os dados foram consolidados em planilha
gerada pelo Excel 2007. Resultados: Na totalidade dos estudos analisados, a amostra
foi composta por indivíduos nascidos entre 1970 e 2008, do sexo masculino (57%), com
mono/diparesia (41,5%) predominantemente espástica. Das PCs sem etiologia definida,
40% estão relacionadas a fatores genéticos; a PC familiar é responsável por 1,6% dos
casos totais, 2% dos indivíduos erroneamente diagnosticados com PC possuem
alterações cromossômicas e 8% possuem outras síndromes. Com relação aos
polimorfismos, a ApoEe4 associou-se à epilepsia (OR: 2,19, p<0,05) e à disfunção
motora fina severa (OR: 7,2, p<0,05), iNOS e LTA aumentaram o risco de PC (p<0,05),
a mutação de FVL pode aumentar a probabilidade de PC por tromboembolismo cerebral
(p<0,05). Conclusão: Os estudos sugerem que a genética está associada à etiologia da
PC por meio de diferentes polimorfismos e de alterações cromossômicas. Esta
associação, no entanto, não está bem elucidada, sugerindo-se novos estudos de casocontrole.
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RESUMO CONGRESSO DE EPIDEMIOLOGIA 2014

Título: Estresse Ocupacional de Agentes de Segurança Penitenciária
Autores: Rosa Maria Ferreiro Pinto; Luzana M. Bernardes; Joice Maria P.A.
Fernandes; Aparecida Favoreto Makhoul; Amélia Cohn.
Introdução: O sistema penitenciário é um universo complexo e expõe a miséria
humana e as consequências de um sistema produtivo injusto e desigual que também
pode afetar os ASPs por serem os trabalhadores mais expostos a todas as formas de
violência dos próprios detentos e as de ordem funcional e organizacional. Essa contínua
exposição pode gerar problemas de ordem física e emocional trazendo consequências
para a vida pessoal e afetar o desempenho funcional gerando doenças ocupacionais.
Objetivos: avaliar os níveis de estresse ocupacional de ASPs em exercício no CDP Dr. Luiz
Cesar Lacerda de São Vicente/SP; avaliar a estrutura física e organizacional do CDP e
identificar os principais agentes estressores do ambiente de trabalho; avaliar os níveis de
estresse quanto à situação funcional, as condições de trabalho e os impactos gerados na vida
pessoal do agente de segurança penitenciária. Método: pesquisa qualitativa, de natureza
compreensiva desenvolvida no Centro de Detenção Provisória Dr. Luiz Cesar Lacerda de São
Vicente. Os sujeitos foram 11 (onze) ASPs, escolhidos aleatoriamente, sem distinção de gênero,
idade, enquadramento funcional, com no mínimo seis meses de trabalho na unidade. O estudo

foi realizado em duas etapas: na primeira foi aplicado um questionário para coleta dos
dados sociodemográficos com questões fechadas acompanhado do Job Stress Scale, o
qual visa à mensuração do estresse ocupacional e suas variáveis de impacto. Na segunda
foram realizadas entrevistas com os sujeitos. Para esta etapa, o instrumento utilizado foi
a entrevista com roteiro focando: informações de caráter sócio-familiar; de segurança
pessoal e da família; de caráter econômico-financeiro; de condições de saúde e trabalho;
da organização do trabalho e exercício da profissão; dos impactos da profissão na vida
cotidiana. Resultados: o estresse ocupacional foi constatado nos ASPs pela exposição
ao ambiente tenso e as condições do trabalho envolvendo riscos cotidianos para sua
segurança que interferem diretamente na vida pessoal e social dos sujeitos. Os
principais fatores geradores de estresse no trabalho encontrados foram: a organização e
as condições de trabalho, a valorização/desvalorização da função no sistema prisional, o
impacto causado nas relações pessoais e sociais e, principalmente, a natureza do
trabalho que envolve a sensação de risco iminente.
Palavra Chave: estresse ocupacional
Eixo: saúde do trabalhador
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HABILIDADES DO NUMERAMENTO EM SAÚDE DE ADULTOS
CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA: VARIÁVEIS ASSOCIADAS

NO

Introdução: Numeramento em Saúde é a capacidade para acessar, processar, interpretar,
comunicar e agir com informações em saúde: numéricas, quantitativas, gráficas,
bioestatística e probabilística. Estudos têm mostrado a importância numeramento nos
cuidados da saúde. Objetivo: Avaliar as habilidades em numeramento, e variáveis
associadas ao constructo, de usuários de Centros de Saúde da Família (CSF) do
município de Fortaleza. Método: Estudo transversal/quantitativo. Entrevistaram-se 506
usuários (19 a 59 anos), de 22 CSF do município de Fortaleza-CE (dezembro/2010 a
março/2011). A escolaridade foi estratificada em (anos de estudo): 1-3; 4-7; 8-11; ≥ 12 e
a idade em (anos): (19-20); (30-39); (40-48 ); (49-59). As habilidades em numeramento
foram levantadas através de quatro questões do Test of Functional Health Literacy in
Adults, versão breve (B-TOFHLA). Este é composto por 36 itens de compreensão
leitora e 4 questões de numeramento. Dois cartões de numeramento são referentes ao
entendimento da posologia de medicamentos (penicilina, 250 mg e doxiciclina, 100
mg), um referente à interpretação de resultado de glicemia e outro referente à
compreensão sobre agendamento de consulta. Foi mantido o peso 7 para cada questão
de numeramento, totalizando 28 escores, como é utilizado no instrumento completo do
B-TOFHLA. Os dados são apresentados em frequência simples e percentuais e
analisados com os testes t Student e ANOVA. Foi adotado (p < 0,05). Foi assinado o
termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. Resultados: A média de idade dos
homens foi 37,4 ± 11,6 anos e das mulheres 9,4 ± 11,0 anos. A escolaridade foi (anos de
estudo): 5,2 ± 3,5 anos (7,0±4,2-homens; 5,1±3,4-mulheres). Os homens tiveram
pontuação média de 14,7 escores e as mulheres 12,6 (p=0,034). A média de escores
diminuiu com a elevação da idade: 16,5 escores (19-29 anos); 14,2 escores (30-39
anos); 11,1 escores (40-48 anos); 10,1 escores (49-59 anos), p<0,0001. A pontuação no
teste aumentou com a elevação da escolaridade (anos de estudo): 9,9 escores (1-3); 12,3
escores (4-7); 15,8 escores (8-11); 18,9 escores (≥ 12), p<0,0001. Conclusão: O
numeramento foi baixo e associado ao sexo, idade e escolaridade, podendo
comprometer a autogestão da saúde do grupo investigado, sobretudo nos agravos
crônicos.
Palavras-chave: Adultos; Atenção Básica; Numeramento em Saúde.
Maria da Penha Baião Passamai – penha.passamai@uece
> Maria da Penha Baião Passamai - PASSAMAI, M.P.B. – UECE
> Helena Alves de Carvalho Sampaio - SAMPAIO, H.A.C. – UECE
> José Wellington de Oliveira Lima – LIMA, J.W.O. - UECE
> Soraia Pinheiro Machado Arruda – ARRUDA, S.P.M. – UECE
> Nara de Andrade Parente – PARENTE, N. A. - UECE
>Daianne Cristina Rocha - ROCHA, D.C. - UECE

586

ANEMIA EM FOCO: DIAGNÓSTICO DE LACTENTES E CRIANÇAS PRÉESCOLARES EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL.
FONSECA, C.R.B.; FALEIROS, F.T.V.; ALQUATI, L.R.; COUTO, M.M.; TAKASU,
H.A.
Cátia Regina Branco da Fonseca, Francisca T.V.Faleiros, Larissa Ribeiro Alquati,
Marilia Medeiros de Couto, Hannah Ayumi Takasu.

Introdução e Objetivos: A anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais
comumente encontrada em áreas menos desenvolvidas e no Brasil, a freqüência de
casos vem aumentando. Com o desafio de pensar integradamente a saúde e a educação
de crianças com até 59 meses de idade, o presente estudo teve por objetivo diagnosticar
o nível de hemoglobina, orientar o tratamento da anemia quando necessário, e realizar a
orientação nutricional de crianças e seus pais e professores, com foco na dieta rica em
ferro. Método: Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade.
Incluídas todas as crianças, entre 6 meses e 59 meses de idade, frequentadoras de um
CEI localizado na região periférica da cidade. Foram avaliadas as crianças, cujos
Termos de Consentimento/Autorização, estavam presentes e assinados pelos
pais/responsáveis. Após um treinamento de alguns graduandos do curso de Medicina e
Enfermagem, sob a supervisão docente direta, foi realizado o exame através do bhemoglobinômetro (Hemocue®),

equipamento recomendado

para

o uso

em

investigações populacionais, requer pequeno volume sanguíneo (20µL) e permite a
imediata obtenção do resultado. O ponto de corte para o diagnóstico da anemia foi de
11,0g/dL, seguindo as recomendações para a faixa etária de 6 à 59 meses, considerandose anemia moderada/grave os valores menores que 9,0 g/dl de hemoglobina (WHO,
2001). A orientação nutricional foi realizada como apresentação teórica dialogada para
pais e professores, e através de atividades lúdicas para as crianças – filme e
teatralização. Resultados: Um total de 127 crianças foi avaliado – 40 crianças com
alterações (31,5%), sendo somente 9% destas na forma moderada/grave. A reunião com
os pais teve a presença de 60 deles, além de todos os cuidadores, professores e diretora
do CEI (22 profissionais da educação). A atividade lúdica envolveu duas classes com 40
crianças entre 48 e 59 meses de idade. Todas as crianças diagnosticadas com nível de
Hemoglobina abaixo do recomendado para a faixa etária foram tratadas com sais orais
de ferro.
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Conclusões: O projeto se articula com uma demanda social, através de uma parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, e articula o ensino com alunos de graduação
em envolvendo-os num diagnóstico coletivo e orientando-os na intervenção resolutiva
de forma ampliada, além dos muros da Universidade, envolvendo diferentes setores da
sociedade (Saúde e Educação). A prevalência de anemia encontrada nas crianças do
estudo foi elevada, reforçando ser esta doença – a anemia infantil - um problema de
Saúde Pública no país. A taxa elevada do estudo, para esta faixa etária, em comparação
com o descrito na literatura, pode se justificar pelo CEI estar localizado em área
periférica e com alta vulnerabilidade socioeconômica do município.
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Dença renal crônica e sua relação com o sítio clínico da Tuberculose: Realidade do Brasil no
período de 2007 a 2011
Gomes,T; Reis-Santos,B; Macedo, L.R; Maciel, E.L.N
Introdução: A doença renal crônica (DRC) é de grande relevância na saúde pública. O
decréscimo da função renal acarreta prejuízo ao sistema imunológico, contribuindo para
instalação de doenças infecciosas com a Tuberculose (TB). Estudos relatam predominância da
TB extrapulmonar (TBEP) nestes pacientes com sintomas inespecíficos e diagnóstico retardado,
compreender assim a relação entre DRC e os sítios da TB é de devera importância no Brasil, que
está entre os países com mais alta carga de TB no mundo. Objetivo: Comparar as características
sócio-demográficas e clínicas de indivíduos com TB e DRC (TB-DRC) de acordo com o sítio
clínico da TB. Método: Estudo transversal que teve como sujeitos indivíduos TB-DRC
diagnosticados entre 2007 e 2011 no Brasil no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação), comparados os indivíduos com TBP (TB pulmonar) e com TBEP. Após o quiquadrado as variáveis com P≤0,2 seguiram para um modelo de regressão hierárquico no qual
eram consideradas significativas aquelas com p ≤ 0,10. Resultados: A proporção de DRC dentre
os casos de TB foi de 0,4% (994 pacientes) dos quais 445 (44,7%) possuíam TBEP. Faixa etária
de 40 e 59 anos prevaleceu nos dois grupos, porém foi mais significativa no grupo TBEP, o OR
para TBEP foi menor comparado à TBP entre pardos (OR = 0.74, IC 95% 0.54 – 0.99), etilistas
(OR = 0.28, IC 95% 0.14 – 0.56), indivíduos com resultado positivo para baciloscopia (OR = 0.23,
IC 95% 0.15 – 0.34) e com entrada no tratamento do tipo retorno após abandono (OR = 0.32, IC
95% 0,11 – 0,91). Discussão: Não há até o momento literatura que contemple a prevalência de
indivíduos com DRC na população com TB, quanto ao sítio da doença, o presente trabalho
demonstrou que a proporção de pacientes com TBEP em renais crônicos é maior do que na
população em geral, e teve como diferencial caracterizar esta população o que contribui para
suspeição de casos e diagnóstico. O modelo hierárquico permitiu um melhor ajuste para
confundidores e o uso do SINAN, um banco nacional é outro ponte forte do estudo. Conclusão:
Nossos resultados mostraram que no geral há pouca diferença na população TB-DRC quanto aos
sítios clínicos da TB. É necessário considerar a TB como diagnóstico diferencial entre indivíduos
com DRC e aprofundar o estudo da coexistência da TB com as doenças crônicas nãotransmissíveis, uma tendência mundial.
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Tópico: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
Titulo: A efetividade de um serviço de telediagnóstico no sul do Brasil
Autores: Luana Roberta Schneider, Marcelo Gonçalves, Maria Ângela Fontoura Moreira e
Erno Harzheim
Introdução: As Doenças Respiratórias Crônicas (DRC) acometem milhares de pessoas em todo
o mundo. No sul do Brasil, estas doenças representam o maior número de internações
hospitalares, refletindo em um grande problema para a saúde pública do Estado. Nesse
sentido, o TelessaúdeRS vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
lançou o RespiraNet, primeiro serviço no Brasil de telediagnóstico para doenças respiratórias
por meio de espirometria. A espirometria é um teste de função ventilatória de baixo custo e
não invasivo, além de ter um papel crítico no diagnóstico e manejo destas doenças. O projeto
piloto está localizado no noroeste do Estado do RS e abrange todas as equipes de Estratégia
Saúde da Família (ESF).
Objetivo: Descrever os dados de um serviço de telediagnóstico em relação ao tempo de
agendamento do exame até o retorno do laudo para o profissional médico solicitante.
Métodos: Os dados foram coletados a partir do banco de dados do projeto RespiraNet e das
agendas de marcação dos exames de espirometria, no período de agosto 2013 a março de
2014.
Resultados: Foram realizados 158 exames de espirometria. Destes exames, a média de tempo
entre a solicitação do exame e a data agendada para o paciente foi de 12 dias, enquanto a
média entre a solicitação do exame e o retorno do laudo para o profissional médico solicitante
foi de 19, 5 dias.
Conclusão: Embora a média de dias para o retorno do laudo para o médico pudesse ser ainda
menor, sabe-se que esta pratica tem um menor custo, reduz deslocamentos rodoviários e
também a demanda reprimida por esse exame de média complexidade. Por fim, há de se
ressaltar que essa ação pode ser uma alternativa útil manejo da DRC, melhorando a qualidade
de vida dos pacientes acometidos.
BONAVIA et al. Feasibility and validation of telespirometry in general practice: The Italian
‘‘Alliance’’ study. Respiratory Medicine, 2009.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CLÍNICO E PEIDEMIOLÓGICO DOS
PORTADORES DE TUBERCULOSE PULMONAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE

Alencar,Lorena Barreto
Alencar, Germana Barreto
Freitas, Kerma Márcia

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa mais antiga da humanidade e,
apesar de ser conhecida a cura, ainda há diversos fatores envolvidos na não adesão ao
tratamento, principalmente as questões de ordem geográficas, casos multirresistentes e
coinfecção com HIV. A pesquisa teve como objetivo descrever o perfil
sociodemográfico, clínico e epidemiológico dos portadores de Tuberculose Pulmonar
do Município de Icó. Realizou-se um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo dos
casos notificados de tuberculose do Município de Icó, situado no interior do estado do
Ceará, através da pesquisa ao banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de
Notificação (SINAN), entre janeiro de 2006 e dezembro de 2012. A pesquisa foi
realizada com 120 casos notificados no SINAN, onde a faixa etária predominante foi de
31 a 50 anos 35,8%, com predominância do sexo masculino 65%. Todos residentes no
município de Icó- Ceará. A escolaridade maior encontrada entre os participantes foi
entre o 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental 37,5%. Dentre os casos
estudados 91,6% foram indicados como casos novos 3,3% como recidiva. Em relação às
formas clínicas da doença, a pulmonar foi a de maior prevalência entre a população
estudada 89,2%, seguida da extrapulmonar com 10%. Dos critérios utilizados para o
diagnostico da doença o RX foi aquele de maior predominância, responsável por 80,8%.
Apesar da tuberculose ser considerada uma doença oportunista do HIV, na população
estudada não foi encontrada nenhum caso de associação entre as doenças. Para o
encerramento dos casos observou-se que 78,3% tiveram alta por cura, 5,83% foram a
óbito pela tuberculose como causa básica ou principal e 0,83% foi classificado como
tuberculose multirresistente. Assim o controle da tuberculose ainda continua sendo um
desafio para a gestão da saúde pública, para os profissionais da atenção básica e
principalmente para os pacientes que necessitam de melhorias nas suas condições de
vida. Portanto, devem-se valorizar as atividades educativas na qual a informação tornase uma arma poderosa contra a não adesão e a permanência dos altos índices de
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diagnóstico. É importante firmar parcerias intersetoriais e sensibilizar os envolvidos
para sua corresponsabilidade pelo enfrentamento de sua enfermidade.
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PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DA HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR INCISIVO EM ESCOLARES
DE BELÉM, PARÁ, BRASIL / Prevalence and severity of molar incisor hypomineralization in
students from Belém, Pará, Brazil.

Diandra Costa Arantes, Ivam Freire da Silva Júnior, Natalia Lima Aguiar, Wallace Rafael
Conde Barros, Lorena Soares da Silva, Rosely Barbosa da Cunha Fontes, Liliane Silva do
Nascimento

RESUMO:
Introdução: A transição demográfica da cárie dentária demonstra queda em
sua prevalência, principalmente na população mais jovem. Por outro lado, surge uma
alta prevalência de alterações na formação do esmalte. Objetivo: avaliar a
prevalência da Hipomineralização Molar Incisivo (HMI), seu grau de severidade,
correlação com a cárie dentária em escolares da rede pública de ensino da região
metropolitana de Belém, Pará, Brasil. Metodologia: trata-se de estudo transversal
realizado por meio de exame clínico com 260 escolares entre 5 a 17 anos de idade,
que entregaram o TCLE assinado pelos responsáveis no dia da pesquisa. O exame foi
realizado no ambiente escolar, sob luz natural, sem anterior profilaxia ou escovação
dentária, com a superfície dentária limpa e seca por uma gaze esterilizada, com
examinadores previamente calibrados. O exame seguiu as orientações preconizadas
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para levantamentos epidemiológicos em
saúde bucal. O diagnóstico de HMI foi realizado segundo critérios preconizados pela
Academia Européia de Odontopediatria. Foram consideradas as opacidades maiores
que 2mm de diâmetro. Resultados: a média de idade da amostra foi de 10,22 anos,
sendo 56,92% (n=148) do sexo masculino e 43,07% (n=112) do sexo feminino. A
prevalência da HMI em escolares de Belém foi de 8,84% (n=23). Não foram observadas
diferenças significativas de prevalência da HMI entre os sexos (p = 0.6244). A média de
idade dos escolares com HMI foi de 9,73 anos (±2,56). Os dentes mais afetados foram
os primeiros molares permanentes superiores, seguidos pelos primeiros molares inferiores
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e incisivos centrais superiores. Dos escolares, 43,48% apresentaram pelo menos um
dente com grau severo do defeito no esmalte. Quanto à presença de cárie, 30.43%
(n=7) dos escolares com HMI apresentaram lesões nos dentes afetados. Conclusão: a
prevalência da HMI foi menor comparado a outros estudos realizados no Brasil, e
revela expressividade e necessidade de mais estudos na região. A forte relação com a
cárie dentária encontrada demonstra além da severidade da HMI, a necessidade de
incremento de pesquisas em diagnóstico e tratamento dos defeitos de esmalte.
Palavra-chave: Saúde da criança e do adolescente, Cárie dentária, escolares.
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O consumo de refrigerante está associado à doença periodontal em gestantes.
Cecilia C C Ribeiro, Carla C Menezes, Claudia M C Alves, Rosângela F L Batista, Érika B A F Thomaz,
Antonio A M Silva.
Resumo
Introdução: A doença periodontal (DP) vem sendo associada com alterações presentes na síndrome
metabólica (SMt) como hipertensão, obesidade e diabetes. Na gravidez, além da associação com
hipertensão, a DP em gestantes tem sido implicada em desfechos perinatais adversos como nascimento
pré-termo (NPT). Os mecanismos pelos quais a DP se associaria a todas essas alterações ainda não são
bem compreendidos, sendo plausível que possa haver fatores comuns à DP e àquelas alterações
sistêmicas. Como premissa, propôs-se aqui que o consumo de refrigerantes, que já foi associado à
hipertensão, obesidade visceral e diabetes e, quando consumido no período gestacional foi associado a
maior risco de NPT em dois estudos de coorte recentes, seria também um fator associado à DP. Objetivo:
este estudo avaliou se existe associação entre o consumo de refrigerante e a DP em gestantes.
Metodologia: estudo transversal aninhado à coorte de nascimento brasileira, Ribeirão Preto e São Luís –
BRISA, com dados coletados da 22a à 25a semana de idade gestacional, realizado de fevereiro de 2010 a
junho de 2011, no município de São Luís-MA, Brasil. Participaram do estudo 1447 gestantes, com idade
de 14 a 45 anos. A variável explanatória foi o consumo semanal de refrigerantes. O desfecho foi a DP,
caracterizada pela perda de inserção ≥ 4 mm em pelo menos um dos seis sítios examinados por dente. Os
dados foram avaliados pela regressão de Poisson, considerando-se a DP como variável discreta (número
de dentes acometidos), com ajuste para variáveis sociodemográficas, econômicas, tabagismo, índice de
massa corporal (IMC), diabetes e hipertensão. Resultados: A frequência semanal de consumo de
refrigerantes (≥2 x) foi associada à DP em gestantes (RP = 1,93 ; IC 95% - 1,37-2,71). No modelo final
multivariável, a associação se manteve (RP = 1,95 ; IC 95% - 1,36-2,78) mesmo após ajuste para outros
fatores associados à doença, como idade, renda, diagnóstico de diabetes e hipertensão. Conclusão: O
consumo semanal de refrigerante se mostrou associado à DP em gestantes, sugerindo que este pode ser
um fator que contribui com carga inflamatória sistêmica comum tanto à DP,
gestacionais adversos.
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SMt e desfechos

Uso de psicofármacos prescritos: prevalência em uma amostra de trabalhadores da
saúde de Belo Horizonte em 2009
Danielle Sandra da Silva de Azevedo
Ada Ávila Assunção

Psicofármacos são drogas lícitas com potencial de dependência, ainda que utilizados sob
prescrição médica. Apesar da indicação quando o sujeito está bem assistido, são conhecidos os
efeitos prejudiciais sobre a cognição, gerando conflitos interpessoais, acidentes laborais e
precariedade da qualidade de vida. O aumento do consumo e a escassez de políticas que
auxiliem decisões menos imediatistas e mais saudáveis fazem destes medicamentos promessas
de tecnologias de cura para qualquer sofrimento da sociedade contemporânea, tais como
depressão, ansiedade, alterações de sono e crises econômicas. Entretanto, percebe-se
existência de prescrições inexatas e incertezas diagnósticas. A individualização do risco em
investigações etiológicas desconsidera influencias sociais e ocupacionais; reforçando que o
estilo de vida e o comportamento é uma escolha individual dissociada do contexto. É possível
que os trabalhadores da saúde sejam vulneráveis ao uso sem prescrição orientada, devido à
facilidade no acesso. Estudos anteriores divergem quanto às taxas de prevalência de uso de
psicotrópico. Assim, esta pesquisa objetivou analisar a prevalência de uso de psicofármacos
prescritos e investigar fatores associados no grupo alvo. Inquérito realizado em 2009 coletou
dados de 1808 sujeitos. O desfecho “Uso de medicamento prescrito por médico para
depressão/ansiedade e/ou alterações do sono” foi relatado por 14,8%. A maioria dos
respondentes foram mulheres (71,6%); com companheiro (54,4%), com filhos (63,4%) e com
mais de 47 anos (38,3%). Mais da metade trabalhava acima de 36 horas semanais e 37,5%
possuem outro trabalho. Estressores ocupacionais e sociais podem dificultar os trabalhadores a
desenvolverem a capacidade de enfrentar sintomas emocionais negativos, levando-os a utilizar
mecanismos compensatórios, como o uso de psicofármacos. A autoestima elevada torna o
sujeito mais confiante de suas habilidades e auxilia nas estratégias de enfrentamento. Terapias
farmacológicas e alternativas não se excluem, mas precisam estar presentes conjuntamente e
ao alcance de todos os trabalhadores.
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SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS DE INTOXICAÇÃO HUMANA POR
CONTAMINANTES QUÍMICOS EM SANTA CATARINA
Autora: Nadmari Céli Grimes - GEVRA/DIVE/SUVIS/SES/SC
Co-autor: Humberto Moreira - Informática/DIVE/SUVIS/SES/SC
Introdução: A informação é essencial para a tomada de decisões, este conhecimento
aplica-se ao planejamento, a organização e avaliação da efetividade das ações e
serviços. Desta maneira podemos entender a dinâmica como ocorre os eventos em
saúde pública e determinar as medidas de prevenção e controle mais indicada ao
problema em questão. A notificação no Brasil da intoxicação em humanos por
contaminantes químicos, inicialmente foi idealizada para os casos que tinham como
agente tóxico os agrotóxicos em 1997. Ao longo do tempo com a constante mudança
das portarias ministeriais, outros agentes tóxicos foram agregados e a notificação
ampliou a sua definição de caso.
Objetivo: Identificar a situação da subnotificação de casos da intoxicação humana por
contaminante químico no SINAN, afim de caracterizar a dimensão do problema em
Santa Catarina.
Metodologia: Trata - se de um estudo retrospectivo do tipo descritivo, com abordagem
quantitativa, cruzando as bases SINAN, Sistema de Informação de Mortalidade - SIM e
Sistema de Informação de Internação Hospitalar - SIH, constituindo como população
de estudo os registros do período de 2004 a 2013. Na amostra constaram os paciente
que atenderam apenas um critério: notificações do SINAN, internações hospitalares do
SIH e óbitos do SIM com os CID correspondentes à intoxicação humana por
contaminante químico, independente do tipo do agente tóxico e que foram inseridos no
mesmo período, para este procedimento foi utilizado as bases de dados do DATASUS.
Resultado/Discussão: O ano de 2013 em relação a 2004 no SINAN, apresentou um
incremento de casos de 984,4% e com tendência de crescimento (p≤0,05). O SIH não
segue o mesmo padrão, ocorre um número menor de internações atribuído as
intervenções realizadas frente aos casos agudos, pois somente são internados as
situações de média a grave complexidade. Em 2013, o SIM registrou 83 óbitos por
intoxicações e apenas 44 foram notificados o que representa uma subnotificação de
47,0%. Esta informação vem corroborar com dados da OMS, onde para cada caso
notificado outros 50 não o são.
Conclusão: Com expansão da intoxicação humana no estado, enfatizamos a
necessidade de ampliar tanto a cobertura dos serviços quanto a qualidade das ações na
atenção aos casos, destacamos a importância do monitoramento e avaliação das
informações no processo de trabalho.
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Inatividade física e condições de saúde em idosos residentes em Campinas, São
Paulo

Autores: Izabel Lopes de Souza, Priscila Maria Stolses Bergamo Francisco, Margareth
Guimarães Lima, Marilisa Berti de Azevedo Barros (Faculdade de Ciências Médicas
FCM-UNICAMP)

Introdução: Estudos evidenciam os benefícios da prática de atividades física na
prevenção primária de doenças e também no controle de enfermidades. Neste sentido, as
relações entre (in)atividade física a condições de saúde precisam ser melhor
compreendidas na população idosa.
Objetivo: Estimar a prevalência e fatores associados à inatividade física nos domínios
doméstico, de deslocamento e lazer em idosos, segundo condições de saúde e uso de
serviços de saúde.
Métodos: Estudo transversal de base populacional, com 1.519 idosos (60 anos e mais)
que participaram do Inquérito de Saúde de Campinas (ISACAMP-2008). A variável
dependente foi a inatividade física nos domínios doméstico, de deslocamento e lazer.
Informações foram colhidas pelo International Physical Activity Questionnaire (IPAQ
versão longa). Foram estimadas as prevalências de inatividade física e a associação
entre as variáveis foi realizada pelo teste Rao-Scott com nível de 5% de significância.
As análises foram ajustadas por sexo e idade, pela regressão de Poisson no Stata 11.
Resultados: A idade média dos idosos foi de 69,9 anos e 57,1% eram mulheres.
Observaram-se prevalências de inatividade física de 52,7%, 63,6% e 65,5% nos
domínios de deslocamento, doméstico e lazer respectivamente. Maiores prevalências de
inatividade foram verificadas nos mais idosos (80 anos ou mais) e naqueles com
transtorno mental comum (TMC) positivo, avaliado pelo SQR-20, em todos os
domínios. Para uso de serviços, internação hospitalar no último ano e problemas
emocionais (depressão e ansiedade) obsevaram-se maiores prevalências nos domínios
de deslocamento e doméstico. Nos idosos com melhor avaliação subjetiva da saúde foi
verificada menor prevalência de inatividade doméstica, enquanto diabetes, problemas
cardiovasculares e urinários elevaram a prevalência nesse domínio. No lazer,
observaram-se maiores prevalências de inatividade entre os idosos que referiram
problemas de saúde/queixas como dor de cabeça e nas costas, e menores prevalências
foram entre aqueles filiados a plano médico de saúde.
Conclusão: Apesar das limitações inerentes ao envelhecimento, a prática de atividade
física deve ser estimulada em todos os domínios, na população idosa, contribuindo para
a prevenção de agravos, controle de enfermidades, reabilitação e principalmente, a
manutenção da mobilidade física.
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ESTUDO DA MORBIDADE BUCAL PROVOCADA PELA VIOLÊNCIA NO NORTE DO BRASIL
Diandra Costa Arantes, Caio de Andrade Hage, Rosely Barbosa da Cunha Fontes,
Thiago Brito Xavier, Liliane Silva do Nascimento.

RESUMO
Introdução: Apesar de a principal localização das lesões causadas pela
violência ser a região de cabeça e pescoço, pouco foi explorado seu impacto na
saúde bucal da população com o olhar da Odontologia em Saúde Coletiva. Objetivo:
verificar magnitude e morbidade dos agravos da violência em indivíduos com traumas
faciais. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo transversal baseado em laudos
de perícia odontolegal do Instituto Médico Legal de Belém acerca de: características
sociodemográficas, agente etiológico, magnitude e morbidade do trauma facial
relacionado à violência, totalizando 1.123 laudos de idade superior a 14 anos, no
período de 2006 a 2010. Resultados: homens (61,1%), solteiros (42,5%), pardos (59,1%) e
com idade média de 30,6 anos foram os mais vitimados e os principais agressores
(56,7%). As lesões traumáticas mais encontradas foram de gravidade leve (56,7%), em
tecido mole (29,3%), no lado direito da face (39,6%), seguidas de fraturas dentárias
(15,8%), sendo dentes anteriores superiores (66%) os mais afetados. Não houve
correlação entre gravidade da lesão e sexo (t de 4.9693) e entre agente etiológico e
gravidade da lesão (Coeficiente Spearman=0.1340; Teste t=4.5264). Conclusão: A
violência necessita de um olhar multiprofissional devido ao grande impacto de
consequências por ela geradas em relação à saúde. O esclarecimento do quanto as
lesões maxilofaciais comprometem a vida das vítimas de violência possibilita a criação
de políticas e ações preventivas e educativas, além de embasar a estruturação dos
serviços de reabilitação dos pacientes, a fim promover de atenção integral à saúde
bucal e geral dos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE
Violência, Traumatismos Craniocerebrais, Saúde Pública.
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Disfuncionalidad familiar de un grupo de trabajadores informales “venteros” del
centro de Medellín y sus características asociadas. Medellín, 2009
María Osley Garzón Duque1, Angela María Segura Cardona2, Fabio León Rodríguez
Ospina3, Doris Cardona Arango4
Resumen
Introducción: La identificación de disfuncionalidad familiar en trabajadores “venteros”,
medida en términos de adaptación, participación, apoyo, afecto y capacidad para
resolver problemas, es útil para detectar familias en riesgo y aquellos factores que
pueden asociarse a tal situación y que pudieran ser modificables. Objetivo: identificar
las características sociodemográficas, ocupacionales, de la vivienda y de percepción de
salud que más aportan a la explicación de la disfuncionalidad familiar de un grupo de
trabajadores informales “venteros” del centro de Medellín. Materiales y métodos:
Estudio descriptivo, transversal de fuentes primarias de información a una muestra de
170 de trabajadores en el año 2009. A través de encuesta se exploraron las
condiciones socio-demográficas, económicas, ocupacionales, de la vivienda, de
percepción de salud física y psicológica (SF-36), y funcionalidad familiar (APGAR
familiar). Resultados: el promedio de edad fue de 45 años, el 88% eran cabeza de
familia y vivían en estratos 1 y 2; el 50% tenía menos de 5 años de escolaridad y 18,5
años en su oficio. El 35% presentó disfunción familiar, siendo menor en los no cabeza
de familia (RP:0,59;IC95%:0,38;94) (p<0,05). La mayor disfunción fue para quienes
registraron menos ingresos mensuales (Me:$300.000; Rq:$242.500) y un menor
número de personas a su cargo (Me:2;Rq:2). La disfuncionalidad familiar no se asoció
con indicadores sintéticos de exposición laboral, pero si se observaron diferencias con
siete de los ocho dominios del SF-36. Los residentes en estrato socioeconómico bajo
presentaron mayor prevalencia de riesgo de disfuncionalidad familiar (RP:2,82;IC95%
1,40-5,67), al igual que aquellos que vendían bebidas-picadura y dulce (RP:0,29;IC95%
0,11-0,77). Conclusión: Recibir menos ingresos al mes, tener menos personas a cargo,
pertenecer a un bajo estrato socio económico y tener una peor percepción de salud
física y psicológica son factores que explicaron la percepción de disfuncionalidad
1

Magister en Epidemiología. Docente Facultad de Medicina Universidad CES-Medellín.
Doctora en Epidemiologia. Magister en Epidemiologia. Docente Facultad de Medicina Universidad CES-Medellín.
3 Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Antioquia - Facultad Nacional de Salud Pública.
4 Doctora en Demografía. Magister en Epidemiologia. Magister en Salud Pública. Docente Facultad de Medicina Universidad CESMedellín.
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familiar en este grupo. La mejor percepción de funcionalidad familiar se observó en
quienes no eran cabeza de familia y vendían bebidas-picadura y dulce.
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CONHECIMENTOS SOBRE LETRAMENTO FUNCIONAL EM SAÚDE DE
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DO CEARÁ: CAPITAL vs.
INTERIOR
Tópico: Outros tópicos de Epidemiologia
Autor responsável: SP MACHADO ARRUDA
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE)
Autores: Arruda, SPM; Samapio, HAC; Passamai, MPB; Vasconcelos, CMCS; Varela
SBL; Pinto, MLO; Ferreira, ALR; D’Oran, MHL.

Resumo
Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha importante papel na
promoção da saúde. Entretanto, nem sempre atingem o sucesso esperado nas atividades
educativas, o que pode estar associado à insuficiente compreensão da importância do
letramento em saúde da população para o planejamento e desenvolvimento dessas
atividades. O Letramento Funcional em Saúde (LFS) é “o grau pelo qual os indivíduos
têm a capacidade para obter, processar, entender e aplicar informações e serviços
básicos de saúde para a tomada de decisões adequadas em saúde”.
Objetivo: Avaliar os conhecimentos sobre LFS de ACS do Ceará e verificar se existe
diferença entre tais conhecimentos considerando profissionais da capital e do interior.
Metodologia: Realizado estudo transversal com 290 ACS das quatro macrorregionais
de Saúde do Ceará: 162 da macrorregional de Fortaleza e 128 das macrorregionais do
interior (Crato, Sobral e Sertão Central). Os participantes responderam um formulário
contendo cinco questões objetivas sobre LFS. O percentual de acertos para cada questão
foi comparado entre capital e interior, utilizando-se o teste de McNemar no programa
estatístico Stata, versão 10.0, adotando-se nível de significância de 5%. O conhecimento
foi considerado satisfatório caso atingisse prevalência mínima maior que 50%.
Resultados: A frequência de acertos foi superior a 50% para as questões 1 – conceito
de LFS (59,2%), 3 – aplicações do LFC (90,9%) e 4 – responsabilidade pelo LFS do
cidadão (80,3%). As questões 2 – relação de LFS e numeramento (4,9%) e 5 – relação
LFS e doenças crônicas (20,3%) tiveram baixo percentual de acertos. Observou-se
diferença estatística entre os conhecimentos dos ACS da capital e do interior apenas
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para a questão referente às aplicações do LFS – 3, em que os profissionais do interior
apresentaram maior frequência de acertos (96,0% vs. 86.8%; p = 0,007).
Conclusão: Há suficiente conhecimento sobre aspectos conceituais do letramento em
saúde entre os ACS estudados, mas o não adequado entendimento da relação LFS e
numeramento e LFS e doenças crônicas pode comprometer o sucesso das ações
educativas. É possível que o melhor desempenho dos ACS do interior quanto a
aplicações do LFS esteja associado a uma maior proximidade e, consequentemente,
conhecimento do público atendido É importante enfocar esta temática em ações de
capacitação.
Palavras Chave: Agentes Comunitários de Saúde, Letramento Funcional em Saúde,
Educação em Saúde, Capacitação.
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Participação das equipes de saúde da família em atividade de teleducação oferecida pelo
TelessaúdeRS
Autores: Sabrina Dalbosco Gadenz, Lucas Matturro, Luana Schneider, Lívia de Almeida Faller
e Erno Harzheim
Introdução: A teleducação possibilita a aprendizagem por meios de comunicação e deve ser
oferecida com base nas necessidades loco-regionais, nas prioridades da política nacional de
saúde e nas motivações dos profissionais. As webpalestras, palestras ministradas através da
internet, facilitam o acesso a atividades de educação continuada. Além disso, elas são podem
ser gravadas e assistidas em outros momentos.
Objetivo: Descrever o acesso às webpalestras realizadas pelo Núcleo de Telessaúde TécnicoCientífico do Rio Grande do Sul (TelessaúdeRS).
Métodos: Os dados de utilização foram coletados no banco de dados de registros do
TelessaúdeRS no período de junho de 2013 à fevereiro de 2014 (pós expansão do programa
para todo o estado do Rio Grande do Sul).
Resultados: Foram realizadas 33 webpalestras com 2208 profissionais de saúde participantes.
Os temas mais acessados foram: a nova ficha de visita domiciliar do e-SUS (325 participantes),
sobre o agente comunitário de saúde na promoção do uso racional de medicamentos (167
participantes) e tratamento de feridas (149 participantes). As categorias de profissionais que
mais participaram foram os agentes comunitários de saúde (955), enfermeiros (429) e técnicos
de enfermagem (222). Além disso, após a gravação e monitoramento do número de
visualizações, observou-se que as webpalestras mais assistidas foram sobre o papel do
controle social na efetivação do SUS (1136 visualizações), sobre territorialização (277
visualizações) e tratamento de feridas (237 visualizações).
Conclusão: É evidente que algumas categorias profissionais participaram mais de webpalestras
do que outras. Isso pode ser justificado pelo horário de gravação ou pelo interesse pelo tema.
A definição de uma agenda fixa de webpalestras, organizada sempre no mesmo horário e no
mesmo dia da semana, permite a inclusão desta atividade dentro da rotina das equipes como
um hábito. Os temas procuram contemplar todas as categorias profissionais, inclusive com
alguns bastante específicos. Outro ponto que deve ser observado durante a realização é o
tempo de duração, para não prejudicar o funcionamento da unidade de saúde. Recomenda-se
que em média seja em torno de 30 minutos, abrindo espaço para questionamentos ao final.
Por fim, há de se ressaltar a relevância desse tipo de ação na contribuição da qualificação
profissional.
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Trabalhadores do campo e as intoxicações ocupacionais: o retrato de
uma microrregião de saúde

Autores: Adriana Galdino Batista e Lilian Rita de Souza Meireles
No Brasil a atividade agropecuária é uma das mais importantes, contribuindo
fortemente para a economia. Em 2008 passou a ocupar o primeiro lugar em
consumo de agrotóxicos no mundo, sendo que a Bahia ocupa o sétimo lugar no
País. A falta de informação sobre o uso, comercialização e circunstâncias da
exposição dos trabalhadores na microrregião de Jequié-Ba tornam
imprescindíveis estudos nesta área. Assim, objetivou-se caracterizar os
trabalhadores da agropecuária em geral e descrever o perfil das intoxicações
ocupacionais que ocorreram nos municípios da microrregião de Jequié-Ba.
Trata-se de um estudo transversal que tem como população de referência os
trabalhadores do setor agropecuário dos 25 municípios que compõem a
microrregião referida. Os dados secundários foram extraídos de fontes oficiais
na internet em seus respectivos sítios: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para coleta de dados populacionais; e o Tabnet Saúde do
Trabalhador da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que disponibiliza dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O período de analise foi
2007 a 2013 além de dados de 1996, apenas para o censo agropecuário. São
variáveis descritivas: sexo, idade, agente tóxico e população economicamente
ativa (PEA). Foram empregadas proporções, incidência de intoxicação por
agrotóxico e razão entre a PEA da agropecuária e a PEA total. O censo
agropecuário revelou que entre 1996 (N=87.929) e 2006 (N=64.252) os
trabalhadores da agropecuária foram em sua maioria homens; houve
decréscimo (-36,9%) no total de trabalhadores empregados no setor e que, em
2006, a taxa de intoxicações por agrotóxicos foi de 86,8/10.000 pessoas
ocupadas. Quanto ao SINAN, de 2007 a 2013 foram registrados 49 casos de
intoxicação exógena relacionada ao trabalho, sendo que 89,8% ocorreram em
homens, 44,9% na faixa de 30 a 39 anos e 47% foram decorrentes de uso de
agrotóxico. Apesar do decréscimo observado, o volume destes trabalhadores é
significativo e os casos de intoxicação do SINAN se distanciam das estatísticas
do IBGE o que reforça a necessidade de qualificar o sistema de vigilância para
a detecção dos casos na microrregião de Jequié. Ações de prevenção à
intoxicação devem ser implementadas para os trabalhadores do campo, em
especial para homens adultos.
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Fatores de Risco associados à Leptospirose no Estado de Pernambuco
Vanessa Karina Alves da Silva1, Jerusa de Sousa e Silva1, Maria Jesuíta Bezerra da
Silva1, Ana Albertina de Araújo1, Elma Freitas do Nascimento1
1

Laboratório Central de Saúde Pública "Dr. Milton Bezerra Sobral", Praça Oswaldo
Cruz, s/n. CEP: 50050-200, Boa Vista, Recife, Pernambuco

Leptospirose é uma infecção bacteriana causada pela espiroqueta Leptospira
interrogans, a qual possui mais de 300 sorovares, sendo 19 considerados patogênicos ao
homem. A transmissão geralmente ocorre por água, comida ou solo contaminado com
urina de roedor infectado. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2000 a 2012 foram
confirmados 47.518 casos de leptospirose no Brasil, com uma média anual de 3.655
casos. O presente trabalho teve como objetivos: realizar um estudo analítico, do tipo
transversal, sobre o diagnostico de Leptospirose no Estado de Pernambuco de Janeiro de
2010 até Dezembro de 2013, e verificar a associação entre idade e sexo com casos
reagentes para leptospirose pelo método do ELISA. A detecção qualitativa de anticorpos
IgM séricos contra leptospiras foi realizada através do Ensaio Imunoenzimático
Indireto, utilizando o kit comercial PANBIO (Inverness Medical Inovations Australia
Pty Ltd). De acordo com a interpretação do kit, amostras com valores abaixo de 0,9
foram consideradas negativas, amostras com valores entre 0,9 e 1,1 foram consideradas
inconclusivas, e valores maiores do que 1,1 foram reagentes. As variáveis sexo e idade
foram avaliados pelo teste do qui quadrado e teste-t, respectivamente. Foram analisadas
2.553 amostras de soro de casos suspeitos de Leptospirose no Estado de Pernambuco
entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2013. Das amostras analisadas, 63,77% foram não
reagentes, 33,84% foram reagentes e 2,39% foram inconclusivas. Do total de pacientes,
67,49% foram do sexo masculino e 32,35% do sexo feminino. A frequência maior de
casos foi encontrada em pacientes do sexo masculino (40%) quando comparado ao sexo
feminino (23,3%), com um valor p<0,001. Em relação aos casos reagentes, a média de
idade foi de 32,55 anos, com desvio padrão de ± 17,13. Os municípios que apresentaram
maior frequência de casos reagentes foram Recife (45,72%), seguido de Jaboatão dos
Guararapes (8,45%) e Olinda (8,33%), respectivamente. Indivíduos do sexo masculino,
residentes no Recife, com idade entre 15-49 anos, apresentam maior risco de contrair
leptospirose. Estudos em relação à incidência de Leptospirose são escassos e a
quantidade de casos pode estar subestimada, devido a falta de diagnóstico laboratorial
adequado e dificuldade em diferenciar os sinais e sintomas clínicos com outras doenças
endêmicas.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E USO DE MEDICAMENTOS
AUTO-REFERIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Introdução O uso indiscriminado de fármacos passou a ser fonte de preocupação no
mundo inteiro. Logo, a utilização segura de medicamentos constitui uma questão
importante no que diz respeito à promoção da saúde nos diversos fatores, refletindo
dessa maneira na qualidade de vida dos trabalhadores. Objetivo Dessa maneira o
presente estudo busca avaliar o uso de medicamentos e a qualidade de vida dos
profissionais de saúde em um Hospital Universitário. Metodologia A proposta foi
estruturada na condição de um estudo do tipo corte transversal, que buscou avaliar os
hábitos de vida e atitudes saudáveis relacionados ao uso de medicamentos em 217
profissionais de saúde de um Hospital Universitário, no período de março de 2011 a
junho de 2012. Como instrumento de pesquisa, utilizou-se um questionário estruturado
e direcionado às diferentes categorias profissionais. Os dados coletados foram digitados
no programa estatístico EpiInfo versão 7.0 e analisados no Excel 2010 e SPSS versão
18.0, com análise exploratória para apreciação das características sóciodemográficas, do
trabalho e

do cuidado à saúde.

Resultados Entre os profissionais entrevistados

predominou a população do sexo feminino (62,0%), com destaque para os profissionais
de idade entre 31 a 50 anos (67,0%). Do total, 20,2% eram técnicos de enfermagem,
6,7%

enfermeiros,

21,3%

médicos,

12,3%

professores

universitários,

1,8%

fisioterapeutas, 1,8% farmacêuticos e 35,9% as demais categorias. Observou-se também
que a maioria dos trabalhadores possuíam muitos anos de atividades laborais, no qual
66,1% possuíam mais de 10 anos de serviço. Em relação à qualidade de vida e ao uso de
medicamentos, 32,2 % alegaram não estarem satisfeitos com a sua saúde; 82,9% tem
acesso a bons cuidados médicos, porém 31,7% afirmaram sentir dor física crônica;
20,2% faz uso crônico de medicamento; 20% referiram que sua qualidade de vida
depende do uso de medicamentos ou ajuda médica. Além disso, quando mencionados
sobre a utilização de medicamentos, 71,8% deles mencionaram seguir corretamente a
prescrição médica embora 60,8% admitiram, por vezes, se automedicar. Conclusão
Através da auto-avaliação dos profissionais percebeu-se prevalências elevadas na
utilização de medicamentos de forma inadequada, o que possivelmente refletiu no grau
de satisfação com a saúde e na qualidade de vida.
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CONHECIMENTOS SOBRE NAVEGAÇÃO EM SAÚDE DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DO CEARÁ: CAPITAL vs. INTERIOR
Tópico: Outros tópicos de Epidemiologia
Autor responsável: SP MACHADO ARRUDA
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE)
Autores: Arruda, SPM; Sampaio, HAC; Passamai, MPB; Zanella, CP; Moura, CB;
Costa, CCC; Ferreira, ALR, Tavares, NHC

Introdução: O navegador de paciente é uma modalidade de assistência oferecida para
os consumidores dos cuidados de saúde que visa, principalmente, ajudá-los a navegarem
pelo labirinto fragmentado dos componentes do sistema de saúde. Os agentes
comunitários de saúde (ACS) são indivíduos que atuam como elos importantes entre as
comunidades carentes e sistemas de cuidados de saúde. Eles também possuem as
habilidades linguísticas e culturais necessárias para desempenharem o papel de um
navegador em saúde, embora muitos não tenham recebido formação suficiente para isto
ou mesmo não percebam esta sua função potencial.
Objetivo: Avaliar os conhecimentos sobre Navegação em Saúde (NS) de ACS do Ceará
e comparar se existe diferença entre os profissionais da capital e aqueles de municípios
do interior.
Metodologia: Realizou-se estudo transversal com 290 ACS das quatro macrorregionais
de Saúde do Ceará, sendo 162 da macrorregional de Fortaleza e 128 das
macrorregionais do interior (Crato, Sobral e Sertão Central). Os participantes
responderam um formulário contendo cinco questões objetivas sobre NS. O percentual
de acertos para cada questão foi comparado entre profissionais da capital e do interior,
utilizando-se o teste de McNemar no programa estatístico Stata, versão 10.0, adotandose nível de significância de 5%. Considerou-se prevalência de acerto satisfatória caso
superior a 50%
Resultados: A frequência de acertos foi superior a 50% para todas as questões 1 –
conceito de NS (89,6%%), 2 – objetivos da NS (80,7%), 3 (91,6%), 4 (93,4%) –
atribuições do navegador em saúde e 5 – relação do navegador com o paciente (71,9%).
Observou-se diferença estatística entre os conhecimentos dos ACS da capital e do
interior apenas para as questões referentes ao conceito – 1, em que os profissionais da
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capital apresentaram maior frequência de acertos (93,2% vs. 85,0%; p = 0,025), e aos
objetivos – 2, em que os profissionais do interior apresentaram maior frequência de
acertos (87,5% vs. 75,3%; p = 0,009).
Conclusão: Foi satisfatório o nível de conhecimento sobre navegação em saúde dos
ACS estudados, tanto no interior como na capital, evidenciando que esta função pode
ser explorada, minimizando as dificuldades de acesso dos usuários ao sistema de saúde.
Resta, no entanto, investigar se tal conhecimento está se traduzindo em práticas de
atendimento.

Palavras Chave: Agentes Comunitários de Saúde, Navegação em Saúde, Educação em
Saúde, Capacitação.
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Agregados espaciais dos casos de aids no Estado do Ceará, região Nordeste do
Brasil

Nathália Lima Pedrosa, Simone Sousa Paiva, Emeline Moura Lopes, Vanessa da Frota
Santos, Rosa Lívia Freitas de Almeida, Marli Teresinha Gimeniz Galvão

Introdução: A aids mantém-se como um importante problema de saúde na realidade
brasileira, demandando diferentes abordagens para o controle. Apresenta uma
distribuição espacial heterogênea e socialmente desigual no Nordeste do Brasil. O
Ceará, até o ano de 2012, registrou 12.246 casos de aids. O presente estudo objetivou
identificar agregados espaciais dos casos de aids de pessoas residentes no Ceará.
Método: Trata-se de um estudo ecológico, com enfoque em análise espacial. Foram
estudados 8.003 casos de aids notificados no SINAN de 2001 a 2011 de pessoas com
idade ≥ 13 anos. Do total, foram excluídos os casos duplicadas e os residentes em outro
Estado, totalizando para o estudo 7.896 casos. As taxas de incidência foram agregadas
por municípios, calculou-se a incidência anual média entre os anos. A normalidade dos
dados foi aferida pelo teste Shapiro-Wilks (SW) e realizado transformação de FreemanTukey (FT) quando necessário. Para identificar agregados espaciais, utilizou-se o
LisaMap no programa ArcGis10.1.
Resultados: O Ceará apresenta alta variabilidade da aids entre seus municípios e a área
de maior homogeneidade do agravo entre suas localidades foi a localizada na região do
Sul-Cearense. Foram observadas áreas com altos índices de aids na região litorânea e
em localidades dispersas do Noroeste cearense e na Região do Jaguaribe (FT=4,5-5,9).
Na região Sul, observou-se baixas taxas da doença (FT=1,6-2,7), todas com
significância estatística observadas através do LisaMap.
Conclusão: Os casos de aids no Estado do Ceará, entre os anos de 2001 a 2011,
apresentou agregados espaciais com conglomerados na região litorânea e Noroeste,
possivelmente associados com o turismo existente na região e os movimentos
populacionais da região.
Descritores: Aids. Análise espacial.
Eixo: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias - AIDS e DST
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA VIGIÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO
DO UNA/PE, NO PERÍODO DE 2012 A 2013.
ANDRADE, P.M.; NUNES, E.R.C.; BRASIL, K.Q.; BRANDESPIM, D.F.
Introdução: O controle da qualidade da água é alvo de preocupações para as
autoridades sanitárias e responsáveis por sua administração. O programa VIGIÁGUA
foi criado com o propósito de garantir a população, acesso à água em quantidade
suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade. Objetivos: Este estudo
teve como objetivo avaliar as ações do programa VIGIÁGUA no município de São
Bento do Una/PE, no período de 2012 e 2013. Metodologia: Os dados utilizados foram
obtidos dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde elaborados a partir de
informações sobre o monitoramento e controle da qualidade da água nos Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA) e Soluções Alternativas Coletivas (SAC) pela equipe
atuante no VIGIÁGUA. Para avaliar a efetividade do programa de monitoramento no
município realizou-se uma análise comparativa dos padrões de turbidez, cloro residual,
coliforme total, Escherichia coli e Coliformes termotolerantes, nos anos de 2012 e
2013. Resultados: Observou-se um aumento no quantitativo de amostras realizadas
para turbidez e cloro residual e um aumento significativo no percentual de amostras em
conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Portaria 2.914/2011, tanto em SAA
como em SAC, comparando-se os anos de 2012 e 2013. Houve também um aumento no
quantitativo em 2013 das análises realizadas para coliformes totais no SAA e no SAC,
em relação ao ano de 2012, entretanto, os percentuais de amostras dentro dos padrões
estabelecidos pela legislação vigente foram, respectivamente, 27,3% e 26,7%, para os
anos de 2012 e 2013, verificando-se que apesar do aumento quantitativo de amostras
para análise de coliformes totais, o percentual fora do padrão continuou elevado. Em
2012, 86,2% das amostras de SAA foram positivas para E. coli e 100% para coliformes
termotolerantes, enquanto em 2013, apenas 36,4% apresentaram resultados positivos
para E. coli, e 91,9% para coliformes termotolerantes. Conclusão: Concluiu-se que o
programa VIGIÁGUA tem sido eficiente ao realizar o monitoramento da qualidade da
água, porém mesmo após as ações de alerta implantadas e realizadas no município pelo
programa VIGIÁGUA, como a comunicação oficial dos órgãos locais de saúde à
Companhia de Abastecimento do Município de 2012 para 2013, a qualidade da água
fornecida à população continuou insatisfatória.
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DISFUNÇÃO
SEXUAL
EM
CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS

GESTANTES:

ANÁLISE

DAS

Erika de Vasconcelos Barbalho; Cláudia Natássia Silva Assunção Queiroz; Sônia
Samara Fonseca de Moraes; Ingrid Medeiros Camelo; Francisco José Maia Pinto
INTRODUÇÃO: A sexualidade é uma necessidade básica de todos os seres humanos. É
um fenômeno complexo capaz de afetar a saúde física e mental, pois recebe influência
direta de múltiplos fatores como emocionais, fisiológicos, biológicos, sociais e
culturais, ultrapassando a simples visão de caráter apenas reprodutivo. OBJETIVOS:
Analisar a prevalência do diagnóstico de enfermagem ‘Disfunção Sexual’ em gestantes;
Identificar a acurácia das características definidoras do diagnóstico de enfermagem
Disfunção Sexual e Testar a relação entre as características definidoras e a presença do
diagnóstico desta condição. MÉTODO: Estudo transversal, quantitativo, com
abordagem descritiva e analítica, desenvolvido no município de Aquiraz/CE.
Participaram 52 gestantes atendidas no serviço de pré-natal pelas unidades básicas de
saúde, que responderam a um questionário adaptado do Índice da Função Sexual
Feminina. Variáveis analisadas: dados socioeconômicos e obstétricos. O tratamento dos
dados se deu através do o Statistical Package for the Social Sciences versão 18.0, de
forma descritiva (freqüências absolutas e relativas) e inferencial (Teste do Quiquadrado). RESULTADOS: 73% das gestantes estavam desempregadas, 48,1% tinham
renda de 1 salário mínimo. A minoria (1,9%) relatou ter ensino superior completo. A
faixa etária prevalente 14 e 39 anos, com média de 22,38 anos ( 5,057anos) e 30,8%
eram adolescentes. 51,92% não tinham filhos vivos. 50% mulheres estavam no 2º
trimestre da gravidez e 33 (63,5%) afirmaram que a gestação não foi planejada. A altura
uterina média foi de 25,78 cm e 51,92% delas fizeram pelo menos duas consultas de
pré-natal. O número de multigestas foi de 53,85% e o número de partos e abortos foi,
em média, praticamente inexistente. CONCLUSÃO: A alta incidência do diagnóstico
‘Disfunção Sexual’ em gestantes revelada possibilitará aos enfermeiros que realizam
consultas de pré-natal um maior atenção para este diagnóstico. Vale ressaltar, que há a
necessidade de desenvolver estudos de caráter longitudinal mais abrangentes, com
úmero maior de participantes sobre o diagnóstico de enfermagem e sua relação com as
características definidoras como preditoras, pois as características definidoras
permitirão agrupar os dados e fazer um diagnóstico preciso para planejar, implementar e
avaliar cuidados específicos para esta área crítica do funcionamento humano.
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Experiência exitosa: testes rápido para diagnóstico de HIV e triagem de
sífilis e hepatite B e C em ações extramuros no município de Aparecida de
Goiânia-Goiás
Luzia dos Santos Oliveira, Vânia Cristina Rodrigues Oliveira; Patrícia Carvalho de
Oliveira

Resumo
Introdução: Aparecida de Goiânia é um município com aproximadamente 470
mil habitantes, com baixas condições socioeconômicas e vive a realidade das
Doenças Sexualmente Transmissíveis. A população conta com uma rede de
atenção em DST com equipe multiprofissional. Para responder a grande
demanda de usuários, evidenciou-se a necessidade de implantação do Teste
rápido para HIV, hepatites B, C e sífilis no Centro de Testagem e
Aconselhamento - CTA, implantado em 2011, objetivando o diagnóstico
precoce. Para a realização do teste o Ministério da Saúde preconiza o
aconselhamento pré e pós-teste, com orientações sobre a testagem,
transmissão das DST, prevenção, o acolhimento, vínculo e levantamento das
vulnerabilidades.

Objetivo:

Relatar

as

experiências

extramuros

pós

implantação do teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatite B e C no município de
Aparecida de Goiânia. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das
ações de prevenção extramuros que utilizaram a metodologia do teste rápido.
As ações seguiram as recomendações do Ministério da Saúde e os
profissionais executores foram capacitados previamente pela Coordenação de
DST/Aids do Estado de Goiás. Os locais para realização das ações foram
selecionados anteriormente e pactuados entre a coordenação do programa e a
comunidade. Resultados: Além do serviço oferecido rotineiramente no CTA
foram executadas cinco campanhas com duração que variou de um a cinco
dias, focados para profissionais do sexo e travestis/transexuais, mulheres,
adolescentes, adultos jovens e população em geral. Em cada campanha foram
distribuídos materiais específicos para o público alvo, além dos preservativos.
Ao total foram testadas novecentos e oitenta pessoas, número superior à
média de atendimento mensal do CTA, que é de sessenta pessoas.
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Conclusão: A implantação da estratégia de testagem in loco foi exitosa, pois
apresentou adesão da comunidade ao serviço além de divulgar o trabalho do
CTA, apontando a relevância de desenvolvimento e investimento em
estratégias de atendimento mais próximo à comunidade.
Palavras-chave: Teste rápido; Prevenção; HIV; Campanhas

614

DETERMINAÇÃO DAS MORBIDADES EXISTENTES NA POPULAÇÃO
ADSCRITA NO TERRITÓRIO NOVA BRASÍLIA
Tópico: Vigilância epidemiológica/ Vigilância em Saúde
Autor: Thais Norberta Bezerra de Moura
Co-autores:
Aurilene Soares de Souza
Ana Regina Leão Ibiapina
Brunna Verna Castro Gondinho
Luisa Mara Brito Santos
Maria Luci Esteves Santiago
Maycom Do Nascimento Moura
Rodrigo Nogueira Facundes
Samila Cristiany De Jesus Bezerra
Introdução: A territorialização é a identificação do espaço-territorio definido
como locus onde se identifica a interação população-serviços no nível local.
Caracterizando, portanto, uma população especifica, vivendo em tempos e
lugares singulares, com problemas e necessidades de saúde determinados, os
quais para sua resolução devem ser compreendidos e visualizados
especialmente por profissionais e gestores das distintas unidades prestadoras
de serviços de saúde. Trata-se de uma etapa de uma grande importância para
Estratégia Saúde da Família (ESF) por permitir o diagnóstico em saúde e o
planejamento das ações de saúde direcionadas às necessidades de uma
determinada comunidade. Objetivos: Caracterizar as morbidades mais
freqüentes que acomete a população coberta pela ESF do bairro Nova Brasília,
localizado na zona Norte de Teresina. Metodologia: Durante o processo de
territorialização do bairro Nova Brasília, realizado no período de abril de 2012,
pelos profissionais residentes da III Turma da Residência Multiprofissional em
Saúde da Família e Comunidade (RMSFC), foram coletados dados das quatro
Equipes de Saúde da Família (EqSF), feita análise de dados do Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) e as visitas aos equipamentos sociais.
Esses dados subsidiaram a formulação do diagnóstico de saúde da população
referenciada pela Unidade Básica de Saúde da Nova Brasília. Resultados: O
perfil da população pesquisada mostrou uma grande quantidade de hipertensos
e diabéticos, além de apresentar algumas morbidades como câncer,
hanseníase, tuberculose, HIV, mas que se concentra em números bem menores
se comparados com o HIPERDIA. Conclusões: O processo de territorialização
permitiu a formulação do diagnóstico da população caracterizando as
morbidades existentes no mesmo. O estudo permitiu observar a predominância
de casos de Hipertensão Arterial e Diabetes. Vale destacar a questão da
subnotificação, que é um problema muito recorrente nas unidades de saúde,
revelado quando comparados os dados do SIAB em relação aos dados coletados
em entrevistas com os Agentes Comunitários de Saúde. Esses dados podem
subsidiar o planejamento das ações das equipes na ESF.
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GASTO PÚBLICO NA SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS MUNICÍPIOS
MAIS POPULOSOS DAS REGIÕES DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 20092012

Luís Fernando Kranz*
Roger dos Santos Rosa**
Ronaldo Bordin***
Guilherme Staszak Baldez****
*Especialista em Saúde Pública/UFRGS, Mestrando em Administração/UFRGS –
lufekranz@gmail.com;
**Professor
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****Administrador/UERGS – guilhermebaldez@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Vigilância Sanitária (VISA) está presente no cotidiano da população,
adequando o sistema produtivo de bens e serviços de interesse sanitário (medicamentos,
alimentos) às demandas sociais de saúde e às necessidades do sistema de saúde.
OBJETIVOS: Analisar o gasto público médio total e per capita aplicado na subfunção VISA
no município mais populoso de cada Região de Saúde do Rio Grande do Sul (RS), período
2009-2012. MÉTODOS: Consiste em um estudo transversal retrospectivo do tipo descritivo
com abordagem quantitativa, a partir das bases de dados públicas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde (SIOPS). Resultados calculados como médias para o período 2009-2012, tabulados e
analisados em planilha eletrônica Excel®. RESULTADOS: O RS possui 497 municípios,
distribuídos em 30 Regiões de Saúde, cada uma delas variando quanto ao nº de municípios
integrantes (6 a 40), área territorial (de 1.337,4 a 41.500,4 Km²) e densidade demográfica (de
9,1 a 768,3 hab./Km²). (1) Porto Alegre, capital estadual, apresentou a maior média anual de
gasto em VISA (R$ 4.334.302,89), seguido de Caxias do Sul (R$ 2.610.989,82) e Canoas (R$
585.907,97). (2) Taquara, Carazinho e Caxias do Sul apresentaram o maior gasto per capita
(R$ 7,27, R$ 6,94 e R$ 5,84, respectivamente), com Porto Alegre gastando R$ 3,06. (3)
Quanto à Receita da Taxa de Fiscalização de VISA, Santa Maria foi o município com maior
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arrecadação média (R$ 965.557,04) e onde esta taxa correspondeu à maior parcela das
Receitas Correntes (0,3%), com Porto Alegre arrecadando R$ 115,38. (4) Na parcela das
despesas na subfunção VISA sobre o total das despesas em saúde, Taquara (3,2%), Carazinho
(1,6%) e Caxias do Sul (1,2%) apresentam os maiores valores percentuais; Lajeado (0,002%),
o menor. (5) Ao emparelhar a despesa na subfunção VISA com a despesa total em saúde e
com as Receitas Correntes dos municípios, em ambos os casos ocorreu alta correlação – 0,93.
CONCLUSÃO: Há variações expressivas no gasto público em VISA entre os municípios
analisados. A alta correlação encontrada evidencia a intensidade de influência entre os dados
comparados. Estudos que envolvam todos os municípios do RS poderão fornecer melhor
entendimento sobre a intensidade dessa relação, bem como das características do gasto
público em VISA do RS.
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Parceria entre o programa municipal de DST/Aids/ hepatites virais e
programa consultório na rua para o desenvolvimento de ações
preventivas às profissionais do sexo no município de Aparecida de
Goiânia-Goiás
Luzia dos Santos Oliveira, Vânia Cristina Rodrigues Oliveira; Patrícia Carvalho de
Oliveira

Resumo
Introdução: Aparecida de Goiânia é um município com aproximadamente 470
mil habitantes, localizado às margens da BR 153 e possui uma extensa rede de
motéis localizados na divisa do município com a capital Goiânia. A população
conta com uma rede de atenção em DST com equipe multiprofissional e uma
equipe de profissionais que atuam no Consultório na Rua, implantado em
outubro de 2011. Para responder a demanda de profissionais do sexo que
atuam na região dos motéis e por apresentarem maior vulnerabilidade às
DST/Aids evidenciou-se a necessidade de integrar atividades em parceria com
a equipe do Consultório na Rua.Objetivo: Relatar a experiência da parceria
entre os programas de DST/Aids/hepatites virais e consultório na rua para o
desenvolvimento de ações preventivas às profissionais do sexo no município
de Aparecida de Goiânia/GO. Metodologia: A ação consistiu em testagem,
aconselhamento para HIV, sífilis, hepatite B e C e vacinação contra hepatite B
durante cinco dias nos anos de 2012 e 2013. A ação aconteceu em uma boate
localizada próxima a uma região de motéis. Resultados: 100 profissionais do
sexo foram testadas, sendo que 2% foram positivos para HIV e 8% para sífilis e
66% foram vacinadas contra hepatite B. As profissionais com resultado positivo
foram notificadas e orientadas. As profissionais do sexo que obtiveram
resultado não reagente foram sensibilizadas a continuarem se prevenindo,
recebendo orientações sobre as DST e hepatites virais assim como métodos
de prevenção e redução de danos. Observou-se que apesar de possuírem
conhecimentos sobre as formas de prevenção evidencia-se que as mesmas
não fazem uso consistente do preservativo com os parceiros fixos, relatando a
confiança como principal motivo dessa conduta, demonstrando um perfil de
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vulnerabilidade. Conclusão: A implantação da estratégia de testagem in loco
foi exitosa, pois apresentou adesão da comunidade ao serviço. Portanto, é
fundamental que haja a interlocução e parceria entre diferentes programas de
saúde, para a execução das ações de prevenção, efetivando a melhoria da
qualidade de vida e saúde de populações específicas.
Palavras-chave: Prevenção; População vulnerável; HIV/Aids; Testagem
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Aspectos epidemiológicos da dengue em Aparecida de Goiânia, Goiás,
Brasil, 2009 a 2012

Luzia dos Santos Oliveira, Vânia Cristina Rodrigues Oliveira, Xisto Sena Passos

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa, transmitida pelo mosquito do
gênero Aedes com quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).
Constitui sério problema de Saúde Pública em nível mundial e apresenta
preocupante impacto econômico, social e na saúde pública. Objetivo: Analisar
os aspectos clínicos e epidemiológicos da dengue no município de Aparecida
de Goiânia, Goiás. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo a
partir dos dados secundários Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(Sinan). As variáveis analisadas correspondem aos dados sociodemográficos,
classificação final, evolução do caso e sorotipo. Resultados: Foram notificados
no periodo do estudo 33.218 casos de dengue. A faixa etária predominante foi
de 20 a 59 anos com tendência de aumento entre menores de 15 anos e acima
de 60 anos. O sexo masculino apresentou maior percentual de casos de
dengue nos anos de 2011 (52,2%) e 2012 (50,3%). Observou-se maior
percentual (11,5%) de internações por dengue no ano de 2010. Os casos de
FHD e DCC com maior ocorrência foram em 2009 com (3,4%) 308 casos e
2012 com (5,2%) 281 casos, com 21 óbitos. O DENV-1 foi predominante em
todo período estudado. A incidencia no ano de 2010 destaca-se maior em
idosos, 3.453,5/100.000 habitantes. Conclusão: Os resultados indicam
manutenção da cadeia de transmissão causada pela infecção, sobretudo pela
tendência de aumento da gravidade dos casos no município. Assim, é
necessário estabelecimento de estratégias capazes de fortalecer a rede de
serviços à saúde em todos os níveis de atenção.
PALAVRAS-CHAVE:

Dengue;

Aeds

Sistema de Informação
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Aegypti;

Epidemiologia;
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EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA
COMPOSIÇÃO CORPORAL, PRESSÃO ARTERIAL E PERFIL
METABÓLICO E MULHERES ADULTAS
Tópico: Epidemiologia de grupos populacionais
Autor: Thais Norberta Bezerra de Moura
Co-autores:
Aurilene Soares de Souza
Ana Regina Leão Ibiapina
Andrea Conceição Gomes Lima
Brunna Verna Castro Gondinho
Luisa Mara Brito Santos
Maria Luci Esteves Santiago
Maycom Do Nascimento Moura
Rodrigo Nogueira Facundes
Samila Cristiany De Jesus Bezerra
Introdução: Levantamento do Ministério da Saúde mostra que quase metade da
população adulta (48,5%) está acima do peso e 15,8% são obesos. Outros
fatores preocupantes no Brasil são a Hipertensão Arterial (HA), diabetes e a
dislipidemia, que relaciona-se com maior incidência de HA e doença
aterosclerótica. Objetivo: Avaliar o efeito de um programa de exercícios físicos
no perfil metabólico, composição corporal e pressão arterial em mulheres
adultas. Metodologia: 20 mulheres, com idade entre 20 e 60 anos, foram
divididas em grupo treinamento (GT: n=10) e grupo controle (GC: n=10),
composta por mulheres sedentárias. Os dados iniciais coletados foram obtidos
mediante resgate das fichas de rotina do grupo de atividade física pré-existente,
entre eles: questionário de características sociodemográficas e clínicas,
Questionário sobre Prontidão para Atividade Física PAR-Q e avaliação
antropométrica. Também foram coletados dados dos prontuários para a
verificação do colesterol total (CT), HDL, LDL, triglicerídeos (TG) e glicemia de
jejum (GJ). Ao final de 12 meses foram realizadas novas avaliações nos dois
grupos. Resultados: Houve redução significativa das variáveis IMC (p=0,013) e
percentual de gordura (p=0,024) no GT. Quanto ao perfil lipídico, houve melhora
significativa nos níveis de TG (p=0,041), CT (p=0,0001) e LDL (p=0,0001) no GT,
enquanto no GC observou-se redução apenas nos níveis de TG (p=0,037).
Ocorreu diminuição significativa da GJ nos grupos treinamento (p=0,004) e
controle (p=0,011). Quanto à comparação intergrupo, observou-se redução
significativa do HDL (p=0,019). Conclusão: O exercício físico constitui um dos
fatores modificáveis que podem influenciar positivamente na qualidade de vida
dos indivíduos por meio da melhoria da composição corporal e perfil metabólico.
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PREVALÊNCIA DO NEAR MISS MATERNO EM NATAL, RN: UM ESTUDO DE BASE
POPULACIONAL.
ROSENDO, T.M.S.S.; RONCALLI, A. G.; NUNES, K.C.F.G.
INTRODUÇÃO: A morbidade materna grave, também conhecida como near miss materno, tem
sido utilizada como alternativa ao estudo da mortalidade materna, pois além de ser mais
frequente, compartilha os mesmos determinantes. Desde então, auditorias em hospitais tem
sido realizadas a fim de determinar a razão de near miss materno, suas principais causas e seus
fatores associados. Mais recentemente, inquéritos populacionais a partir da morbidade autoreferida também tem têm sido apresentados como viáveis na identificação desses casos.
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de near miss materno e de
suas condições marcadoras no município de Natal/RN, Brasil. MÉTODO: Trata-se de um estudo
seccional, de base populacional que teve como população-alvo as mulheres de 15 a 49 anos
que engravidaram nos últimos cinco anos. Realizou-se um processo de amostragem
probabilístico que utilizou um desenho de amostras complexas, no qual foram sorteados 60
setores censitários distribuídos em três estratos (norte/sul-leste/oeste). Em seguida
sortearam-se os domicílios a fim de obter uma a mostra de 1.135 mulheres elegíveis nas quais
foi aplicado um questionário. Foram realizadas análises descritivas considerando-se os pesos e
efeitos do delineamento. RESULTADOS: Foram entrevistadas 848 mulheres das 1.132
mulheres elegíveis identificadas em 8.227 domicílios percorridos. A maior parte das mulheres
tem idade entre 15 a 29 anos (56,5%), é da raça parda (48,9%), é casada ou possui união
estável (68,7%), cursou até o ensino fundamental ou médio (81,5%) e possui renda familiar até
de R$ 1.000,00 (54,9%), pertence ao distrito sanitário Norte (40,7%) e a maioria das gravidezes
ocorreram entre os anos de 2010 a 2012 (64,9%). Houve apenas 2,4% de gestação múltipla e
apenas 0,4% de bebês natimortos. A prevalência de near miss materno foi de 41,1/1.000NV
(IC95%: 28,1 – 59,7), sendo a internação em UTI, o marcador mais referido (19,1/1.000NV;
IC95%: 11,2 – 32,2), seguido de eclampsia (13,5/1.000NV; IC95%: 7,5 – 24,2), transfusão
sanguínea (11,3/1.000NV; IC95%: 5,7 – 22,4) e histerectomia (2,3/1.000NV; IC95%:0,5 – 9,8).
CONCLUSÕES: A prevalência de near miss materno foi maior do que a encontrada na literatura
apontando a necessidade de implantação e fortalecimento das ações de vigilância desses casos
a fim de evitar desfechos mais trágicos, como a morte materna.
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Título: Escolaridade e saúde óssea em homens acima de 50 anos e mulheres na pósmenopausa: Estudo Pró-Saúde.
Autores: Amina Chain¹, Flávia F. Bezerra¹, Eduardo Faerstein²
¹Instituto de Nutrição/UERJ; ² Instituto de Medicina Social/UERJ
Introdução: A ocorrência de osteoporose pode ser influenciada por condições
socioeconômicas ao longo da vida. Há evidências de que o grau de instrução determina a
adoção de medidas de prevenção contra a doença, estando possivelmente associado à
massa óssea em adultos.
Objetivo: Descrever a prevalência de baixa massa óssea em homens acima de 50 anos e
mulheres na pós-menopausa e investigar sua associação com o grau de escolaridade.
Métodos: Trata-se de estudo transversal com dados de uma amostra dos participantes da
linha de base do Estudo Pró-Saúde, conduzido como estudo aninhado na fase 4 do
projeto. Foram selecionados homens acima de 50 anos (n=144) e mulheres na pósmenopausa (n=162). Foi aplicado um questionário para coleta de dados gerais e
socioeconômicos. O conteúdo e a densidade mineral óssea (CMO e DMO,
respectivamente) total e de sítios específicos (coluna lombar, fêmur total e colo do femur)
foram avaliados por absorciometria por dupla emissão de raios-X (DXA). Foram
considerados com baixa massa óssea os indivíduos que apresentaram T-score <1,0 DP
(indicativo de osteoporose e osteopenia). Os indivíduos foram estratificados por
escolaridade em ≤ 2º grau completo (≤2ºGC) ou > 2º grau completo (>2GC). A comparação
de médias foi realizada por Anova e a comparação das prevalências de baixa massa óssea
por grau de escolaridade foi realizada por qui-quadrado de Pearson.
Resultados: As mulheres apresentaram em média 57±7 anos e 11±7 anos pós-menopausa.
Os homens tinham em média 58±5 anos. A prevalência de baixa massa óssea foi de 42,1%
na coluna lombar, 26,3% no fêmur total e 38,5% no colo do fêmur, não havendo diferença
nas prevalências entre homens e mulheres. Em mulheres e homens, não houve diferença
significativa entre os graus de escolaridade nas médias de CMO, DMO e T-score em todos
os sítios ósseos avaliados. A prevalência de baixa massa óssea na coluna lombar foi maior
em indivíduos com escolaridade ≤2ºGC), especialmente em mulheres (49,3% vs. 34,5%,
P=0,056). Após ajuste pelo peso, mulheres com escolaridade ≤2ºGC tiveram 2,38 (95% IC
95% 1,21-4,66) vezes mais chance de apresentar baixa massa óssea na coluna lombar.
Conclusão: Nossos resultados sugerem que a escolaridade associa-se inversamente ao
risco de mulheres na pós-menopausa apresentarem baixa massa óssea na coluna lombar.
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PERFIL DE PACIENTES DE UM PROGRAMA DE OSTOMIZADOS DA
POLICLÍNICA MUNICIPAL DE URUGUAINA-RS

NUNES, Vinícius Tejada1; WILD, Camila Fernandes1; SOARES, Lisiane Marques2
1

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Uruguaiana
2

Secretaria Municipal da Saúde de Uruguaiana/RS

No Brasil, estudos demonstram que as neoplasias de cólon e o reto tem grande prevalência,
representando a sexta causa mais freqüente de neoplasia, em ambos os sexos e a maioria
desses pacientes são submetidos à cirurgia, muitos vindo a necessitar de algum tipo de
ostomia. Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar o perfil de pacientes do programa de
ostomizados assistidos em um Serviço de Saúde do Município de Uruguaiana-RS. Trata-se de
um estudo exploratório, compreendendo vinte pacientes cadastrados no programa de
ostomizados por meio do levantamento das fichas cadastrais dos mesmos. Os dados dos
pacientes levantados são referentes a idade, sexo, estado civil, CID da doença e ainda, o
tempo de permanência da bolsa de colostomia. Constatou-se que dos 20 pacientes
cadastrados, 55% apresentam neoplasia maligna de reto (CID C.20) e os outros 45% são
acometidos por outras doenças. Com relação ao sexo, 55% dos pacientes são do sexo
feminino. Em geral, os pacientes possuem uma idade superior a 50 anos, configurando 85%
da clientela cadastrada na unidade. Embora seja mais prevalente na sexta e sétima décadas da
vida, o câncer de colón e reto é também é diagnosticado com frequência não desprezível em
população com menos de 40 anos de idade. Quanto ao estado civil, 70% dos ostomizados
cadastrados são casados e 30% solteiros.

Os pacientes ostomizados sofrem diversas

alterações no seu dia-a-dia, uma dessas alterações é na vida sexual, que está intimamente
relacionado com o conceito da auto-imagem e a consequente diminuição da auto-estima e da
percepção de atração sexual. A maioria dos pacientes ostomizados não retoma a sua atividade
sexual, devido a problemas físicos, problemas com o dispositivo, vergonha ou medo da não
aceitação pelo parceiro. Por meio do conhecimento do perfil dos pacientes ostomizados, os
serviços e os profissionais de saúde, podem contribuir para melhoria da qualidade de vida
dessa clientela, através de um adequado planejamento da assistência que inclua o apoio
psicológico, a educação para a saúde e para o auto-cuidado, que tem papel decisivo na
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adaptação do paciente ostomizado e de seus familiares no processo de viver com uma
ostomia.
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Estudo epidemiológico de queimaduras pediátricas atendidas no Hospital de Urgências
de Sergipe em 2012

Mônica Wolf
Nynemberg Menezes Guimarães
Michaelis Cavalcanti Ayres
Anna Klara Bohland
Objetivo. Descrever o perfil epidemiológico dos casos pediátricos internados por
queimaduras no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), no ano de 2012.
Metodologia. Foi realizado um estudo epidemiológico, retrospectivo, com pacientes
internados no HUSE, em 2012. Na análise do perfil epidemiológico dos casos
considerou-se: mês da ocorrência, sexo, idade, causa, extensão, região do corpo
atingida, profundidade das lesões, complicações, tempo de internação e tipo de saída
hospitalar.
Resultado. Os meses com ocorrências acima da média foram os meses de junho e julho.
Houve maior frequência do sexo masculino (66,6%). A faixa etária mais afetada foi
entre um e quatro anos de idade (72,1%), sendo que dentro da classe, crianças de um a
dois anos de idade representaram 60,0%. A queimadura térmica por escaldo foi a mais
comum (75,9%): neste caso foram incluídos os acidentes domésticos com líquido e/ou
alimento superaquecido. A queimadura por chama foi causada por faísca, perfume ou
álcool. Por contato com superfícies quentes incluiu um acidente no escapamento da
moto em uma criança de dois anos, e ferro de passar. Queimaduras causadas por
eletricidade foram minoria, porém as mais graves, quando considerada a profundidade
das lesões (queimaduras de terceiro grau). As queimaduras causadas por chama e
explosão especificamente devido a fogueiras e fogos de artifício foram separadas em
uma categoria a parte, devido a sua importância e íntima relação com a cultura local
(sete casos). A extensão media foi 17,6% e a região corporal mais atingida foram
membros superiores (62,2%), tórax anterior e abdome (54,9%) e cabeça e pescoço
(42,3%). Quanto à profundidade das lesões observou-se que em 97,3% dos casos as
queimaduras de segundo grau. Do total de casos 52,2% desenvolveram alguma
complicação. Em 37,8% verificou-se ausência de complicação e em 10,0% deles havia
falta desta informação. A média do número de dias necessários para a recuperação dos
pacientes foi 10. No período do estudo, não houve nenhum óbito.
Conclusão. No presente estudo, verificou-se o predomínio das queimaduras térmicas.
Os resultados apontam para a necessidade de estratégias de prevenção junto às famílias
a fim de reduzir o sofrimento, as incapacidades e os gastos com serviços de saúde.
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A Iniciativa Hospital Amigo da Criança e sua repercussão sobre o aleitamento materno
exclusivo
Maria Inês Couto de Oliveira
RESUMO
Introdução: A amamentação exclusiva é uma prática ameaçada em países ricos e em
países pobres, onde as taxas de mortalidade infantil ainda são altas. A UNICEF / OMS
em 1990 lançaram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, propondo a implementação
de Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. O objetivo deste estudo foi
comparar a prevalência do aleitamento materno exclusivo durante a internação
hospitalar em Hospitais Amigos da Criança e em hospitais não credenciados, bem como
analisar os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo. Método: Estudo
transversal realizado em uma amostra representativa de 687 mães em alojamento
conjunto, entrevistadas pelo menos 24 horas após o parto, nos 7 Hospitais Amigos da
Criança e 8 hospitais não credenciados do Sistema Único de Saúde no Município do Rio
de Janeiro com mais de 1000 partos/ano. As razões de prevalência (RP) de aleitamento
materno exclusivo foram obtidas por regressão de Poisson com variância robusta . Um
modelo hierarquizado analisou influências sociodemográficas, da assistência pré-natal, e
hospitalares sobre o aleitamento materno exclusivo. Resultados: A prevalência de
aleitamento materno exclusivo em Hospitais Amigos da Criança foi de 67,9% e em
hospitais não credenciados, de 38,0% . Ter nascido em um Hospital Amigo da Criança
foi o principal fator de proteção para o aleitamento materno exclusivo (RP = 0,52; IC95
%: 0,44-0,61). Outros fatores associados ao aleitamento materno exclusivo foram: mãe
ter sido submetida ao teste rápido anti-HIV (RP = 1,37; IC95 %: 1,18-1,58), parto por
cesariana (RP = 1,57; IC95%: 1,38-1,79), mãe não ter sido ajudada a amamentar na sala
de parto (RP = 1,60; IC95%: 1,29-1,99), separação mãe-bebê por mais de uma hora (
RP = 1,24; IC95%: 1,05-1,46), intercorrências neonatais ou maternas (RP = 1,56;
IC95%: 1,34-1,82) e uso de chupeta (PR = 1,31; IC95%: 1,08-1,58). Conclusões:
Hospitais Amigos da Criança vêm sendo efetivos no estabelecimento do aleitamento
materno exclusivo. Várias rotinas hospitalares devem ser aprimoradas, de modo que o
aleitamento materno exclusivo durante a permanência hospitalar possa ser convertido
em norma.
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SÍFILIS E GRAVIDEZ: ADESÃO DO PARCEIRO SEXUAL AO
TRATAMENTO
Sâmia Maria Ribeiro¹;
Valdênia Cordeiro Lima²;
Raquel Martins Mororó²;
Maria Aparecida Martins³;
Maria Socorro Carneiro Linhares4
¹Docente do Curso de Enfermagem e Educação Física da Universidade Estadual Vale do
Acaraú – Tutora do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde
- Pet-Saúde-VS.
² Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bolsista do
Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde - Pet-Saúde-VS.
³ Preceptora do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde -Vigilância em SaúdePet-Saúde-VS.
4
Docente do Curso de Enfermagem Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Pet-Saúde-VS.

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infecciosa, causada pelo Treponema
pallidum, de acometimento significativo em mulheres no período gestacional. A
gestante não devidamente tratada poderá transmitir a doença ao concepto por via
transplacentária. Uma dificuldade em combater a doença está relacionada ao
tratamento do parceiro sexual, que apresentam resistência em aderi-lo. Para o
Ministério da Saúde, o tratamento do parceiro e da gestante concomitantemente é
um dos critérios para que este possa ser considerado adequado. OBJETIVO:
Verificar a adesão dos parceiros sexuais de gestantes ao tratamento da sífilis, em
Sobral, Ceará. METODOLOGIA: Estudo documental, realizado no município de
Sobral-Ceará, no Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde,
como ação do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - Vigilância em
Saúde. Os sujeitos do estudo foram os parceiros sexuais das mulheres com filhos
diagnosticados com sífilis congênita nos anos de 2011 a 2013, totalizando 102
casos. Os dados foram coletados a partir do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN-NET) e analisados pelo programa TabWin. O quesito utilizado
para a análise partiu da abordagem ao parceiro tratado concomitantemente a
gestante. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As informações colhidas foram
classificadas nos grupos "Tratamento Realizado, Não Realizado e Ignorado".
Evidenciou-se que 90 (88,2%) parceiros não realizaram o tratamento
concomitantemente a gestante, representando um possível agravante para a
prevalência da doença; enquanto 9 (8,82%) realizaram de forma adequada,
significando que ambos receberam de forma conjunta o tratamento, minimizando
uma possível reinfecção; e 3 (2,94%) foram considerados ignorados, em virtude de
não contemplar no relatório do SINAN-NET dados referentes ao tratamento do
parceiro. Os dados mostram que há uma baixa adesão ao tratamento da sífilis pelos
parceiros e que isto constitui uma dificuldade iminente no combate à sífilis no
município. CONCLUSÃO: Pode-se inferir a importância do tratamento do parceiro
concomitante a mulher como fator determinante para o tratamento desta. Portanto,
faz-se necessário planejar e implementar ações que promovam a captação e o
envolvimento do parceiro no tratamento da sífilis.
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Perfil epidemiológico dos pacientes pediátricos diagnosticados com
Hanseníase no Centro de Referência de Doenças Tropicais do Amapá no
período de 2008 a 2013.
Autores: Bueno, A. C. C. 1; Nunes, L. M. 1; Teixeira R. L. 1; Coutinho T. S. 1;
Santos, B. E. F.2; Araújo, M. H. M.3
1-Acadêmicas do quinto período de Medicina da UNIFAP; 2-Médico, Professor
de medicina da UNIFAP, Mestre em ciências da saúde, e Especialista em
Medicina Legal. 3-Médica, Professora de medicina da UNIFAP, Mestre ciências
da sáude e Especialista em Medicina da Família.
Introdução:A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica que pode
levar à incapacidade física. Nas regiões endêmicas a prevalência de crianças e
adolescentes menores de 15 anos com essa patologia é alta. No Brasil, 7 a 8%
dos casos novos são em crianças. Na região amazônica, são observados 0,6
casos para cada 10000 habitantes, no Amapá 1,9. Na população infantil do
Estado esse coeficiente é de 0,72. Diante dessa realidade, conhecer o perfil
epidemiológico dessa população é relevante para melhorar a eficácia das
politicas de saúde publica implantadas no Estado. Objetivo: traçar o perfil
epidemiológico dos pacientes de 0 a 15 anos diagnosticados com hanseniase
no Centro de Referência de Doenças Tropicais (CRDT) do Amapá no período
de 2008 a 2013.Metodologia: trata-se de estudo retrospectivo, observacional,
descritivo de cunho quantitativo, que utilizou como instrumento de coleta a ficha
do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) extraídos do
banco de dados do CRDT, mediante assinatura de termo de participação da
instituição. Foram analisados os prontuários de 84 pacientes, e as variáveis:
idade, sexo, etnia, naturalidade, zona, classificação operacional e modo de
detecção; o período analisado foi de 6 anos (2008 a 2013). Resultados: Após
a análise dos dados de 84 pacientes pediátricos, observou-se: Média etária:
10,2 anos; Gênero: masculino 56% e feminino 44%; Etnia: pardos 64%,
brancos 15%, negros 3% e não declararam 2%; Naturalidade: Amapá 71% e
Pará 29%; Zona: urbana 57%, rural 39% e não informaram 4%; Modo de
detecção: 34,5% Exame de contato, 36,9% demanda espontânea, 19%
encaminhamento, 1,1% notificação e 8,3% exame de coletividade. Conclusão:
Os resultados nos permitem concluir que a hanseníase na faixa etária de até
15 anos, é mais frequente em pacientes pardos, provenientes da zona urbana,
com aproximadamente 10,2 anos de idade, do sexo masculino, predominando
a forma multibacilar, e são detectados majoritariamente após exame de
contato. Por tratar-se de uma região endêmica é relevante conhecer o perfil
epidemiológico dos pacientes pediátricos tanto para suprir a necessidade da
literatura cientifica nessa área, quanto para ser utilizado como ferramenta de
fortalecimento local da política de controle da Hanseniase no país, por indicar
focos de transmissão ativos e contaminação recentes.
Descritores: Hanseníase, Mycobacterium leprae , Nervos Periféricos
Ingles: Leprosy, Mycobacterium leprae, Peripheral Nerves
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Introdução: O consumo crack constitui um dos maiores problemas de saúde
pública no Brasil, sua dependência acarreta rápida deterioração da vida mental,
orgânica e social do indivíduo. Dante disso, o Hospital de Clínicas de Porto
Alegre inaugurou em 2012, uma unidade de adição para o tratamento de
usuários desta substância. A intoxicação aguda desta pode produzir um quadro
de anorexia e trazer comprometimento ao estado nutricional. Objetivos:
Verificar as alterações da composição corporal e de estado nutricional de
dependentes de crack internados para tratamento da adição. Método: Estudo
longitudinal prospectivo, com 40 voluntários masculinos dependentes de crack,
de 18 a 60 anos em tratamento em Unidade de Adição de um Hospital Geral
durante seus primeiros 6 meses de funcionamento. Foram aferidos parâmetros
antropométricos e de composição corporal, por meio de bioimpedância elétrica,
na internação e alta hospitalar. A análise exploratória dos dados contou com
testes descritivos e de frequência. A análise inferencial empregou o teste tStudent para amostras pareadas e o teste de Wilcoxon para variáveis não
paramétricas. Para avaliar a proporção de pacientes nas diferentes
classificações do estado nutricional foi utilizado o Teste de McNemar. O nível
de significância considerado foi 5%. Resultados: O tratamento teve uma
duração media de 30,5±7,1 dias. O tempo de uso foi de 7,9±4,4 anos. Com
idade média de 29,3±6,9 anos, os pacientes tiveram, durante a abstinência,
aumento de peso de 7,6±3,7kg; 11,6±6,4% do peso corporal; 5,6±4,2cm de
circunferência de cintura. Observou-se que a média de ganho de peso foi maior
nas duas primeiras semanas de internação. Houve aumento de 4,2±3,2kg de
gordura, 3,5±3,0 kg de massa magra e de 2,5±2,6L de água. Ao internarem,
75% eram eutróficos, 17,5% apresentavam sobrepeso e 5% desnutrição,
valores que, à alta, se alteraram para 50% de eutrofia e 47,6% de sobrepeso
(IMC). Na internação os pacientes foram igualmente classificados com
percentuais de gordura acima (43,0%) e abaixo (42,5%) da média, durante alta
ocorreu o aumento significativo nos percentuais acima da media (55%).
Conclusões: Ao longo da internação foi identificado o ganho de peso e
alterações de composição corporal e na classificação nutricional dos pacientes
com o aumento do excesso de peso, devendo os profissionais de saúde estar
atentos a essas mudanças.
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PERFIL DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA EM TOCO-GINECOLOGIA
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
ALEXANDRE NEVES FURTADO1, BÁRBARA SANDOVAL SCHWAMBACK1,
BRUNA ELAINE DE SOUZA CARVALHO1, ELIANE MARTINS DE ARAGÃO
PAULA1, FELLIPE BRAVIM CATELAN1, MARÍLIA HERKENHOFF ARAUJO1,
PEDRO EVANDRO NUNES FERREIRA1, PERACIO LORA SOARES JUNIOR1,
RACHEL MONTEIRO TOSTA1, RAFAELA DE OLIVEIRA MONTEIRO1,
RENATO SOARES DA PAIXÃO1, LUIZ FRIZZERA BORGES2
1. Acadêmico(a) do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES)
2. Professor do departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Univerisidade
Federal do Espírito Santo (UFES)
Resumo: INTRODUÇÃO: O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes
(HUCAM) da Universidade Federal do Espírito Santo exerce papel de destaque
na prestação de saúde pública de qualidade a pacientes de todo o estado, em
todos os níveis de assistência. A especialidade de Toco-Ginecologia é
responsável por parcela significativa do total de atendimentos, notadamente na
área de obstetrícia, uma vez que o hospital é um dos únicos centros de
referência do estado em gestações de alto risco. OBJETIVO: Avaliar o perfil
dos atendimentos de urgência toco-ginecológica do HUCAM. MÉTODOS:
Estudo epidemiológico observacional descritivo transversal, cuja amostra
incluiu todas as pacientes assistidas em atendimentos de urgência tocoginecológica do HUCAM em novembro/2013. Os dados foram obtidos a partir
da análise dos Boletins de Atendimento de Urgência do referido mês, e
analisados no programa IBMR SPSSR Statistics Versão 21. RESULTADOS:
Aproximadamente 42,28% (252/596) das pacientes eram provenientes de
Vitória, 24,16% (144/596) de Cariacica, 10,57% (63/596) da Serra, 7,04%
(42/596) de Vila Velha, 4,69% (28/596) de Viana e 3,02% (18/596) de outros
municípios. Os atendimentos obstétricos representaram aproximadamente
77,18% (460/596) do total, enquanto os ginecológicos 8,05% (48/596). Dos
atendimentos obstétricos, cerca de 68,04% (313/460) foram considerados de
gestações de risco habitual, enquanto 25,00% (115/460) de gestações de alto
risco. Cerca de 16,10% (96/596) de todas as pacientes necessitaram ser
internadas, 45,13% (269/596) foram orientadas para casa e 6,87% (41/596)
foram encaminhadas para outros hospitais. CONCLUSÃO: A maioria das
pacientes atendidas no HUCAM é proveniente de municípios da Grande Vitória,
e a assistência médica obstétrica representa a maior parte dos atendimentos
de urgência toco-ginecológica. No entanto, apesar de ser considerado um
hospital referência no atendimento a gestações de alto risco, a maior parte dos
atendimentos obstétricos envolve gestações de risco habitual. Também por
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isso, apenas uma pequena parcela das pacientes atendidas é internada. A
maior parte é orientada para casa ou encaminhada para outros hospitais de
referência em gestação de risco habitual.
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Resumo: Aborto provocado e inseguro, em uma população de baixa renda – Favela
México 70, São Vicente, SP, Brasil.
Após 20 anos da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento
(CIPD) realizada no Cairo em 1994, a situação do aborto no Brasil permanece
praticamente a mesma. Objetivo: Esta pesquisa teve como finalidade calcular a
prevalência de mulheres com aborto provocado e inseguro (AP) bem como as
características sociodemográficas (CSD) a ele associadas em um a população de baixa
renda. Método: Trata-se de um estudo transversal, com amostra aleatória de mulheres
em idade fértil de 15 a 49 anos de idade, residentes na Favela México 70, em São
Vicente- SP, efetuada no último trimestre de 2008. O método utilizado para a análise
dos dados foi à regressão logística multinomial múltipla (RLMM) para determinar as
principais variáveis independentes associadas à ocorrência de aborto provocado, com
IC=95% e p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas com o auxilio do programa
SPSS versão 17.0. Resultados: Entre as 735 mulheres de 15 a 49 anos que apresentaram
histórico de gravidez anterior, observou-se mediana de 2 gestações para as mulheres
sem aborto e, para as mulheres que declararam aborto provocado (AP), 51 Mulheres,
uma mediana de 4 gestações. Foi observada ainda média de 2,7 filhos nascidos
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vivos/mulher entre essas últimas. No modelo final de RLMM permaneceram as
seguintes variáveis independentes categorizadas: “número de filhos NV> 2” (OR=4,0),
mostrando que as mulheres com 2 ou mais filhos apresentam uma chance 4 vezes maior
de provocar um aborto e “aceitação do aborto por falta de condições econômicas”
(OR=11,5) o que indica que as mulheres sem condições econômicas de prosseguir na
gestação e/ou criar mais um filho apresentam chance 11,5 vezes maior de provocar um
aborto. Pode-se concluir que, por falta de um sistema eficaz de contracepção e de
planejamento familiar, mulheres de baixa renda ainda hoje recorrem ao aborto
provocado para a diminuição da própria fecundidade e do tamanho da família, frente a
uma gestação inesperada, não pretendida ou inoportuna.
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Satisfação das parturientes atendidas em uma maternidade pública de FortalezaCe durante a assistência ao parto humanizado
Vanessa da Frota Santos, Amanda Souza de Oliveira, Fernanda Câmara Campos, Raylla
Araújo Bezerra, Liana Mara Rocha Teles, Ana Kelve de Castro Damasceno

Resumo
Introdução: No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece os benefícios e a ausência de
riscos associados à inserção do acompanhante, e recomenda que todos os esforços
devam ser realizados para garantir que toda parturiente tenha uma pessoa de sua escolha
para encorajá-la e dar-lhe conforto durante todo o processo do nascimento. Mesmo
antes dessa recomendação, algumas maternidades permitiam a presença do
acompanhante de escolha da parturiente durante o processo do nascimento. Entretanto,
em muitos serviços, essa prática ainda não é adotada. Assim, o campo da saúde coletiva
é expressão de movimentos de se agir em saúde, por meio de uma relação
interdisciplinar e multiprofissional. Diante disso, mostra-se a importância do apoio
emocional à parturiente, promovendo essa interação entre profissional e paciente.
Objetivo: Analisar a satisfação das puérperas acerca da presença do acompanhante
durante o trabalho de parto e parto. Método: Estudo exploratório, quantitativo
descritivo, com amostra de 150 puérperas . Os dados foram coletados através de um
formulário estruturado e um questionário adaptado, entre maio e outubro de 2013, na
Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Fortaleza, Ceará. A discussão dos resultados
ancorou-se na Política de Humanização do Parto e Nascimento. O projeto foi submetido
e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand via Plataforma Brasil, segundo parecer de nº 253671. Resultados:
Evidenciou-se que a presença do acompanhante em sala de parto foi estatisticamente
significante na dor sentida durante o trabalho de parto (p=0,001) e parto(p=0,01), na
confiança durante o trabalho de parto (p= 0,001) e parto(p = 0,001), no medo durante o
trabalho de parto (p = 0,001) e nas expectativas da dor durante o trabalho de parto (p=
0,01) e parto (p= 0,02). Conclusão: O nosso estudo mostrou a importância da presença
do acompanhante tanto no trabalho de parto, quanto no parto e que a decisão da mulher
no seu processo de parturição é essencial para que o parto venha a ser humanizado e
fisiológico. Logo, no âmbito da saúde coletiva, mostra-se a importância de se estar
investindo nesses programas de humanização, para melhoria da qualidade de vida da
população.
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS RELATIVOS AOS IDOSOS NO ESTADO DO
CEARÁ: UM ESTUDO ECOLÓGICO

Juliana Lucena de Miranda Cavalcante1
Líllian de Queiroz Costa2
Francisco José Maia Pinto3
Marcelo Gurgel Carlos da Silva4
Introdução: O processo de envelhecimento populacional modifica a estrutura
social de um país e produz reflexos na vida econômica de uma sociedade. No
setor saúde, as consequências desse processo podem gerar o aumento dos
gastos, decorrentes da mudança do perfil epidemiológico da população. Neste
sentido buscou-se descrever o perfil demográfico dos idosos no estado do
Ceará, nos anos de 2000 e 2011. Método: Estudo ecológico, que teve como
unidade agregada de análise o estado do Ceará e as suas microrregiões, nos
anos de 2000 e 2011. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de
Internações Hospitalares, através do site do DATASUS. As tabelas com os
dados foram construídas no software tabwin e exportadas para o Excel, no qual
foi realizada a análise com base nas estatísticas descritiva (frequências e
proporções). Resultados: No Ceará, observou-se um aumento do número de
idosos de 664.989 idosos, em 2000, para 917.199, em 2011, o que representou
um acréscimo de 37,9%, em 12 anos. Identificou-se em todas as microrregiões
do estado um predomínio de idosos do sexo feminino e da faixa etária de 60 a
69 anos. Vale ressaltar que as regiões de saúde de Fortaleza, Maracanaú e
Caucaia foram as que mais cresceram em proporções de idosos em relação ao
ano de 2000. Assim, percebe-se que a faixa etária de idosos mais jovens
predomina no estado, sendo considerada importante esta informação no
sentido de se traças estratégias de prevenção de doenças e complicações,
estimulando a independência dos mesmos em relação aos seus familiares e
cuidadores. Outro fator interessante foi o predomínio de mulheres nesta faixa
etária como resultado da menor mortalidade entre as mulheres, de uma maior
expectativa de vida e de um maior cuidados destas com a sua saúde.
Conclusão: Faz-se necessário ouvir a lógica do pensamento desse novo
grupo societário, cada dia mais importante dentro do contexto de mudanças
sociais, políticas e econômicas da contemporaneidade. Este fato se torna
imprescindível para o fortalecimento das ações de planejamento desenvolvidas
no âmbito do Sistema Único de Saúde e do desenvolvimento de estratégias
para o aprimoramento de novas políticas públicas.
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Consumo de refeições, atividade física e comportamentos sedentários entre
adolescentes
Autores: Ana Paula Muraroa, Paulo Rogério Melo Rodriguesb, Márcia Gonçalves
Ferreirac, Regina Maria Veras Gonçalves da Silvac.
a

Instituto de Saúde Coletiva - UFMT, Cuiabá, Brasil; bDepartamento de Nutrição Social
e Aplicada, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil; cDepartamento de Alimentação e Nutrição,
UFMT, Cuiabá- Brasil; Instituto de Medicina Social - UERJ, Rio de Janeiro, Brasil

Objetivo: Avaliar a associação da frequência de consumo de refeição com a atividade
física e comportamentos sedentários em adolescentes.
Métodos: O estudo incluiu adolescentes com idades entre 10-17 anos, pertencentes a uma
coorte de nascimento da cidade de Cuiabá-MT. Os adolescentes foram entrevistados nas
escolas entre 2009 e 2011. O consumo das principais refeições (café da manhã, almoço e
jantar) foi avaliado, sendo considerada como frequência regular, se adolescentes
relataram consumi-las diariamente, caso contrário, foi classificada como irregular. O
padrão de refeições foi estimada por meio de uma pontuação atribuída à frequência de
consumo das refeições: todos os dias = 0; 3-6 vezes/semana = 1; 1-2 vezes/semana = 2;
nunca = 3. O padrão de refeição foi satisfatória quando a soma dos pontos foi ≤ 3. Foi
avaliada a atividade física (AF) realizada nos sete dias anteriores à entrevista, e incluiu
atividades realizadas dentro e fora da escola. Foi definido como AF suficiente ≥300
minutos/semana. O comportamento sedentário foi determinada pelo tempo gasto no uso
de televisão e/ou jogos de computador/videogame por ≥4 horas/dia. Os dados foram
comparados estatisticamente pelo teste do qui-quadrado.
Resultados: Foram avaliados 1.716 adolescentes, 50,7% (n=870) do sexo masculino e
média de idade de 12,2 anos. A prevalência de padrão de consumo de refeições
satisfatório foi de 34,1%, sendo o jantar a refeição mais frequentemente ignorada
(53,8%). Em comparação com os meninos, observou-se maior consumo inadequado de
refeição entre as meninas (p<0,01). A prevalência de AF suficiente foi de 50,3%, maior
entre os meninos (60,6% vs 39,8%, p<0,01), e de comportamentos sedentários foi de
58,1%, sem diferença por sexo. Padrão refeição insatisfatória foi positivamente associado
ao comportamento sedentário (p<0,01) e à AF insatisfatória (p<0,01). Maior proporção
de adolescentes com consumo irregular de café da manhã (p<0,01) e jantar (p=0,03) foi
observada entre aqueles que apresentaram AF insuficiente.
Conclusões: A prevalência do padrão de refeição insatisfatório foi significativo entre os
adolescentes de Cuiabá-MT. Comportamento sedentário e AF insuficiente foram
associados com padrão refeição insatisfatória. Faz-se necessário incentivar a realização
das principais refeições e a não substituição delas por lanches, bem como a adopção de
um estilo de vida mais ativo.
Palavras-chave: padrão de refeição, atividade física, comportamentos sedentários,
adolescente
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Coeficientes de Mortalidade Proporcional (MP) por causas definidas na
cidade de Curitiba/PR no ano de 2010, segundo sexo
EVELYN KOWALCZYK DOS SANTOS ¹
CÉSAR AUGUSTO PARO ¹
MARCELLA MARTINS ALVES TEOFILO¹
¹ Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)

Introdução: Analisar os óbitos como parte do processo saúde-doença
possibilita a definição de intervenções políticas e de gestão em saúde no
território. Objetivo: analisar dados de MP por causas definidas (excetuados os
capítulos XVIII, XIX e XXI) segundo CID-10 e segundo CID-10 mais frequentes,
estratificados por sexo na cidade de Curitiba/PR no ano de
2010. Métodos: estudo quantitativo, seccional, exploratório e descritivo. Os
dados foram extraídos do SIM e do censo 2010 do IBGE, sendo transformados
nos indicadores de mortalidades propostos pela RIPSA. Os dados foram
analisados nos softwares Excel e SPSS. Resultados: Nos capítulos I, II, V, VII,
IX, XI, XVI, XVII e XX a MP foi maior para os homens, sendo somente
ligeiramente maior em alguns capítulos. Os seis capítulos da CID-10 mais
freqüentes (que juntos somaram cerca de 85% dos óbitos) foram: doenças
endócrinas, nutricionais e metabólicas (IV); Neoplasmas (II), Doenças do
aparelho circulatório (IX), Doenças do aparelho respiratório (X), Doenças do
aparelho digestivo (XI) e Causas externas (XX). As principais causas de morte
na cidade de Curitiba no ano de 2010 foram relacionadas a doenças crônicodegenerativas e relacionadas às causas externas. Para alguns capítulos da
CID-10 houve bastante similaridade entre as categorias de causa de óbito
analisadas quando comparados às proporções por sexo, mas em alguns isto
não ocorreu. Nas causas externas, os homens contribuíram com quase 80%
dos óbitos, e houve distribuição desigual das categorias de causas de mortes
entre os sexos. Nas doenças do aparelho digestivo, 60% dos obitados eram
homens, havendo grande proporção de óbitos por doença alcoólica do fígado
(nas mulheres esta categoria não chegou a 3%). Observou-se que os sítios
neoplásicos diferiram entre homens e mulheres, tanto por características
relacionadas a hábitos de vida distintos, que sabidamente são fatores de risco
para a epigênese neoplásica, quanto por características morfológicas
relacionadas ao sexo. Conclusão: Os dados analisados indicam um quadro
de causas de mortalidades compatível com a transição epidemiológica
clássica, indo da sociedade primitiva para moderna, e devem servir de subsídio
para o estabelecimento de prioridades de ações de saúde para este território.
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Condições de vida e saúde relacionadas à autonomia na realização das Atividades de Vida
Diária: estudo transversal com idosos residentes em Campinas/SP

Autores: Souza, B.F.N.J.; Camargo, D.F.M.; Marin-Leon, L.
Instituição: DSC/ FCM/ Unicamp
Fonte de financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Processo n.
2010/51185-2)

Objetivo: Identificar as condições de vida e saúde de idosos relacionadas à autonomia na realização
das Atividades de Vida Diária (AVDs). Métodos: Estudo transversal com 457 idosos de
Campinas/São Paulo, sendo metade usuários de restaurante popular. A variável dependente foi a
autonomia na realização das seguintes AVDs: uso do telefone, viagens, realização de compras,
preparo das refeições, trabalho doméstico, uso de medicamentos e manuseio de dinheiro.
Considerou-se independente o idoso que realizava sem ajuda todas as atividades, e parcialmente
dependente/ dependente o idoso que necessitava de ajuda em alguma das atividades, sendo estes
últimos considerados como grupo de risco. As variáveis independentes foram: sexo (masculino;
feminino), faixa etária (60-69; 70 e +), escolaridade (>4 anos; ≤4 anos), trabalha fora (sim; não),
frequenta restaurante popular (sim; não), condição de segurança alimentar (segurança alimentar;
insegurança alimentar), tipo de moradia (alvenaria acabada; inacabada/outros); hipertensão,
artrite/artrose/reumatismo, dislipidemia, diabetes, doença do coração, asma, osteoporose referidas
(sim; não); saúde autorreferida (muito boa/boa; regular; ruim/muito ruim), depressão (sim; não),
frequência a consultas/exames (esporádico/nunca; semanal/mensal), uso diário de medicamentos
(sim; não), sai de casa todos os dias (sim; não), frequência de caminhada (diária;
semanal/mensal/raramente/nunca), e tempo de caminhada sem se cansar (acima de 15 minutos; até
15 minutos). Calculou-se Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), mediante
regressão logística univariada, para medir associação das variáveis independentes com autonomia
na realização das AVDs; as com p<0,20 integraram modelo de regressão múltiplo, permanecendo as
variáveis com p<0,05. Resultados: Os idosos que referiram não frequentar o restaurante popular
(OR=5,42; IC95% 3,41-8,62), depressão (OR=1,58; IC95% 1,01-2,47), frequência semanal/mensal
a consultas e exames (OR=1,76; IC95% 1,09-2,83) e cansaço antes de 15 minutos de caminhada
(OR=2,66;

IC95%

1,69-4,20)

apresentaram

maior

chance

de

ser

parcialmente

dependentes/dependentes. Conclusões: Piores condições de saúde física e mental estiveram
relacionadas com menor autonomia nas AVDs. Sugere-se que idosos dependentes em insegurança
alimentar e cansaço sejam contemplados em sistema de distribuição domiciliar de alimentos.
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Consulta de tabelas nutricionais por professores hipertensos e não hipertensos da rede
estadual de Londrina (PR)
Fábio Montagna Sekiyama, Renne Rodrigues, Selma Maffei de Andrade
Universidade Estadual de Londrina  Londrina  Paraná  Brasil
Introdução: A hipertensão arterial é uma doença crônica multifatorial e uma das mais
prevalentes na população adulta em todo o mundo. O impacto na redução da qualidade de vida
que a hipertensão provoca se torna ainda mais significativo entre os professores, já que a
qualidade do ensino aos alunos depende diretamente da condição física e mental dos
educadores. A consulta de tabelas nutricionais pode garantir ao consumidor o conhecimento da
composição dos alimentos, e assim o controle da dieta, que é um dos principais fatores de
descontrole e agravo da hipertensão. Método: Estudo transversal, individuado e observacional.
Foram entrevistados 978 professores das 20 maiores escolas estaduais de ensino fundamental
e médio de Londrina/PR. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário (entrevista)
e de um questionário autorrespondido com início em agosto de 2012 e término em julho de
2013. O material de coleta incluía informações pessoais, profissionais, da saúde e dos hábitos
de consulta a tabelas nutricionais dos professores. Processouse os dados no programa Epi
Info e SPSS. Para a comparação de grupos foram usados testes de quiquadrado ou exato de
Fisher. Resultados: Do total, 147 (15,03%) relataram ser hipertensos. Dentre as variáveis
consideradas, apenas a idade se mostrou estatisticamente significativa em análises
multivariadas (p<0,001). Este foi o fator mais significativo para a prevalência de hipertensão. A
consulta de tabelas nutricionais nos últimos 12 meses foi relatada por 88 (59,9%) professores
hipertensos e por 510 (61,4%) não hipertensos. Os hábitos de leitura de rótulos não se
mostraram estatisticamente significativos em relação à prevalência de hipertensão, seja
considerando apenas a leitura ou não (p=0,800) como também a frequência que eram
realizadas (p=0,338). A leitura de alimentos específicos dos também não demonstrou diferença
entre ambos os grupos, mesmo aqueles com alto teor de sódio. Este foi o principal item
verificado pelos professores, seguido das calorias e todas as gorduras. Conclusões: A leitura
de rótulos ainda tem baixo impacto na mudança de hábitos dos professores. Há
desconhecimento dos alimentos que contém grandes quantidades de sódio, apesar desse ser
o item mais verificado, a despeito do alto nível de escolarização da amostra.
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Ocorrência de agravos relacionados ao trabalho na 4ª Região de Saúde do Rio
Grande do Norte, 2007-2013.
Phelipe Gomes de Barros
Mayrla Lima Pinto
Antônio de Medeiros Pereira Filho
Maryana Lima Pinto
Talina Carla da Silva
Flávia de Moraes Albuquerque
Segundo a Portaria GM/MS Nº 104, de 25/01/2011 - Lista Nacional de Doenças
de Notificação Compulsória e Imediata e seus anexos o agravo significa
qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado
por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e
lesões auto ou heteroinfligidas. O estudo objetivou identificar os agravos em
Saúde do Trabalhador notificados na quarta Região de Saúde do Estado do
Rio Grande do Norte no período de 2007 a 2013. Trata-se de um estudo
descritivo com abordagem quantitativa e exploratória. A quarta regional de
saúde do Rio Grande do Norte é formada por 25 municípios com sede em
Caicó. A coleta de dados aconteceu através de fontes secundárias no banco de
dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Os dados foram
submetidos a cálculos de Frequências Absolutas e Relativas utilizando o
software Epi Info, posteriormente foi feita a construção de gráficos utilizando o
Microsoft Excel. Foram registrados 770 agravos, dentre eles destacaram-se:
Acidente de Trabalho Grave 526 (68,31%), Doenças Osteomusculares
Relacionadas ao Trabalho (DORT) 81 (10,51%), Acidentes com Material
Biológico 75 (9,74%) estando aos demais agravos da Portaria citada, numa
porcentagem individual menor que 5,00%, sendo Câncer Relacionado ao
Trabalho o menos notificado (0,12%). Analisando os resultados obtidos podese inferir que é possível que existam subnotificações ou ausência de
diagnóstico ou detecção do evento, já que o número de agravos notificados
apresenta-se baixo, para um quantitativo de 25 municípios que compõem a
região. Tal fato pode ser ainda reiterado pela necessidade de capacitação das
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equipes de saúde na implantação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora. Deste modo, faz-se necessária a criação de
novas formas de abordagem ao problema de Saúde Pública apresentado. Além
disso, o número de estudos voltados à área é escasso, o que dificulta o
desenvolvimento de novas formas de implementação de estratégias de
Vigilância em Saúde para sanar as dificuldades encontradas nas notificações
dos Agravos Relacionados ao Trabalho.
Palavras-chave: Notificação de Agravos, Saúde do Trabalhador, Vigilância em
Saúde.
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Condições de saúde de beneficiários de programas de transferência de renda e indivíduos de
famílias com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo, residentes em
Campinas/SP

Autores: Souza, B.F.N.J.; Camargo, D.F.M.; Segall-Corrêa, A.M.; Marin-Leon, L.
Instituição: DSC/ FCM/ Unicamp
Fonte de financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Introdução: No Brasil, os Programas de Transferência de Renda fazem parte da agenda das
políticas públicas de proteção social, voltadas ao combate à pobreza, promoção da saúde e da
segurança alimentar e nutricional. Objetivo: Verificar as possíveis diferenças nas condições de
saúde entre beneficiários de Programas de Transferencia de Renda e indivíduos de famílias com
renda per capita inferior a um salário mínimo não beneficiários. Métodos: Estudo transversal de
base populacional com entrevistas em 694 domicílios, do município de Campinas/São Paulo. A
presente amostra foi constituída por 107 beneficiários de Programas de Transferência de Renda
(Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada) e 188 indivíduos de famílias com
renda familiar per capita inferior a um salário mínimo (<1SM). Foram calculadas as frequências
absoluta e relativa das variáveis de saúde, sendo elas: saúde percebida (muito boa/boa;
regular/ruim/muito ruim); hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão e depressão referidas (sim;
não); e estado nutricional segundo Índice de Massa Corporal (eutrofia; sobrepeso/obesidade). Além
disso, para verificar as possíveis diferenças entre as categorias foram calculados qui quadrado e
Odds Ratio (OR) com Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), ambos com nível de significância
de 5%. Resultados: Dos beneficiários de Programas de Transferência de Renda, 61,7% eram do
Programa Bolsa Família. Os beneficiários de Programas de Transferência de Renda apresentaram
discreta maior frequência de referir a saúde como regular/ruim ou muito ruim (44,3% vs 39,3%;
OR=1,23 IC95% 0,73-2,07), diabetes (13,3% vs 9%; OR=1,55 IC95% 0,69-3,51) e hipertensão
(33,7% vs 29,7%; OR=1,20 IC95% 0,69-2,09), porém sem diferenças estatisticamente
significativas. Considerações finais: O fato de os beneficiários de Programas de Transferência de
Renda não apresentarem diferenças positivas nas condições de saúde, quando comparados a
indivíduos com faixa de renda similar pode ser atribuído à extrema condição de vulnerabilidade
social a que essa população está submetida. Sugere-se a necessidade de aumentar a focalização do
programa, além de políticas públicas multissetoriais, com enfoque prioritário para geração de
emprego e de renda.
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RESUMO – Congresso Epi
ABORTO INSEGURO - DETERMINANTES SOCIAIS E INIQUIDADES EM
SAÚDE EM UMA POPULAÇÃO VULNERÁVEL DE SÃO PAULO, SP,
BRASIL

Carmen Fusco

Em pesquisa sobre aborto inseguro (AI) realizada em comunidade da periferia
da cidade de São Paulo, a partir de um estudo transversal que teve por
objetivos estimar a prevalência de mulheres com aborto inseguro, bem como
identificar as características sociodemográficas (CSD) a ele associadas, e sua
morbidade, efetuou-se análise crítica com a finalidade de avaliar a influência
exercida pelos determinantes sociais da saúde (DSS) na ocorrência do AI e
CSD associadas e as iniquidades em saúde por eles geradas, tomado como
desfecho de saúde principal o abortamento inseguro, com suas consequências,
vistas estas tanto em termos da morbimortalidade quanto no que tange à
Saúde Reprodutiva, Direitos Reprodutivos e planejamento familiar. No estudo
transversal foram entrevistadas todas as mulheres entre 15 e 54 anos
residentes na comunidade e, na análise estatística dos dados, foram efetuadas
análises univariadas e Múltipla de Regressão Logística Multinomial (RLMM)
para as categorias AP (aborto provocado inseguro) e AE (aborto espontâneo)
tendo como referência a categoria NA (sem aborto), obtendo-se nos resultados:
- as CSD cujas variáveis categorizadas permaneceram nos 2 modelos finais da
análise de RLMM foram – “idade da 1ª relação sexual < 16 a”; “número de
parceiros no último ano anterior à pesquisa > 2”; “defasagem NV ≥ Ideal”;
“escolaridade < 4a”; “etnia negra/cor preta”; “estado civil “não casadas” e
“aceitação

do

aborto

por

falta

de

condições

econômicas”.

Para auxiliar na pesquisa dos determinantes sociais do aborto inseguro e
iniquidades em saúde, optou-se por efetuar a interação epidemiológica entre a
variável etnia/cor e as variáveis escolaridade, status marital e renda. Verificouse pela análise feita que o AI e CSD associadas são influenciados pelos DSS
descritos, gerando nessa população iniquidades em saúde de proporções
diversas, atingindo principalmente as mulheres de cor preta, com renda mais
baixa, com baixa escolaridade e solteiras ou sozinhas.
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Análise epidemiológica da situação da malária na fronteira Francobrasileira, município de Oiapoque Estado do Amapá, no ano de 2013.

Mendes, Anapaula Martins* anapsosa@hotmail.com
Trindade, Fábio Rodrigues* enffabiotrindade@hotmail.com
Uchoa, Maira Beatrine da Rocha* mruchoa@yahoo.com.br
Da Cruz, Manoel do Carmo Barbosa** manoel.cruz@hotmail.com

O município de Oiapoque está situado no Estado do Amapá e faz
fronteira com a Guiana Francesa. Sua população é de 22986. Nos últimos anos
foi considerado local de alto risco para malária com um IPA muito acima de 100
casos em mil habitantes, isto tem feito com que as ações de controle do agravo
sejam consideradas prioridade. Será analisada a distribuição do agravo neste
município, no ano de 2013, de acordo com espécie parasitária, sexo, faixa
etária, ocupação e país de infecção. Trata-se da análise de casos registrados
no SIVEP Malária. Estes dados foram tabulados através do Software TABLEU
7.0 utilizado pelo profissional Apoiador do M.S. junto a Secretaria Municipal de
Saúde. Neste ano foram notificados 2126 casos de malária, uma redução de
38% em relação ao ano anterior que registrou 3420 casos. O IPA caiu de 115,2
casos em mil habitantes para 92,5, cerca de 20%. Quanto à distribuição dos
casos de malária por espécie parasitária vemos o P. vivax como forma
predominante, contudo o P. falciparum representa 25% do total de, este
percentual vai muito além do preconizado pelo Ministério da Saúde de 13%.
Ainda assim o P. falciparum, forma mais grave da doença, diminuiu, entre os
anos de 2012 e 2013, mais de 30%. Quanto à distribuição dos casos de
malária por sexo, faixa etária e ocupação, vê-se que a predominância dos
casos é no sexo masculino, mais de 65%, a faixa etária mais acometida foi
entre 20 e 39 anos e a principal ocupação é a “garimpagem” e “outros” que
geralmente são atividades também desenvolvidas dentro de garimpos não
especificadas na notificação. A Guiana Francesa contribuiu com mais de 44%
dos casos notificados, porém, quando analisamos os casos por local de
residência 99,6% dos casos são do Brasil. Podemos concluir que a situação da
malária neste município ainda é bastante grave, considerando, principalmente
os dados de IPA de 2013. Sabe-se que além da vulnerabilidade social
presente, existe uma situação climática e ambiental que o torna bastante
suscetível ao agravo quando pensamos na sua receptividade vetorial. Apesar
de parecer que caminha para uma sensível redução no último ano merece
especial atenção quanto às ações de controle vetorial e na sensibilização da
população em geral, assim como da perspectiva de trabalhos que envolvam os
dois lados da fronteira, para que se tenham ações mais efetivas frente ao
agravo.

*Professores Universidade Federal do Amapá – UNIFAP / Campus Binacional de Oiapoque – AP
** Gerente de Endemias na Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque (2013).
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MÁ OCLUSÃO E NECESSIDADE NORMATIVA E AUTOPERCEBIDA DE
TRATAMENTO ORTODÔNTICO EM ADOLESCENTES

Cláudia Maria Coêlho Alves, Luciana Freitas Gomes e Silva, Heloiza Viana Freitas,
Cecília Cláudia Costa Ribeiro, Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz
RESUMO
Este estudo teve como objetivos identificar a percepção do adolescente quanto à
sua necessidade de tratamento ortodôntico comparando com a necessidade normativa de
tratamento; investigar a associação entre variáveis socioeconômicas e demográficas
com autopercepção de má oclusão dentária; e estimar a prevalência de más oclusões e
das necessidades normativa e autopercebida de tratamento ortodôntico entre
adolescentes. Tratou-se de um estudo transversal realizado em 1015 escolares de 12 a
15 anos de São Luís, Maranhão, Brasil. Para coleta das condições oclusais normativas
foram considerados a classificação de Angle e o Índice de Estética Dental (IED). A
necessidade percebida de tratamento ortodôntico foi obtida através de um questionário
de satisfação de aparência dento-facial. Houve associação entre a percepção do escolar
quanto à sua necessidade de tratamento e a necessidade normativa de tratamento
ortodôntico (RP=1,18; IC95%=1,08-1,31; P<0.001). Somente a variável sexo
apresentou associação com a autopercepção de má oclusão. O sexo feminino relatou
maior necessidade de tratamento ortodôntico. A prevalência de má oclusão foi de
94,7%, sendo a má oclusão Classe I a de maior prevalência (56,26%), seguida pela
Classe II (33%) e Classe III (5,4%). A prevalência de necessidade normativa de
tratamento ortodôntico foi de 44,8% enquanto a de necessidade autopercebida foi de
60,5%. Portanto, a necessidade normativa está associada à necessidade autopercebida de
tratamento ortodôntico com maior autopercepção por parte das mulheres. A má oclusão
esteve presente em 94,7% dos adolescentes e 44,8% destes apresentavam necessidade
normativa de tratamento ortodôntico.
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Descentralização da Informação em Vigilância Epidemiológica na Atenção Básica no
Município de Campinas, SP
Carla Caroline Szyhta, Átila Vendite Lourenço Pinheiro, Eduardo Ponte Gouveia Vieira,
Juliana de Oliveira Pereira, Maria Rita Donalisio
Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil
Email: cs.carol@yahoo.com.br
Keywords: Vigilância em saúde, Descentralização, Atenção Básica, Mortalidade.
Introdução: A utilização da informação em saúde encontra graus variados de
descentralização e apropriação pelas equipes de saúde das Unidades Básicas e equipes
de Saúde da Família (UBS e ESF) no SUS. As equipes ainda trabalham com pouca
informação consistente sobre a população adscrita. Objetivos: analisar indicadores de
mortalidade em diferentes unidades de atendimento à saúde em Campinas, SP para
avaliar o potencial de utilização destas informações no âmbito local, além de oferecer
às equipes um diagnóstico sobre o perfil de mortalidade destas populações cobertas.
Materiais e Métodos: O presente estudo retrospectivo analisou taxas de mortalidade
geral e específicas das populações adscritas de 4 UBS de Campinas pertencentes ao
Distrito Norte e Sudoeste, de 2000-2012, a partir de dados do Sistema de Informação
de Mortalidade. Resultados: Foram comparados diferentes perfis de mortalidade
entre as populações das UBSs refletindo a heterogeneidade de condições sociais e
sanitárias com as quais as equipes são confrontadas no trabalho cotidiano.
Indicadores estratégicos como de mortalidade infantil, por diabetes, violências, entre
outras eram pouco conhecidos pelas equipes. Conclusão: há necessidade de maior
descentralização das informações em saúde, particularmente dos indicadores de
mortalidade disponíveis em bancos de dados oficiais. A desagregação da informação
para as áreas de abrangência das UBS e das ESF poderiam auxiliar o planejamento de
ações estratégicas no território, considerando-se as diferentes situações de
vulnerabilidade e risco e os diferentes perfis epidemiológicos dentro de um mesmo
município.
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Sífilis Congênita na 18ª Região de Saúde do Ceará: Uma Análise
Epidemiológica.

Nicácia Souza Oliveira
Fernando Adami
Gisele Lopes Oliveira
Francisca Silva de Alencar
Lúcia Vanda Teixeira de Feitas

Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pela
bactéria Treponema Pallidum, cuja transmissão pode ocorrer de maneira
sexual ou vertical, podendo acarretar as formas adquirida ou congênita da
doença. A sífilis congênita é o modo de transmissão de maior impacto para a
saúde pública, em decorrência da alta frequência com que produz desfechos
graves para a gestação e para a criança, a exemplo de parto prematuro, óbito
fetal e neonatal e infecção congênita do recém-nascido. Objetivo: Analisar o
perfil epidemiológico da sífilis congênita nos municípios que compõe a 18ª
Região de Saúde do Ceará, no período de 2007 a 2013. Metodologia: Trata-se
de um estudo do tipo transversal e documental, com abordagem quantitativa,
utilizando dados compilados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação – SINAN do Ministério da Saúde. Os sujeitos da pesquisa foram as
gestantes cujos recém-nascidos tiverem diagnóstico de sífilis congênita.
Resultados: Verificou-se durante o período estudado a notificação de 16 casos
de sífilis congênita, demonstrando uma série histórica ascendente ano a ano
Todas as gestantes realizaram o pré-natal (100%), possuía faixa etária
compreendida entre 20 a 28 anos (75%), nenhuma ou pouca escolaridade
(68,75%). No que se ao período de diagnóstico de sífilis materna (62,5%) das
mulheres obtiveram esse resultado durante o pré-natal, sendo que (31,25%)
dos casos realizou tratamento inadequado, (37,5%) não realizou o tratamento e
(62,5%) dos parceiros não foram tratados de forma concomitante com a
gestante. Conclusão: Diante de tais dados pode-se obsevar que embora haja
esforços para prevenção e controle da doença, o número de casos registrados
de sífilis congênita continua a crescer, refletindo tanto uma melhora no sistema
de notificação, quanto na manutenção da transmissão vertical da doença.
Sendo assim é possível associar a problemática da sífilis congênita ao acesso
e à baixa qualidade e efetividade do pré-natal, uma vez que é doença de
fácil diagnóstico e totalmente evitável quando o tratamento da
gestante e de seu parceiro é realizado adequadamente.
Palavras- Chave: Sífilis. Sífilis Congênita. Epidemiologia.
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Ocupação materna e excesso de peso em crianças brasileiras menores de cinco
anos

Tatiane Géa-Horta1
Mariana Santos Felisbino-Mendes1
Gustavo Velásquez-Meléndez1
1

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, Escola de
Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, MG,
Brasil.

Introdução: Em um cenário mundial que é crescente o número de mães que trabalham
além das atividades domésticas, estudos tem demonstrado que a ocupação materna pode
ter efeitos adversos ou benéficos na saúde da criança, incluindo o sobrepeso e obesidade
infantil.
Objetivo: Estimar a associação entre ocupação materna e excesso de peso em crianças
menores de cinco anos em amostra representativa da população brasileira.
Metodologia: Estudou-se 4.226 mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) e seus
respectivos filhos menores de cinco anos, que responderam o inquérito da PNDS/2006
(Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher). As mulheres
declararam se trabalhavam ou não além das atividades domésticas. O índice de massa
corporal em escores z (IMCZ), foi calculado e categorizado segundo recomendações da
Organização Mundial de Saúde (2006). Foi considerada com excesso de peso àquelas
crianças acima de 02 escores z. As regressões linear e logística foram utilizadas para
avaliar o efeito da ocupação materna sobre o índice de massa corporal dos filhos. O
nível de significância estatística foi de 5% (p<0,05).
Resultados: As mães que trabalhavam além das atividades domésticas representavam
43% das mulheres estudadas. Observou-se que 5,8% das crianças brasileiras menores de
cinco anos apresentaram sobrepeso e 2,4%, obesidade. O trabalho materno associou-se
ao IMCZ da criança, positiva e linearmente. Após ajustes pelo IMC materno, cor da
pele e escolaridade materna, crianças cujas mães declararam trabalhar além das
atividades domésticas apresentaram IMCZ 0,13 maior que aquelas crianças cujas mães
não trabalhavam (p=0,025). Análises com a variável IMCZ categorizada não mostrou
associação.
Conclusão: A ocupação materna é um aspecto importante para explicar o aumento da
prevalência do excesso de peso infantil.
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Surtos de varicela em instituições educacionais, região oeste do município de São Paulo, 2012 2013.
Autores: Cleudo Menezes da Silva 1, Expedito J.A.Luna 2
1 – UBS Jardim São Jorge/PROFFM
2 – Instituto de Medicina Tropical, Universidade de São Paulo
Introdução
A varicela é uma doença de alta transmissibilidade causada pelo vírus Varicela Zoster. Sua
transmissão ocorre com freqüência no contato domiciliar, porém a grande preocupação das
autoridades de saúde relaciona-se à ocorrência potencial da transmissão em estabelecimentos
educacionais. A UBS Jardim São Jorge atua em um modelo de ação integrada às instituições
educacionais, utilizando estratégias de interface intersetorial para alcançar agilidade no controle dos
surtos de varicela e interromper as cadeias de transmissão
Objetivos:
O presente estudo tem por objetivo descrever os surtos da varicela em instituições infantis, na
região de abrangência da UBS Jd. São Jorge, localizada na região oeste do município de São Paulo,
além das estratégias de bloqueio aplicadas e identificando características comuns ocorridos no
território.
Métodos
Foi realizado um estudo descritivo dos surtos de varicela ocorrido no território da UBS São Jorge
realizado por sua vigilância entre 2012 – 2013. Foram utilizados como fonte de dados os relatórios
de surtos elaborados pelo serviço de vigilância epidemiológica da UBS. Foi calculada a taxa de
ataque em cada instituição, e uma medida da oportunidade da intervenção de controle
Resultados
De 17 instituições existentes no território da UBS, 5 relataram a ocorrência de surtos em 2012 e 8
em 2013. Foram registrados 45 casos em 2012 e 24 em 2013. A taxa de ataque de varicela foi 6,9%
em 2012 e 2,6% em 2013. O bloqueio vacinal ocorreu, em media 4,4 dias após o inicio dos
sintomas do primeiro caso. Não houve casos entre os funcionários das instituições.
Discussão:
Verificou-se que a ação da vigilância epidemiológica integrada as instituições de ensino foi efetiva
para aumentar a oportunidade da intervenção de controle, com redução importante do intervalo de
tempo entre a notificação do primeiro caso e a realização do bloqueio. Para esta melhoria da
oportunidade, foi necessário estabelecer estratégias de interface junto ao setor educacional. As
instituições educacionais estão orientadas através de um fluxo criado com o serviço de vigilância da
UBS a comunicar qualquer ocorrência não só dos casos de varicela como qualquer agravo de
caráter transmissível a fim de intervir precocemente evitando sua disseminação.
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SÍFILIS: ABORDAGEM DE FATORES ASSOCIADOS AO TRATAMENTO DE
GESTANTES NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CEARÁ
Sâmia Maria Ribeiro¹;
Valdênia Cordeiro Lima²;
Raquel Martins Mororó²;
Maria Aparecida Martins³;
Maria Socorro Carneiro Linhares4
¹Docente do Curso de Enfermagem e Educação Física da Universidade Estadual Vale do
Acaraú – Tutora do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde
- Pet-Saúde-VS.
² Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bolsista do
Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde - Pet-Saúde-VS.
³ Preceptora do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde -Vigilância em SaúdePet-Saúde-VS.
4
Docente do Curso de Enfermagem Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora
do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Pet-Saúde-VS.

INTRODUÇÃO: A sífilis apresenta-se frequentemente em gestantes, podendo transmiti-la
de forma vertical ao concepto caso ela não seja tratada ou inadequadamente tratada. É
durante o pré-natal que as mulheres rebem o tratamento. O Ministério da Saúde recomenda
o tratamento com penicilina, finalizado pelo menos 30 dias antes do parto e com parceiro
tratado concomitantemente. Assim, questiona-se: Que fatores influenciam o processo de
tratamento da sífilis na gestação? OBJETIVO: Analisar os fatores que influenciaram o
tratamento da sífilis em gestantes no município de Sobral, Ceará, no período de 2008 a
2013. METODOLOGIA: Estudo documental, realizado em Sobral, Ceará, no Serviço de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, como ação do Programa de Educação
pelo Trabalho para Saúde-Vigilância em Saúde. A população foi constituída pelas mães de
crianças diagnosticadas com sífilis congênita (SC) nos anos de 2008 a 2013. Os dados
sobre realização do pré-natal, momento do diagnóstico da sífilis, término do tratamento e
tratamento do parceiro foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e
analisados através do TabWin. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Nos 119 casos estudados
97% das mulheres realizaram o pré-natal. Há boa adesão as consultas, mostrando
cobertura favorável desse programa. Contudo, há um número elevado de casos de SC no
município, o que pode está relacionado a qualidade do pré-natal ofertado. Predominou o
diagnóstico da sífilis materna durante essas consultas, com 74 casos; 16 diagnosticados no
momento do parto/curetagem e 29 após o parto. Esses diagnósticos tardios podem significar
ineficiência na abordagem da mulher durante o pré-natal. Das mulheres com diagnóstico
durante o pré-natal, apenas 34 concluíram o tratamento pelo menos 30 dias antes do parto.
O tratamento do parceiro sexual da gestante é um entrave para a diminuição da SC. Nos
casos estudados apenas 16 parceiros foram tratados concomitantemente a gestante.
Considerando os fatores citados, constatou-se que 101 gestantes tiveram o tratamento
inadequado, 8 adequados e 10 não realizados. CONCLUSÃO: Existem fatores associados
ao tratamento da sífilis que precisam ser reavaliados e melhores abordados no intuito de
garantir a cura da doença na gestante e evitar a ocorrência da SC. Faz-se necessário
aperfeiçoar aqueles fatores que já produzem resultados eficazes ao tratamento.
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TENDÊNCIA DA MORTALIDADE POR DOENÇAS CEREBROVASCULARES
E ISQUEMICAS DO CORAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO- 1980 A 2008
Ana Paula Costa Velten I, Fabiola Naomi Eto I; Daliana Lopes Morais I ;
Elizabete Regina Araújo Oliveira I.
I,

Universidade Federal do Espírito Santo.

Dentre os óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório (DAC), a principal causa
de morte no Brasil, as mais frequentes são as Doenças Cerebrovasculares
(DCbV) e as Doenças Isquêmicas do Coração (DIC). Considerando-se a
magnitude das DAC e as importantes variações regionais, este estudo tem
como objetivo analisar a tendência de mortalidade por DCbV e DIC entre 1980
a 2008 no estado do Espírito Santo. Trata-se de um estudo descritivo,
ecológico, de análise de dados secundários, provenientes do Sistema de
Informação de Mortalidade. Incluiu-se os todos os óbitos de residentes acima
de 30 anos do estado do Espírito Santo que possuíam como causa básica as
DCbV e DIC no período de 1980 a 2008. Os coeficientes de mortalidade foram
padronizados, por idade, pelo método direto, utilizando como referência a
composição etária da população mundial da Organização Mundial de Saúde. A
análise da tendência foi realizada através de regressão linear simples.
Observaram-se tendências significantes fortes de diminuição para os
coeficientes de mortalidade por DCbV, em ambos os sexos e em todas as
faixas etárias. O coeficiente da população geral por todas as faixas foi de 233,4
mortes por 100.000 habitantes em 1980 para 138,6 por 100.000 habitantes em
2008. Sobre as mortes por DIC observa-se, em geral, estabilização nos
coeficientes

de

mortalidade.

Evidenciam-se

tendências

significantes

decrescentes fracas somente na faixa de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos
(principalmente para os homens); e crescentes na faixa de 60 a 69 anos
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(também entre os homens). O coeficiente da população geral por todas as
faixas foi de 138,9 mortes por 100.000 habitantes em 1980 para 139,5 por
100.000 habitantes em 2008. Enfim, observou-se tendência decrescente forte
na mortalidade por DCbV e em geral estabilização da mortalidade por DIC. Ao
final do período os coeficientes gerais por DCbV e DIC foram semelhantes.
Nota-se que ambas as causas necessitam de especial atenção e intervenção
como agravo em saúde pelo alto coeficiente de mortalidade ainda apresentado
por essas causas.
Palavras chave: Doenças Cardiovasculares; Mortalidade; Causa básica de
morte.
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e sobrevida em cinco anos dos casos de câncer colorretal
atendidos no HC/UFPR no período de 2003 a 2008.
AUTORES: Rosa Helena Silva Souza; Jonathan Stockli de Vasconcelos; Karin Regina
Luhm; Maria Cristina Sartor; Monica Klimczuk Fernandes; Eliane Mara Cesário Maluf;
Denise Siqueira de Carvalho.
RESUMO: O câncer colorretal é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens, e
o segundo nas mulheres. É uma neoplasia de bom prognóstico quando diagnosticada em
estágios iniciais, e sua história natural propicia condições à detecção precoce. A
sobrevida média global em cinco anos é em torno de 55% nos países desenvolvidos e
40% nos em desenvolvimento. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico e a sobrevida
em cinco anos dos casos de câncer colorretal atendidos pelo HC/UFPR no período de
2003 a 2008, correlacionando a sobrevida com o estadiamento clínico da doença.
Metodologia: estudo epidemiológico descritivo, com base nos dados do Registro
Hospitalar de Câncer. Para análise da sobrevida, buscou-se a data de último registro de
atendimento de cada paciente no Sistema de Informação Hospitalar, além de informações
do Sistema de Mortalidade da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. A sobrevida foi
calculada pelo método de Kaplan-Meier, agrupando-se os pacientes de acordo com o
estadiamento clínico. Dos 421 pacientes atendidos no período, para a análise da
sobrevida, foram excluídos: 37 casos por não terem recebido tratamento no hospital, 39
por serem admitidos com diagnóstico e tratamentos anteriores, 3 devido à falta de
informação sobre o estadiamento, e 4 casos de tumor sincrônico, que foram
representados como um único tumor. Resultados: 53,7% dos casos são do sexo
masculino; 51,8% se localizam no cólon; 42,5% têm o adenocarcinoma não especificado
como tipo histológico; o tratamento cirúrgico exclusivo representou 33,7% dos casos.
Após um ano do primeiro tratamento, 38% encontravam-se sem evidência da doença.
Com relação à idade, a amplitude foi de 22 a 99 anos, com média de 59,1 anos e
mediana de 60 anos. Quanto ao estadiamento clínico, observou-se que 2,4%
correspondeu ao 0; 10,5% ao I; 24,7% ao II; 26,8% ao III; 27,3% ao IV e 8,3% estava
ignorado. A sobrevida global foi de 50,6% em cinco anos, observando-se diminuição
estatisticamente significativa na sobrevida conforme o estadio da doença (0: 100%; I:
88,4%; II: 60%; III: 56%; IV: 8,2%). Conclusão: Apesar da sobrevida encontrada ser
semelhante à dos países desenvolvidos, destaca-se a necessidade de implementação de
estratégias de detecção precoce como tática para ampliar a sobrevida uma vez que
apenas 12,9% dos casos foram diagnosticados em fases mais precoces (0 e I).
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e história familiar de câncer das mulheres com
diagnóstico de câncer de mama antes dos 40 anos, atendidas no HCUFPR entre
2003 e 2012.
AUTORES: Rosa Helena Silva Souza; Mariela Regina Dalmarco Ghem; Nicole Tassia
Amadeu; Jonathan Stockli de Vasconcelos; Karin Regina Luhm; Monica Klimczuk
Fernandes; Eduardo Schunemann Junior; Vinícius Milani Budel.
RESUMO: Um dos fatores predisponentes para o desenvolvimento do câncer de
mama é a idade, principalmente acima de 50 anos. Porém a história familiar é
importante fator de risco, sendo recomendado rastreamento das mulheres,
especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau foram acometidas antes
dessa faixa etária. OBJETIVO: O presente estudo tem por objetivo delinear o perfil
epidemiológico, das mulheres com diagnóstico de câncer de mama antes dos 40 anos
atendidas no HCUFPR entre 2003 e 2012, ressaltando a história familiar de câncer.
METODOLOGIA: Foi realizado estudo epidemiológico descritivo, utilizando o banco
de dados do Registro Hospitalar de Câncer da instituição, além da consulta aos
prontuários para complementar informações. RESULTADOS: Do total de pacientes
com câncer de mama (667), 11,2% (73) são mulheres com menos de 40 anos,
procedente do Paraná, sendo 56,2% de Curitiba, 26% da região metropolitana e
17,2% do interior do estado. Em relação à raça, 86,5% são brancas, 8% negras e
5,5% pardas. Entre as pacientes, 74% fizeram o diagnóstico na instituição, 16,4%
vieram com diagnóstico e sem tratamento; 9,6% chegaram com diagnóstico e primeiro
tratamento já realizado. Quanto ao estadiamento clínico (EC) no diagnóstico, 8,2%
correspondem ao EC I; 31,5% em EC II; 39,7% em EC III; 15,1% em EC IV. A
informação de EC não constava no prontuário de 4 pacientes. O tipo histológico mais
frequente foi o carcinoma ductal infiltrante, presente em 71,2% dos casos. Observouse que 39 (54,8%) possuíam história familiar de câncer em parentes de primeiro grau,
sendo que 21 (36,9%) tinham antecedente familiar de câncer da mama, um em ovário
(1,4%), 4 (5,6%) em intestino e 2 (5%) em próstata; 13 (27,5%) em outras
localizações. Entre as 21 com história de câncer de mama, 5 possuíam mais de uma
parente com a doença. CONCLUSÃO: O EC no momento do diagnóstico mostrou
que mais da metade das pacientes apresentava doença avançada. O fato de que
mais de um terço dos casos têm história familiar de câncer de mama aponta para a
necessidade de rastreamento oportuno e campanhas educativas voltadas a pacientes
de alto risco.
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PREVALÊNCIA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM UMA POPULAÇÃO DE
HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

Flávio Mendonça Pinto1
Monique Brevini2
Mery Natali Silva Abreu1
1- Docente do curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior/ IMES –
Univaço, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.
2- Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.

Introdução: Doenças crônicas como a diabetes (DM) e a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) assumiram ônus crescente e preocupante com as mudanças demográfica,
nutricional e epidemiológica ocorridas no século passado. Ambas são condições
prevalentes e importantes problemas de saúde pública em todos os países, independente
de seu grau de desenvolvimento. As complicações crônicas da DM e da HAS, como a
doença renal crônica (DRC), resultam em grandes transtornos à sociedade em geral, não
apenas pelo seu ônus financeiro, como também pela redução da qualidade de vida e
produtividade da pessoa acometida. A DRC assumiu, nos últimos anos, o status de
problema de saúde pública devido à elevação de sua prevalência entre a população
mundial e ao seu impacto na morbimortalidade dos indivíduos acometidos. Objetivo:
estimar a prevalência de DRC em uma população de hipertensos e diabéticos atendidos na
Atenção Básica em Saúde e identificar o estadiamento da doença. Método: foi realizado
um estudo transversal por meio da utilização de dados secundários do cadastro de
pacientes hipertensos e diabéticos em tratamento no ano de 2012, provenientes de uma
Unidade Básica de Saúde da cidade de Ipatinga, MG. A definição de DRC foi a taxa de
filtração glomerular igual ou abaixo de 60ml/min, mensurada por meio das fórmulas
Cockroft-Gault, MDRD4 e CKD-EPI. Foram realizadas análises descritivas e estimação das
prevalências com respectivos Intervalos de Confiança de 95%. Para comparação entre os
grupos foi utilizado o teste Qui-quadrado com nível de significância de 5%. As análises
foram realizadas por meio do programa estatístico SPSS 15.0. Resultados: Foram
estudados 506 pacientes, sendo todos hipertensos e 415 hipertensos e diabéticos (82%). A
maioria (63,2%) era do sexo feminino e a média de idade foi de aproximadamente 63 anos
(± 12 anos). A prevalência de DRC variou de 39,9% segundo classificação CKD-EPI a 53%
segundo classificação da equação MDRD. Não houve diferença na prevalência de DRC
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entre os grupos de hipertensos comparados aos hipertensos e diabéticos, e a maior parte
dos pacientes analisados se encontrava no estágio II da DRC. Conclusão: A doença renal
crônica teve alta prevalência na população estudada. Dessa forma, é importante
aprofundar no estudo da DRC em hipertensos e diabéticos buscando avaliar os fatores de
risco para a doença. Esses estudos vão fornecer subsídios para que medidas de
intervenção direcionadas a esse grupo sejam propostas.
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Concordância entre os resultados das diferentes equações para avaliação da função
renal em uma população de hipertensos e diabéticos
Flávio Mendonça Pinto1
Monique Brevini2
Mery Natali Silva Abreu1
1- Docente do curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior/ IMES –
Univaço, Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.
2- Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.
Introdução: É amplamente conhecida a alta prevalência de hipertensão e diabetes na
população brasiliera. Essa população faz parte do grupo de risco para a doença renal
crônica (DRC). Atualmente a DRC é considerada um problema de saúde pública devido às
altas prevalências e ao seu impacto na morbimortalidade dos indivíduos acometidos. Para
o diagnóstico da DRC normalmente são utilizadas as fórmulas de Cockroft-Gault, MDRD4 e
CKD-EPI. Entretanto, ainda existem poucos estudos testando a aplicabilidade dessas
equações em populações miscigenadas ou acometidas por fatores de risco para a DRC
como hipertensão e diabetes. Objetivo: avaliar a concordância entre os resultados das
diferentes equações para avaliação da função renal em uma população de hipertensos e
diabéticos. Método: foi realizado um estudo transversal por meio da utilização de dados
secundários do cadastro de pacientes hipertensos e diabéticos em tratamento no ano de
2012, provenientes de uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Ipatinga, MG. A
definição de DRC foi a taxa de filtração glomerular igual ou abaixo de 60ml/min, mensurada
por meio das fórmulas Cockroft-Gault, MDRD4 e CKD-EPI. Para análise da concordância
foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman e coeficiente Kappa. Foi considerado
um nível de significância de 5% e utilizado o programa SPSS 15.0. Resultados: Foram
estudados 506 pacientes, sendo todos hipertensos e 415 hipertensos e diabéticos (82%). A
maioria dos pacientes tinha idade entre 60 e 79 anos (56,5%). Usando a fórmula MDRD a
prevalência de DRC é mais elevada (53%) se comparada às demais fórmulas (40% CKDEPI e 42% - Cockroft-Gault). Comparando os valores da taxa de filtração glomerular
observaram-se altos valores do coeficiente de correlação em todas as comparações (acima
de 0,80) sendo maior a correlação entre os valores obtidos pelas equações CKD-EPI e
MDRD (r=0,95). Com relação à definição de DRC, a concordância foi mais baixa, como
coeficiente Kappa variando entre 0,61 (Cockroft-Gault x MDRD) a 0,74 (CKD-EPI x MDRD).
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Conclusão: A concordância entre três equações avaliadas pode ser considerada de
moderada a excelente, entretanto, mais estudos são necessários para avaliar diferenças
entre as equações por faixa etária.
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Percepção de saúde entre idosos usuários dos restaurantes populares de
Belo Horizonte

Mery Natali Silva Abreu1
Mariana Fernandes Souza Gomes2
Simone Cardoso Lisboa Pereira 3
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Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem, Doutora,

Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem Aplicada. Belo Horizonte,
MG, Brasil.
2

Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem, Acadêmica do

Curso de Gestão em Serviços de Saúde, Belo Horizonte, MG, Brasil.
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Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Enfermagem, Doutora,

Professor Adjunto do Departamento de Nutrição. Belo Horizonte, MG, Brasil.

Resumo
Introdução: O Programa Restaurante Popular está entre as políticas públicas
brasileiras que atinge a realidade dos idosos, pois priorizam atender pessoas
que se encontram em situação de vulnerabilidade social e nutricional. Perfil que
abrange esse grupo etário pelo processo de envelhecimento que os torna mais
susceptíveis à incapacidade, decorrente de condições adversas do meio físico,
social, ou de questões afetivas. Em face desse cenário, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a percepção de saúde entre idosos usuários dos
Restaurantes Populares (RP) de Belo Horizonte, e os fatores associados a
esse desfecho. Método: Trata-se de um estudo transversal analítico realizado
em todos os RP e refeitório de BH. A percepção de saúde foi classificada como
ruim e muito ruim; regular; boa e muito boa. Como possíveis fatores associados
foram consideradas variáveis sociodemográficas, econômicas, relacionadas à
saúde física e aos recursos sociais. Na análise univariada foram utilizados os
testes Qui-quadrado e Mann-Whitney. Na análise multivariada foi construído
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um modelo de regressão logística ordinal. Foram incluídas no modelo todas as
variáveis com valor-p<0,20 e permaneceram aquelas com valor-p<0,05.
Resultados: A amostra consistiu em 279 idosos, sendo 191 (68,5%) do sexo
masculino, com média de idade de 70 anos (± 6,9). A maioria dos idosos
(57,5%) considerou sua saúde como boa ou muito boa. Foram fatores
associados a uma pior percepção de saúde na análise univariada (valorp<0,05): ter suas necessidades básicas satisfeitas precariamente ou muito
precariamente; ter algum problema de saúde atualmente; maior tempo de
doença; problemas de saúde dificultam as atividades habituais com maior
frequência; estar insatisfeito com o relacionamento com amigos; e não receber
visita de amigos e/ou vizinhos. Considerando as variáveis que permaneceram
no modelo final da análise multivariada, idosos que tem problema de saúde tem
4,76 vezes mais chance de ter uma pior percepção de saúde (IC 95% para
OR= [2,84; 7,98]). Para os idosos que estão insatisfeitos com o relacionamento
com os amigos essa chance é de 4,03 (IC 95% para OR= [1,38; 11,79]).
Conclusão: Estudos como esse contribuem para o entendimento da
percepção de saúde da população idosa associado a diversos fatores que
podem influência no envelhecimento saudável, e assim elaborar e melhorar
estratégias de ação na melhoria da qualidade de vida dessa população.
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O estudo apresenta Avaliação Cognitiva utilizando o Teste de Raven em crianças e
jovens, de 5 a 17 anos, residentes nas áreas contaminadas por organoclorados e metais
pesados, como parte do Projeto Estuário. A Região Metropolitana da Baixada Santista
foi dividida em áreas contaminadas (São Vicente, Guarujá - Vicente de Carvalho,
Cubatão - Centro e Pilões Água Fria) e área controle Bertioga, verificando a possível
relação do consumo de alimentos pescados, moluscos e crustáceos, nas regiões
contaminadas e os baixos escores no Teste de Raven.Objetivo: Avaliar o
desenvolvimento cognitivo e distúrbio de aprendizagem de crianças e jovens residentes
nas áreas contaminadas da Região Metropolitana da Baixada Santista com o consumo
de alimentos pescados, moluscos e crustáceos.Método: Estudo transversal que integra a
segunda fase de um projeto interdisciplinar, financiado pelo CNPq, intitulado “Estudo
Epidemiológico na População Residente na Baixada Santista-Estuário de Santos:
Avaliação de Indicadores de Efeito e de Exposição a Contaminantes Ambientais” com
objetivo estimar os efeitos à saúde, associados à exposição dos moradores aos
contaminantes ambientais. Sorteou-se vinte e cinco famílias, em cada uma das quatro
áreas contaminadas e na área controle. O teste de Raven foi aplicado em crianças e jovens
das cinco áreas e calculou-se com uso do teste de proporções a associação dos escores
resultantes com o consumo de alimentos, pescados e moluscos, oriundos das áreas
comprometidas.Resultados:Nas respostas se algum membro da família apresentava
distúrbio de aprendizagem e consumir pescados de São Vicente (14,9%) e em Cubatão
Centro (13,2%) e Bertioga (6%).Quanto ao consumo de moluscos e crustáceos e
pescados e distúrbio de aprendizagem as áreas de São Vicente (26,3%) e Cubatão
Centro (16,4%) apresentaram percentualmente maior escore alterados comparadas a
Bertioga (6%) com diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05). Conclusão: As
áreas contaminadas de São Vicente e Cubatão Centro predominaram os escores
alterados quando comparadas com a área controle Bertioga, mostrou que morar em
áreas contaminadas e consumir alimentos pescados, moluscos e crustáceos pode estar
associado ao distúrbio de aprendizagem em crianças e jovens. Sugere-se a continuidade
da pesquisa, a fim de compreender as implicações da contaminação no desenvolvimento
saudável dos indivíduos.

664

INCIDÊNCIA DA SÍFILIS CONGÊNITA EM SOBRAL, CEARÁ, 2009 A 2013
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INTRODUÇÃO: A incidência de uma doença indica o número absoluto de casos novos da
mesma, em uma determinada população e em um local específico, no ano considerado. É
importante indicador para análise da ocorrência de doenças. A incidência da sífilis
congênita (SC) irá indicar a frequência anual com que esses casos são notificados, ou
seja, a proporção com que a doença acomete a população. O Ministério da Saúde (MS)
recomenda como meta de eliminação o registro de até um caso de sífilis congênita por
1.000 nascidos vivos/ano. Assim, surge o interesse em pesquisar como a doença vem
repercutindo nos últimos cinco anos em Sobral, Ceará. OBJETIVO: Analisar a incidência
da SC no muinicípio de Sobral, Ceará. METODOLOGIA: Estudo documental, realizado no
Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretária da Saúde de Sobral-CE, como ação
do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde - Vigilância em Saúde. Foi
analisada a incidência da SC nos anos de 2009 a 2013, utilizando-se dos dados do
Sistema de Informação de Nascidos Vivos e do Sistema Informação de Agravos de
Notificação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 2009, o município apresentou taxa de
incidência da SC de 1,8/1000 nascidos vivos. Esses números foram elevados
gradativamente nos anos subsequentes com taxas de 2,9; 7,8; 10,1 e 13,7. Percebe-se
que houve gradual acréscimo da taxa de incidência da SC nos anos analisados. Esse fato
pode estar relacionado com o aumento do número de notificações, onde profissionais da
saúde estão adquirindo maior consciência em relação a essa conduta importante para o
enfrentamento da doença. Além desta, essa elevação tem relação direta com o aumento
do número de casos no município registrados nos últimos anos, repercutindo, assim, na
maneira como as mães e parceiros vêm sendo abordados e tratados durante o processo
de tratamento. Os dados também revelam que prevalece um distanciamento cada vez
maior das metas preconizadas pelo MS para a eliminação da SC. CONCLUSÃO: A
incidência crescente da SC em Sobral mostra a necessidade de ações voltadas ao seu
controle, através da orientação da população e políticas voltadas ao seu combate, uma
vez que lidamos com uma doença de caráter evitável, desde que seja feito o diagnóstico
precoce e estabelecido tratamento adequado para a gestante infectada e seu(s)
parceiro(s).
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Aspectos Epidemiológicos das Infecções Hospitalares do Sítio Cirúrgico
em um Hospital de Ensino
CHACAR, Kamilla; LEAL, Igor; LARA, Oscar
Introdução: A infecção do sítio cirúrgico (ISC) corresponde à infecção que
acomete tecido, órgão e cavidade abordada em um procedimento cirúrgico e
encontra-se em segundo lugar em incidência das infecções hospitalares,
perdendo apenas para as infecções do trato urinário. Essas infecções perfazem
aproximadamente 25% de todas as infecções hospitalares e, frequentemente,
resultam em aumento dos custos de hospitalização, tanto no que se refere ao
tratamento, estadia prolongada, ao aumento dos níveis de ansiedade para o
paciente e sua família; sendo vital sua prevenção. Objetivo: o objetivo deste
trabalho, intitulado Aspectos Epidemiológicos das Infecções Hospitalares do
Sítio Cirúrgico em Hospital de Ensino, é identificar os aspectos epidemiológicos
das infecções de sítio cirúrgico no hospital em questão, no que diz respeito à
prevalência de tais infecções em pacientes submetidos a cirurgias eletivas,
além dos demais fatores associados, como topografia das infecções,
comorbidades, potencial de contaminação, principais germes relacionados e
associação da infecção com a condição clínica do paciente. Pretende-se com
os resultados do estudo colaborar com a prevenção desta enfermidade.
Metodologia: É um estudo retrospectivo, do tipo transversal, que analisou
4593 prontuários de pacientes que obtiveram o diagnóstico de ISC no período
de 2011 a 2012 e que se enquadram nos critérios de cirurgia NNISS. As
variáveis incluem sexo, idade, comorbidades, grau de contaminação das
feridas operatórias, topografia das infecções, classificação ASA e
microbiologia. A análise dos dados foi estatística, por frequência de ocorrência.
Resultados: Os resultados obtidos mostraram prevalência 1,13% de ICS,
média de idade dos pacientes acometidos de 55,6 anos, dentre os quais 61%
do sexo masculino e 39% do sexo feminino. O câncer foi a comorbidade mais
encontrada com 16,6% dos casos, seguida de tabagismo, diabetes mellitus e
obesidade. A ferida limpa é o grau de contaminação mais prevalente, seguida
da ferida potencialmente contaminada. A ISC superficial é a mais comum,
assim como a Klebsiella spp. é o principal microorganismo envolvido e o ASA
III a condição clínica mais presente. A cirurgia cirúrgica representa a
especialidade mais envolvida com ISC, totalizando 36% dos casos.
Conclusão: Os resultados encontrados foram semelhantes a de outros
estudos com os mesmos objetivos.

666

Relação entre ansiedade odontológica e depressão em mães jovens
Vanessa Polina Pereira da Costa; Marília Leão Goettems; Dione Dias Torriani; Flávio Fernando Demarco
Universidade Federal de Pelotas- Faculdade de Odontologia

Introdução: A ansiedade odontológica é definida como uma resposta aversiva a situações em
que a fonte de ameaça ao indivíduo não está bem definida ou não está objetivamente presente,
fazendo parte de desordens psicológicas mais complexas. Na população de adultos jovens,
altos níveis de ansiedade odontológica são encontrados, os quais se mantêm ao longo do
tempo em função das desordens psicológicas presentes. A depressão está entre os transtornos
psiquiátricos mais frequentes na população, atingindo de 10% a 20% das mulheres e
aproximadamente um terço destas apresentarão os sintomas depressivos por toda a vida.
Objetivo: Verificar a relação entre ansiedade odontológica, depressão e fatores demográficos
e socioeconômicos em mães jovens da cidade de Pelotas. Método: Trata-se de um estudo
transversal aninhado a uma coorte de mães adolescentes, onde foram entrevistadas 288 mães
para coleta de dados como idade, escolaridade, renda e estado civil. A ansiedade odontológica
foi avaliada através da escala DAS (Dental Anxiety Scale) a qual apresenta scores de 4 a 20
que são subdivididos em três níveis de severidade (até 11 pontos-leve; 12-14 pontosmoderado e de 15-20 pontos– severo) e a depressão materna avaliada através do BDI
(Inventário de Depressão de Beck) que é composto por 21 itens onde escores de 12 ou mais
pontos significam presença de sintomas depressivos. Resultados: Mães com idade entre 2023 anos (22,2%), com menor escolaridade (31,3%) e com sintomas de depressão (32,4%)
apresentaram associação com o grau de severidade de ansiedade odontológica (p =0,007; p=
0,016; p≤0,001 respectivamente). As variáveis renda e estado civil não tiveram associação
estatisticamente significante com o grau de severidade da ansiedade odontológica.
Conclusão: Mães com sintomas de depressão apresentam níveis mais severos de ansiedade
odontológica quando comparado às mães não depressivas.
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Dosaje de Bisfenol A en orina de los empleados del Hospital Italiano de Buenos
Aires
Pereiro Natalia; Ferloni Analía; Cruz Martin; Aragone Soledad; Tamashiro Norma; Píngaro
Marcela; Asprea Valeria; Orrego Sergio; Bauerberg Claudio; Vasquez Marcela; Méndez
Mariana; Uicich Raúl; Ibañez Jorge; Giménez María Isabel; Figar Silvana
Introducción: El bisfenol A (BPA) es un químico utilizado en envases de plástico de
consumo masivo. El BPA biológicamente actúa como distruptor endócrino e influye en el
desarrollo gonadal y el sistema nervioso central. Los estudios internacionales realizados
en humanos reportan que el 95% de la población presenta niveles detectables de BPA en
orina.
Objetivos: Poner a punto la técnica de dosaje de BPA en orina. Determinar la presencia y
concentración de BPA en orina de los empleados del Hospital Italiano de Buenos Aires de
Argentina (HIBA).
Médodos: Estudio poblacional de corte transversal.
Ámbito: HIBA
Población: Empleados del HIBA mujeres y varones, mayores de 18 años.
Reclutamiento: Entrevista, invitación y firma de consentimiento informado durante los
controles periódicos de salud. Se recolectaron datos para caracterizar la población con
una ficha autoadministrada.
Toma de muestra: Se solicitó una muestra de orina con retención minima de 3 horas para
aceptar la muestra, ya que el BPA tiene una vida media corta en los seres humanos (<6
horas). La muestra fue recolectada en envase de plástico libre de BPA y se almacenó a 20 °C hasta su análisis.
Tamaño muestral: Se incorporaron 137 muestras para encontrar una prevalencia de
exposición del 90% con un error de 0,05 y una precisión de +/-5%.
Análisis: Los resultados se expresan en media, porcentaje e intervalos de confianza del
95%. Se utilizó EPI Info v3.3.2. El BPA se medirá por un método basado en extracción de
fase sólida automatizada acoplado al isótopo dilution-GC/MS, análisis en proceso, se
presentará en el congreso en septiembre.
Resultados: Ingresaron 137 muestras. La media de edad de las participantes fue de 42,2
años (DS 11,5), 96 fueron mujeres (70%, IC95% 61,7-77,6%). La media de BMI fue 25,33
(DS 4,37). Refirieron ser diabéticos 2 personas (1,5% IC95% 0,2-5,2%), 3 reportaron
antecedentes de enfermedad oncológica (2,2%, IC95% 0,5-6,4%) (2 cáncer de tiroides y 1
renal). 18 personas refirieron ser hipertensos (13,2%, IC95% 8-20,1%), y 14 refirieron
presentar alteración de hormonas tiroideas (10,3%, IC95% 5,7-16,7%).
Conclusión: Debido a los resultados reportados en otras poblaciones se considera
importante medir los niveles de BPA en Argentina ya que es necesario instalar en la
comunidad médica el riesgo en la salud de los disruptores endócrinos.
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CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DOS XAVANTE EM ALDEIAS SÓCIOHISTORICAMENTE DIFERENCIADAS

Rui Arantes
James R. Welch
Mario Vianna Vettore
Carlos E.A. Coimbra Jr.

Tópico: Epidemiologia Bucal
O processo de transformações culturais, socioeconômicas e ambientais entre os
Xavante não é homogêneo entre suas muitas aldeias e, consequentemente, repercutem
diferencialmente sobre a saúde da população. O presente estudo avaliou as condições
de saúde bucal das aldeias Xavante da Terra Indígena (T.I.) Pimentel Barbosa no Mato
Grosso, levando em consideração o processo de territorialidade, entendido como o
processo de utilização e ocupação dessa T.I. ao longo das últimas décadas. A avaliação
da saúde bucal foi realizada por uma equipe de 5 odontólogos calibrados (kappa ≥0,68).
Os exames clínicos foram realizados em todas as pessoas acima de 02 anos de idade que
concordaram em participar do estudo. A avaliação clínica da cárie e das demais
variáveis seguiram os critérios preconizados pela Organização Mundial da Saúde.
Foram examinados 1.023 indivíduos em 8 aldeias Xavante. Para as análises, foram
identificados 3 grupos de aldeias geograficamente distintos, constituídos segundo
processo histórico-demográfico de sua formação – Grupo 1: composto por 2 aldeias que
permaneceram no local da primeira aldeia da T.I.; Grupo 2: conjunto de aldeias
derivadas de uma separação da primeira em 1980; Grupo 3: conjunto de aldeias
derivadas de uma separação da primeira em 1984. Os resultados demonstram diferenças
significativas na prevalência da cárie e nas necessidades de tratamento odontológico
entre os grupos de aldeias, principalmente na dentição permanente. Na faixa etária de 12
a 19 anos os valores médios do índice CPOS (coeficiente que expressa o número médio
de superfícies dentarias cariadas, perdidas ou obturadas devido à cárie) foram 5,3; 10,0
e 11,0 respectivamente para os Grupos 1, 2 e 3 (p<0,001). Para adultos de 20 a 34 anos
a média do CPOS foi de 22,1; 35,2 e 31,5 (p<0,05). Acima dos 35 anos os valores
médios do CPOS foram 52,0; 62,9 e 68,2 também para os Grupos 1, 2 e 3,
respectivamente (p<0,05). Os autores concluem que existem diferenciais importantes na
distribuição espacial da cárie entre as aldeias da T.I. Pimentel Barbosa, possivelmente
associado a diferenças socioeconômicas e de acesso a serviços de saúde. Análises
posteriores deverão levar em consideração esses fatores com o objetivo de contribuir
para o melhor entendimento dos determinantes sociais na saúde bucal de povos
indígenas no Brasil.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MÃES DE CRIANÇAS DIAGNOSTICAS COM
SÍFILIS CONGÊNITA EM SOBRAL-CE
Sâmia Maria Ribeiro¹;
Valdênia Cordeiro Lima²;
Raquel Martins Mororó²;
Maria Aparecida Martins³;
Maria Socorro Carneiro Linhares4
¹Docente do Curso de Enfermagem e Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú –
Tutora do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde - Pet-SaúdeVS.
² Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bolsista do Programa de
Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde - Pet-Saúde-VS.
³ Preceptora do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde -Vigilância em Saúde- PetSaúde-VS.
4
Docente do Curso de Enfermagem Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora do
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Pet-Saúde-VS.

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença causada pelo Treponema pallidum e de
transmissão significativa nas formas sexual e vertical. Constituiu-se como problema de
saúde pública, em especial nas gestantes e em seu filho, quando é infectado. Acredita-se
que muitas doenças têm um determinado perfil que aproximam as pessoas expostas,
podendo representar fatores susceptíveis a aquisição da mesma. Surge, então, a
indagação: qual o perfil sociodemográfico de mulheres que tiveram filhos com sífilis
congênita (SC)? OBJETIVO: Descrever os aspectos sociodemográficos de mulheres que
tiveram filhos com SC nos anos de 2008 a 2013, em Sobral, Ceará. METODOLOGIA:
Estudo documental, realizado em Sobral, Ceará, no Serviço de Vigilância Epidemiológica
da Secretaria da Saúde, como ação do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde
- Vigilância em Saúde. A população foi constituída pelas mães de crianças diagnosticadas
com SC nos anos de 2008 a 2013, totalizando 116 mulheres. Os dados foram coletados
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e analisados através do programa
Tabwin. Foram utilizados para compor a análise: faixa etária, raça/cor, escolaridade e
ocupação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A raça/cor predominante foi à parda,
totalizando 104. Essa informação foi obtida por auto-declaração dessas mulheres. Quanto
à faixa etária, obtiveram-se dois grupos, 15-19 anos e 20-44, com respectivamente, 16 e
100 representantes. Mesmo a adolescência sendo fator de risco para a sífilis, no grupo
estudado, apenas 14% encontrava-se nessa fase. Em relação à ocupação, 83 mulheres
eram donas de casa, informação obtida diretamente das mulheres, o que pode levar a
omissão da verdadeira profissão. Na escolaridade predomina o ensino fundamental
incompleto com 41%, seguida de 30% ignorada e 9% com ensino fundamental completo.
A maioria das mulheres tem um baixo grau de escolaridade, podendo influenciar na forma
como os problemas de saúde são percebidos, no entendimento das informações, na
utilização dos serviços de saúde e na adesão a procedimentos terapêuticos.
CONCLUSÃO: Pode-se inferir que caracterizar o perfil sociodemográfico é essencial no
sentido de se apoderar de fatores que podem identificar riscos a aquisição da sífilis,
gerando comprometimentos sérios a gestante e concepto. A partir do conhecimento desse
perfil é possível planejar estratégias direcionadas ao controle da doença.
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Título: Perfil epidemiológico da tuberculose de casos atendidos em Vitória da
Conquista – Bahia.
Introdução: O Brasil registra queda nos coeficientes de incidência e
mortalidade da tuberculose (TB), mas ainda mantém elevada carga de doença,
principalmente em contextos de maior vulnerabilidade. Objetivo: Descrever as
características clínicas e epidemiológicas de casos de TB atendidos no serviço
de referência em Vitória da Conquista, Bahia. Método: Pesquisa operacional
baseada em estudo transversal utilizando como fontes de dados: SINAN-TB,
prontuários e livro de registro de pacientes matriculados em serviço de
referência da terceira maior cidade do interior da Bahia, no período 2000-2012.
Aplicou-se instrumento estruturado, sendo utilizados para análise descritiva e
de tendências os software Stata 11.2. Resultados: Do total de 1.260 pacientes
com TB, predominou: sexo masculino (63,2%), idade entre 40 a 49 anos
(39,0%), solteiros (47,0%), com 1 a 5 anos de estudo (28,9%), pardos (52,2%)
e lavradores (18,0%). No momento do diagnóstico 4% estavam
institucionalizados. Consultórios particulares foram os responsáveis por
encaminhar 21,4% dos pacientes, já o PSF apenas 6,3%. Do total, 91% foram
casos novos, 85,9% teve o resultado do primeiro exame radiológico suspeito
para TB e 73,3% não realizou teste tuberculínico. A maioria (80%) era de
portadores da TB pulmonar, com tendência de estabilização/redução (y = 0,2726x + 82,916; R²=0,04), sendo que em 58% a primeira baciloscopia
revelou-se positiva. Obteve-se cultura de escarro positiva em 3,9% e em 86,9%
casos ela não foi realizada. Entre aqueles com a forma extrapulmonar (19,1%),
com tendência de crescimento (y = 0,6023x + 15,545; R²=0,17), destacou-se a
TB pleural (42,0%) seguida da ganglionar (18,0%). Dos exames
histopatológicos realizados para as formas extrapulmonares, 28% foram
sugestivos de TB. Entre os pacientes residentes em Vitória da Conquista,
19,6% tiveram tratamento diretamente observado e 46,4% dos que tinham
contato (697) foram avaliados. Considerando a situação de encerramento
89,8% foi por cura e 5,1% abandono. Conclusão: A TB mantém-se como
importante problema de saúde no município, sendo que o seu enfrentamento
permeia a reorganização da rede de atenção e o enfrentamento dos seus
determinantes sociais. Reforça-se a relação entre TB e vulnerabilidade social, e
entre a deficiência da atenção à saúde e dificuldade para seu efetivo controle.
Palavras chave: Tuberculose, epidemiologia, controle, vulnerabilidade social
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TÍTULO: Distúrbios metabólicos associados ao uso prolongado de terapia antirretroviral em
uma coorte de pacientes infectados pelo HIV
RESUMO:
INTRODUÇÃO: O uso crônico da terapia antirretroviral (TARV) está associado a reações
adversas de relevância clínica e epidemiológica como distúrbios metabólicos e morfológicos.
OBJETIVO: Estimar a incidência de dislipidemia e diabetes mellitus tipo 2 em pacientes HIV
positivo em uso prolongado de TARV em três serviços de públicos de referência ao portador do
HIV/Aids em Belo Horizonte, MG. MÉTODOS: Estudo de coorte prospectivo não-concorrente
para avaliar a ocorrência de alterações metabólicas em pacientes infectados pelo HIV que
iniciaram a TARV entre 2001 a 2005. Prontuários médicos de pacientes adultos, virgens de
tratamento e sem registro anterior de distúrbios metabólicos foram revisados por um período
de até cinco anos após a primeira prescrição de TARV. RESULTADOS: Do total de 253 pacientes
elegíveis para o estudo, 51 eram casos de dislipidemia, correspondendo à incidência acumulada
(IAc) de 20,2% (IC95%: 15,4-25,6) e densidade de incidência (DI) de 0,48 caso/100 pessoas-mês.
Dos pacientes com dislipidemia 54,9% era do sexo feminino, com idade entre 21 a 63 anos
(média 37,2±10,8); apenas um possuía registro de história familiar de dislipidemia. Cerca de
41,0% dos pacientes estavam em uso de TARV incluindo inibidores de protease (IP). O tempo
médio para ocorrência de dislipidemia após início da TARV foi de 24,4 meses (DP=14,8). Seis
pacientes desenvolveram diabetes, após período médio de 22,6 meses de uso de TARV
(IAc=2,4%; IC95%: 0,9-2,4; DI=0,05 caso/100-pessoas-mês). A média de idade entre pacientes
com diabetes era 47,8 anos (DP=9,5) e três (50,0%) eram do sexo masculino. Quatro e dois
pacientes utilizaram esquemas antirretrovirais contendo 2 ITRN + 1 ITRNN (inibidores da
transcriptase reversa análogos de nucleosídeo; inibidores da transcriptase reversa não análogos
de nucleosídeo) e 2 ITRN + 1 IP (inibidor de protease), respectivamente. CONCLUSÃO: A
incidência dos distúrbios metabólicos foi alta nos primeiros 24 meses de uso de TARV.
Pacientes HIV positivo devem ser monitorados adequadamente visando à prevenção e o
controle de distúrbios metabólicos e fatores de risco modificáveis para doenças
cardiovasculares.
PALAVRAS-CHAVE:
Terapia antirretroviral, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, HIV, Aids
APOIO:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (n° APQ-0043-10)
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TAXAS E CARACTERÍSTICAS DA MORTALIDADE NEONATAL EM SÃO
LUÍS–MA NOS BIÊNIOS 2000-2001 E 2010 – 2011.
Renata Gabriela Pereira Cunha, Vanda Maria Ferreira Simoes, Rosangela
Fernandes Lucena Batista, Livia dos Santos Rodrigues, Allan Fontenele Estrela,
Gabriela Pereira Barreira, Mariana dos Santos Vieira.

Introdução: Os primeiros 28 dias de vida– o período neonatal – são os mais
vulneráveis para a sobrevivência de uma criança. Em 2012, cerca de 44% das mortes até
os 5 anos de idade ocorreram neste período, mundialmente. Pesquisas com o objetivo de
conhecer as características da mortalidade neonatal são importantes, sendo responsável
proporcionalmente por uma grande parcela da mortalidade infantil e porque os atuais
esforços não estão produzindo um declínio desta taxa tão rápido quanto o necessário.
Objetivo: Comparar as taxas e características da mortalidade neonatal em São Luís-MA
nos biênios 2000-2001 e 2010-2011. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo e
descritivo utilizando os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)
coletados no banco de dados DATASUS, nos biênios 2000-2001 e 2010-2011. Utilizouse dados da Declaração de Óbito, da qual foram extraídas as variáveis: idade do óbito,
raça/cor, peso e sexo da criança; idade, escolaridade materna e tipo de gravidez. Os
dados foram analisados usando o Stata 10.0 e apresentados em tabelas. Resultados: A
taxa de mortalidade neonatal em São Luís apresentou um decréscimo de 13,4 em 20002001 para 11,1 em 2010-2011. No primeiro biênio a mortalidade neonatal precoce foi
responsável por 79% dos casos, tendo leve declínio para 77% no segundo biênio. A
raça/cor mais atingida foi a parda, respondendo por 57% dos casos em 2000-2001 e
69% em 2010-2011, seguida pela branca, com 37% e 24% dos óbitos, respectivamente.
Em relação a idade da mãe, a mortalidade entre mães idosas (35 anos ou mais)
apresentou um aumento de 6% entre os biênios (de 2,8% em 2000-2001 para 8,8%
2010-2011). O grupo com mais mortes neonatais nos dois períodos estudados foi o de
mães jovens (20 a 34 anos) 61,8% no primeiro biênio e 66,7% no segundo. A gravidez
única foi a mais frequente nos dois períodos estudados; no primeiro biênio representou
92,8% das mortes neonatais, e no segundo, 90,1%. A mortalidade foi maior nas crianças
com peso extremamente baixo ao nascer (até 999g) nos dois biênios – 32,8% no
primeiro, 39,3% no segundo. Conclusão: Com este estudo conclui-se a mortalidade
neonatal em São Luís no período estudado teve como principal componente a
mortalidade neonatal precoce, em crianças de raça/cor parda, com peso extremamente
baixo ao nascer em mães jovens de gravidez única.
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MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS NO BRASIL, SEGUNDO OS
MUNICÍPIOS URBANOS E RURAIS: uma abordagem em dois critérios para
classificação dos municípios
Jessica Pronestino de Lima Moreira
Alexandre dos Santos Brito
Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
Camila Drumond Muzi
Carlos Leonardo Figueiredo Cunha
Ronir Raggio Luiz
Introdução: A identificação do padrão de urbanidade de cada município é de suma
importância para compreender a influência do ambiente na saúde da população. No
entanto, no Brasil, a urbanidade é mensurada pela proporção de indivíduos residentes
em área urbana, pautada em uma definição político-administrativa deste conceito, que
considera como urbana a pessoa que reside próximo à sede do município. Tal definição
pode enviesar as estimativas de indicadores de saúde, quando relacionados com o
ambiente. Objetivo: Apresentar as taxas de mortalidade por causas externas, para os
municípios classificados em urbano e rural, segundo o critério 1. Metodologia
Territorial Escalar Hierarquizada (MTEH) e 2. Definição político-administrativa (PA); e
comparar os resultados entre os grupos de municípios. Métodos: Realizou-se um
estudo ecológico, no nível dos municípios, que foram classificados em urbano e rural,
definidos por: Municípios urbanos – densidade demográfica ≥ 80 hab./km2 ou ≥
100.000 hab. (critério MTEH); mais de 50% das pessoas residentes em área urbana,
utilizando a definição político-administrativa de “urbano” (critério PA). Os
complementares são os municípios rurais. Foram calculadas as taxas de mortalidade
por causas externas, segundo os dois critérios. O teste t de Student foi utilizado para
comparar as taxas entre os municípios urbanos e rurais. Utilizaram-se os dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no ano de 2010.
Resultados: Foram classificados como urbanos 17,3% dos municípios, pelo critério
MTEH, e 70,9%, pelo critério PA. Receberam a mesma classificação pelos 2 critérios,
43,7% dos municípios. Nos urbanos, a taxa de mortalidade por causas externas foi de
72,8/100 mil hab. (PA) versus 74,7/100 mil hab. (MTEH). Entre os rurais, a taxa foi de
64,4/100 mil hab. (PA) versus 69,5/100 mil hab. (MTEH). Pelos 2 critérios, houve
diferença estatisticamente significativa na mortalidade entre municípios urbanos e
rurais (p-valor<0,001). Conclusão: A classificação pelo critério PA superestima o
número de municípios urbanos no Brasil, aumentando em mais de 4 vezes, comparado
ao critério MTEH. Entretanto, a taxa de mortalidade por causas externas foi maior
quando utilizado o critério MTEH, tanto nos municípios urbanos quanto nos rurais. As
áreas urbanas apresentam maiores taxas de mortalidade, independente do critério
utilizado.
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Qualidade de vida auto-percebida em crianças surdas prélinguais
Marina Frota Lopes
Priscilla Mayara Estrela Barbosa
Mirna Albuquerque Frota
Camila Santos do Couto
Kamila Ferreira Lima
Maria Goretti Alves de Oliveira da Silveira
Introdução: A surdez é uma das mais prevalentes e comuns deficiências na
infância. Um grande desafio para os pesquisadores da surdez infantil é
desenvolver estratégias de avaliação que ofereçam uma precisa compreensão
da perspectiva das crianças quanto a sua própria saúde. A mensuração da
Qualidade de Vida (QV) em pessoas com deficiências têm sido bem aceita no
campo da Saúde, percorrendo todas as fases do tratamento/reabilitação, tendo
enfoque na valorização da QV referida pelo próprio indivíduo. Objetivo:
Analisar a Qualidade de Vida auto-percebida em crianças surdas pré-linguais e
Identificar os domínios de QV mais afetados nestas crianças. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo quantitativo, realizado em duas instituições de
referência no ensino especial para surdos no Ceará. Os instrumentos de coleta
foram: (i) Ficha sociodemográfica; (ii) AUQEI – Questionário de Avaliação de
Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes, instrumento de avaliação da
QV para crianças validado no Brasil em 2000. Participaram da pesquisa 52
crianças surdas pré-linguais, com idades variando entre 4 e 12 anos de idade,
e 9 pais ouvintes. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente e
pontuados através da soma dos escores por item utilizando o programa
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0.
Resultados: Observou-se que 67,7% das crianças tiveram os índices de QV
prejudicadas, com soma de escores abaixo de 48, que é o ponto de corte. O
domínio AUQEI com maior soma de escores foi o relativo ao Lazer e o domínio
considerado mais prejudicado foi o de Autonomia. De acordo com o modelo de
Sabeh, Verdugo e Prieto os domínios mais afetados foram: Comunicação
Interpessoal e Atividades. Conclusão: Através do estudo foi possível analisar a
autopercepção da QV nas crianças surdas pré-linguais, visto que estas
crianças perceberam entraves na conquista do seu pleno bem-estar e
apontaram os domínios de QV mais afetados. A barreira comunicativa constitui
um grande empecilho para a interação social dos surdos.
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TENDÊNCIA HISTÓRICA DAS PERDAS DENTÁRIAS NO BRASIL
ENTRE MUNICÍPIOS COM IDH DISTINTOS: ANÁLISE DE UMA SÉRIE
DE QUINZE ANOS
Maria Aparecida Gonçalves de Melo CUNHA*, Patrícia Azevedo LINO, Mara
VASCONCELOS, Simone Dutra LUCAS, Mauro Henrique Nogueira Guimarães
de ABREU
Faculdade de Odontologia da UFMG
e-mail: saudebucalbruma@gmail.com
Introdução: A perda dentária é um dos piores agravos decorrente das doenças
bucais. Tem como consequência a diminuição da capacidade funcional da
mastigação e da fonação, prejuízos nutricionais, psicológicos e estéticos, além de
problemas nas relações sociais. O último estudo epidemiológico realizado no
Brasil (2010) mostrou uma queda no número de perdas dentárias. Torna-se
necessário compreender se há diferenças na queda das exodontias em municípios
com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) distintos. Objetivo: Descrever e
comparar a tendência de exodontias de dentes permanentes de acordo com o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada macrorregião brasileira e do
Brasil, de 1998 a 2012. Métodos: Estudo de série histórica, com utilização de
dados extraídos do DATASUS constantes no SIASUS. Foram calculadas a base
populacional do Brasil e de cada macrorregião, bem como de todas as produções
dos serviços de exodontias da saúde bucal de 1998 a 2012. Calculou-se a
proporção das exodontias totais de dentes permanentes em relação à população
total do Brasil e de cada macrorregião estudada. Foram construídas séries
históricas para esta taxa de exodontia. A tendência da taxa de exodontias,
estratificada por grupo de municípios com IDH até à mediana e acima da
mediana, foi calculada em cada macrorregião brasileira e no Brasil. O IDH do ano
1991 foi usado para estratificação dos municípios nos anos de 1998 e 1999. O
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IDH do ano 2003 foi usado para a estratificação de 2000 a 2009. Para os anos
2010 a 2012, utilizou-se os valores do IDH de 2010. Resultados: Observou-se
que, tanto no Brasil como no Nordeste e Norte, as taxas de exodontia em
municípios com IDH até à mediana aumentaram; em municípios com IDH maior,
diminuíram. No Sudeste e Sul as taxas estabilizaram, independente do valor do
IDH. Na região Centro Oeste houve uma diminuição na taxa de exodontia
independente do IDH. Conclusões: Há uma tendência de diminuição de
exodontias em municípios com melhores níveis de desenvolvimento humano.
Agradecimentos: CNPq, FAPEMIG, ao técnico Davidson Silva (SESMG).
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CAMINHADA NO DESLOCAMENTO E
INTERNAÇÕES HOSPITALARES EM IDOSOS

Danielle Ledur Antes – Universidade Federal de Santa Catarina –
danielleantes@gmail.com
Susana Cararo Confortin – Universidade Federal de Santa Catarina –
susanaconfortin@gmail.com
Maruí W. Corseuil Giehl, Universidade Federal de Santa Catarina –
mwcorseuil@gmail.com
Eleonora d’Orsi - Universidade Federal de Santa Catarina –
eleonora@ccs.ufsc.br

Introdução: As internações hospitalares representam uma importante fonte de gastos
para o sistema de saúde. Objetivo: Verificar a associação entre caminhada no
deslocamento e internação hospitalar. Métodos: Estudo transversal de base
populacional, oriundo do inquérito EpiFloripa Idoso 2009, realizado com 1.705 idosos
(≥ 60 anos) de Florianópolis-SC, Brazil. A caminhada no deslocamento foi mensurada
por meio do International Physical Activity Questionnaire, categorizado em inativos (<
10 min.), insuficientemente ativos (10 a 149 min.) e ativos (≥ 150 min.). As internações
hospitalares foram verificadas de acordo com o autorrelato nos últimos seis meses
(sim/não). Utilizou-se a regressão multinomial, ajustada pelas variáveis sexo, grupo
etário, renda per capita em quartil e número de doenças crônicas (uma a duas; três ou
mais), adotando nível de significância de 95%. Resultados: 39,9% dos idosos foram
considerados inativos, 34,5% insuficientemente ativos e 25,6% ativos. A maioria dos
idosos não foi internada nos últimos seis meses (92,1%). A proporção de não internação
entre o grupo suficientemente ativo foi de 95,9%. Observou-se associação independente
entre caminhada no deslocamento e internação apenas para o grupo ativo, o qual
apresentou uma chance 77% (IC95%:1,03;3,05) maior de não ter sido internado nos
últimos seis meses quando comparado ao grupo inativo. Conclusão: A prática de 150
minutos semanais ou mais de caminhada tem papel importante na redução das
internações entre idosos. A prevenção de agravos por meio desta prática, certamente é
uma forma menos onerosa aos gastos públicos.
Palavras-chave: Saúde do Idoso; Atividade Física; Hospitalização
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR IDOSOS DO MUNICÍPIO DE
URUGUAIANA, RS
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Introdução: Tem sido observado um aumento gradativo da população idosa no Brasil
seguindo uma tendência mundial. Com o aumento da idade cronológica aumenta a incidência
de doenças crônico-degenerativas como diabetes, hipertensão arterial sistêmica (HAS),
acidente vascular cerebral, neoplasias e outras. Provavelmente por esse motivo, idosos são o
grupo que mais consome medicamentos, quando comparado a outras faixas etárias. Apesar
disso, no Brasil, pouco se conhece sobre a farmacoepidemiologia dos idosos, sendo ainda
escassos os estudos de base populacional. Objetivo: Tendo em vista que estudos de
utilização dos medicamentos são capazes de fornecer informações importantes para o
planejamento em saúde, o presente estudo teve por objetivo descrever a frequência de uso e o
tipo de medicamentos consumidos por idosos residentes em Uruguaiana-RS. Metodologia:
Realizou-se um estudo farmacoepidemiológico transversal mediante entrevistas em Unidades
Básicas de Saúde, incluindo idosos residentes em Uruguaiana–Rio Grande do Sul–Brasil, após
aprovação do comitê de ética institucional. O instrumento de avaliação permitiu traçar o perfil
socioeconômico e avaliar a frequência e o tipo de medicamentos usados pelos idosos. Os
resultados obtidos foram analisados pelo programa SPSS 20.0 e expressos em porcentagem.
Resultados: A média de idade dos idosos foi de 67,5 anos, sendo que 65,3% eram mulheres.
A maioria (50,1%) de etnia branca, com moradia própria (89%), casados ou viúvos (46,5 e
41,6%, respectivamente), com baixo grau de escolaridade (69,3% ensino fundamental
incompleto), aposentados (73,3%) e 88,1% com renda de 1–3 salários mínimos. Dos 101
entrevistados, 87,1% utilizavam no mínimo 1 medicamento e 7% usava mais de 6
medicamentos ao dia.

Anti-hipertensivos eram empregados por 60,1%, antidiabéticos por

13,9%, antiulcerosos por 16,8%, anti-inflamatórios por 10,9% e hipolipemiantes por 11,9%.
Além disso, 42,6% empregavam medicamentos de outras classes farmacológicas. Conclusão:
Constatou-se elevada frequência de utilização de medicamentos nessa amostra da população
idosa do município. A HAS apresentou-se como a principal causa de necessidade de utilização
de medicamentos. Além disso, uma vez que este estudo incluiu medicamentos prescritos e não
prescritos, faz-se necessário ampliar o mesmo e verificar se os medicamentos estão sendo
utilizados de forma racional.
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O USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE UMA MEDIDA DE AJUSTE DE RISCO PARA
INTERNAÇÃO POR FRATURA PROXIMAL DE FÊMUR
Helen Regina Mota Machareth e Rejane Sobrino Pinheiro
Introdução: O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIHSUS) nos permite avaliar características referentes à assistência prestada pelas
instituições e também à mortalidade hospitalar. Entretanto, percebe-se que o SIH-SUS
possui limitações relacionadas à disponibilidade de dados referentes a comorbidades,
para que seja possível mensurar a gravidade dos pacientes para ajuste de risco nas
análises de mortalidade entre as unidades.
Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar as internações prévias como um
indicador da gravidade dos pacientes usando como exemplo a fratura proximal de fêmur
(FPF).
Metodologia: Estudo de coorte não concorrente de 1984 pacientes internados no
município do Rio de janeiro para correção cirúrgica de FPF, com 62 anos ou mais, entre
os anos de 2010 e 2011. Para análise da associação das internações prévias com a
mortalidade hospitalar após a FPF utilizou-se modelos de regressão logística.
Resultados: Identificou-se que a idade acima dos 80 anos apresentou associação com a
mortalidade hospitalar com um aumento de 3,3 vezes na chance de morte para pacientes
na faixa de 80 - 89 anos (IC = 1,30 - 8,49) e um aumento de 9,05 vezes para os
pacientes com 90 anos ou mais ( IC = 3,44 - 23,81). Ter alguma internação prévia por
qualquer causa antes da internação por FPF também demonstrou associação com um
aumento de 77% na chance de morte (IC = 1,06 - 2,94). Entre as comorbidades,
destacam-se a doença renal severa ou moderada com OR= 20,196 (IC = 3,042 134,092), doenças isquêmicas com OR = 9,099 (IC = 0,973 - 85,106), pneumonia com
OR = 3,619 (IC = 0,977 - 13,401) e fraturas diversas e lesões com OR = 2,041 (IC =
0,900 - 4,627). Apesar de o estudo ter sido realizado com uma amostra de tamanho
considerável, não foi possível avaliar a associação de algumas comorbidades em função
da ausência de variabilidade do desfecho em alguns grupos.
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Conclusão: Os resultados apontam para o fato de que a internação prévia do SIH-SUS
possa ser utilizada como proxy da gravidade.
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Dislipidemias e excesso de peso em residentes do município de São Paulo: Estudo
ISA-Capital 2008

Apresentação de Pôster
Pereira JL, Garcez MR, Fontanelli MM , Marchioni DML, Fisberg RM.
Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil.

INTRODUÇÃO: O excesso de peso relaciona-se fortemente com maior risco para
desenvolvimento de doenças crônicas, dentre eles, alteração do perfil lipídico. As
dislipidemias, por sua vez, têm papel direto na gênese da aterosclerose, doenças
coronarianas, infarto do miocárdio e outros fatores de risco cardiovasculares, que estão
entre as principais causas de morte no Brasil. OBJETIVO: Avaliar o perfil lipídico de
adolescentes, adultos e idosos residentes do município de São Paulo segundo o estado
nutricional. MÉTODOS: Foram utilizados dados do estudo transversal de base
populacional ISA-Capital 2008, referentes à amostra representativa de residentes do
Município de São Paulo. Os indivíduos foram categorizados segundo IMC em com e
sem excesso de peso e avaliaram-se os níveis de colesterol total (CT), HLD, LDL e
triglicerídios (TG) segundo o estado nutricional e circunferência de cintura (CC) em
cada faixa etária. Os dados foram processados no modo survey no software Stata 11.0.
RESULTADOS: A prevalência de qualquer tipo de dislipidemia na população total foi
de 59,74%, sendo o HDL baixo a dislipidemia mais prevalente. Indivíduos sem excesso
de peso (EP) apresentaram maior concentração média de HDL (p=0,001) e menor
concentração de LDL (0,002), CT (p<0,001) e TG (p<0,001), quando comparados ao
grupo com EP. O grupo com EP apresentou maior proporção de inadequação de todas
as variáveis lipídicas analisadas, independente da faixa etária, exceto para o LDL de
adultos e idosos. Foi observada maior prevalência de hipertrigliceridemia isolada em
indivíduos com maior CC entre os adultos (p<0,01) e na população total (p<0,01).
CONCLUSÃO: A prevalência de dislipidemia encontrada na população da cidade de
São Paulo é elevada, sendo que ela está fortemente associada ao excesso de peso.
Constatou-se que o HDL baixo é a dislipidemia mais prevalente, evidenciando
necessidade de redirecionamento de metas terapêuticas e políticas públicas para essa
classe de lipoproteínas.
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CONSUMO DE CAFEÍNA DURANTE A GESTAÇÃO E DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE.
Bianca Del Ponte da Silva
Luciana Anselmi
Iná da Silva dos Santos

INTRODUÇÃO: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o
mais prevalente transtorno neuropsiquiátrico no mundo. O distúrbio é caracterizado por
desatenção, hiperatividade e impulsividade. A fisiopatologia do TDAH é complexa e
parcialmente compreendida. Fatores nutricionais, no período gestacional, têm sido
investigados como determinantes de TDAH, como exemplo, a ingestão de ácido fólico,
ferro, Omega3 e cafeína. A cafeína é uma substância comumente consumida no período
gestacional. As conseqüência desta exposição a longo prazo ainda são desconhecidas.
Dessa forma, o estudo da exposição à cafeína no período gestacional pode aumentar a
compreensão sobre os mecanismos causais que ligam exposições no período pré-natal a
problemas de comportamento ao longo da vida. OBJETIVO: Realizar uma revisão
sistemática da literatura sobre o consumo de cafeína durante a gestação e TDAH.
MÉTODOS: A busca da literatura sobre o consumo de cafeína durante a gestação e
TDAH ocorreu de forma sistemática, em múltiplas etapas, através das bases PubMed,
LILACS, Bireme e PsycINFO®. A busca inicial foi através da base de dados PubMed,
com limites para artigos publicados em português, inglês e espanhol, realizados em
humanos. Os termos utilizados foram Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD), Attention Deficit Hyperactivity (ADH), hyperactivity, mental health,
behaviour, coffee, caffeine, gestation e pregnancy. Foram encontradas 368 referências
que, após a leitura dos títulos, resultaram em 15 artigos selecionados para a leitura do
Resumo, sendo oito excluídos. Das sete referências restantes, cinco foram mantidas.
RESULTADOS: Os estudos foram realizados em países desenvolvidos, a maioria
utilizou delineamento longitudinal e foi publicado nos últimos cinco anos. Todos
avaliaram desfechos de saúde mental em crianças com idades variando de 18 meses até
12 anos. Apenas um estudo encontrou associação positiva e os outros quatro não
encontraram associação. CONCLUSÃO: Estudos sobre o consumo de cafeína na
gestação e TDAH são escassos e a maioria não encontrou associação.
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Título: Perfil epidemiológico da coinfecção HIV/Tuberculose em Vitória da
Conquista - Bahia
Introdução: Os padrões epidemiológicos da tuberculose (TB) apresentaram
significativa mudança com a epidemia de infecção por HIV/Aids,
estabelecendo-se como emergência global na saúde. A coinfecção HIV/TB, no
Brasil, atinge de forma heterogênea diferentes segmentos da população.
Objetivo: Estimar a prevalência da coinfecção HIV/TB e caracterizar o perfil
clínico e epidemiológico dos casos notificados ou atendidos em serviço de
referência para TB do município de Vitória da Conquista, Bahia. Método:
Realizou-se pesquisa operacional com base em estudo transversal, utilizando
como fonte dados o SINAN TB e SINAN AIDS, além de prontuários dos casos
matriculados em Serviço de Referência para TB da terceira maior cidade do
interior da Bahia, no período de 2000 a 2012. Para a coleta foi aplicado
instrumento estruturado, sendo utilizados para processamento e análise o
programa Stata 11.2. Resultados: Dos 1.260 casos identificados de TB, 587
(46,6%) tinham registro de anti-HIV, sendo 88 com resultado reagente;
prevalência estimada de 7,0% (IC95% 4,92-9,04%). Do total de casos de TB,
observou-se relato de agravos associados em 51,6% dos prontuários. Destes,
prevaleceu alcoolismo (36,7%), tabagismo (32,6%) e aids (13,5%). A maioria
(31,6%) foi reator fraco para o teste PPD entre os coinfectados com HIV, com
razão de prevalência (RP) em relação ao reator forte de 2,55 (IC95% 1,09-5,96;
p<0,001). A TB extrapulmonar é mais presente entre os coinfectados com HIV
em relação à pulmonar (RP=2,04; IC95% 1,33-3,11; p=0,004). Para TB
pulmonar, o resultado da baciloscopia negativo entre os coinfectados foi mais
presente com RP=3,87 em relação ao resultado positivo (IC95% 2,04-7,33;
p<0,001). Da mesma forma, o internamento por TB também foi mais comum no
grupo dos coinfectados com RP de 1,89 (IC95% 1,24-2,90; p=0,004). O
encerramento dos casos por cura foi de 89,8%, os maiores coeficientes de
mortalidade por TB ocorreram entre casos de coinfecção e casos de abandono
entre os usuários de álcool. Conclusões: Considerando que a TB representa a
primeira causa de morte entre os pacientes com aids, o conhecimento clínico
epidemiológico da coinfecção é essencial para vigilância, controle e manejo
correto destes casos. Ressaltam-se os problemas operacionais relativos à
testagem e a elevada carga de morbidade associada a esta condição clínica.
Há uma clara necessidade de potencializar a organização da rede de serviços
e integração entre diferentes programas de saúde, tendo como referenciais a
longitudinalidade e a integralidade do cuidado. A avaliação e monitoramento de
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indicadores epidemiológicos e operacionais propiciam ações estratégicas
voltadas a qualificar as ações de vigilância epidemiológica e assistência às
pessoas coinfectadas nas diferentes realidades do país
Palavras chave: Coinfecção, HIV, aids, Tuberculose, epidemiologia, controle
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PERSISTÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ACOMPANHADAS EM UM CENTRO DE OBESIDADE
INFANTIL
Farias, Camilla Ribeiro Lima de; Medeiros, Carla Campos Muniz; Costa, Ivelise
Fhrideraid Alves Furtado da; Carvalho, Danielle Franklin de.
Introdução: A obesidade na infância e adolescência representa o problema
nutricional de maior ascensão entre a população mundial observada nos
últimos anos, tornando-se um dos principais problemas de saúde pública.
Muitas das doenças crônicas guardam relação com a obesidade, destacandose a Síndrome Metabólica (SM), que pode se fazer presente já em fases
iniciais da vida. Objetivos: Verificar a persistência da síndrome metabólica em
crianças e adolescentes com excesso de peso, acompanhadas em um Centro
de Obesidade Infantil. Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal, com
abordagem quantitativa, desenvolvido no Centro de Obesidade Infantil de
Campina Grande-PB, no período de abril de 2009 a dezembro de 2012. A
amostra foi composta por 133 indivíduos obesos ou com sobrepeso, entre dois
e 18 anos. Foi aplicado um questionário e realizado exame clínico, avaliação
antropométrica, aferição da pressão arterial e exames bioquímicos. Para o
diagnóstico de SM foram utilizados os critérios do The Third Report of the
Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood
Cholesterol in Adults, adaptados para a faixa etária. Tais procedimentos foram
realizados em dois pontos de seguimento (basal e 24 meses). Após a coleta,
os resultados do estudo foram duplamente digitados e, após a verificação da
consistência dos dados, foi realizado um estudo para descrever a população e
perdas de seguimento. As análises foram realizadas utilizando o programa
SPSS, 17.0, considerando-se o nível de significância de 5%. Durante todo o
processo respeitou-se os princípios éticos da Resolução 196/96. Resultados:
Do total de 133 crianças e adolescentes avaliados, 81 (60,9%) era do sexo
feminino; 88 (66,2%) de cor não-branca; 13 (9,8%) tinham menos de seis anos,
34 (25,6%) entre 6 e 10 e 86 (64,7%) mais de 10 anos; a renda familiar média
foi de R$1.401,2 ± 779,6. No início do estudo, a síndrome metabólica estava
presente em 45,9% da amostra (n=61), sendo a prevalência reduzida para
27,8% (n=37) após os dois anos de acompanhamento (p<0,05). Conclusão: O
acompanhamento em um centro especializado em obesidade, que inclui não só
atendimento médico, mas, sobretudo, orientação interdisciplinar, auxilia na
melhoria das condições de saúde de crianças e adolescentes, reforçando que a
intervenção precoce é essencial para a prevenção e controle de doenças
crônicas não transmissíveis.
Palavras-chave: Obesidade; Síndrome X metabólica; Crianças; Adolescentes.
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MORTALIDADE POR CAUSA MAL DEFINIDA: USO DA AUTÓPSIA VERBAL NA
INVESTIGAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE MORTE EM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO RS.
Luciane Silva Ramos
Elenir Terezinha Rizzetti Anversa
Terezinha Weller
No Brasil, em 2008, conforme o Ministério da Saúde – MS (2010), as mortes com causa
básica mal definida representaram 7,7% do total de óbitos declarados, o que é
considerado aceitável segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, que considera
um Sistema de Informação de Mortalidade- SIM com boa qualidade quando o índice de
mortes por causa mal definida está abaixo de 10%. A evolução deste indicador no
Estado do Rio Grande do Sul também se manteve ao passar do tempo, no entanto em
torno de 5% sendo estes registros maiores do que observados ao âmbito de Brasil e
maiores que a meta nacional para os anos de 2010 e 2011, 7% e 6% respectivamente.
Superando estimativas em nível nacional e estadual, o SIM do município de Santa
Maria-RS vem registrando nos últimos anos, em torno de 12% de óbitos por causa
básica mal definida, sendo essa a terceira causa de óbito do município. E, o que ainda se
agrava mais é que dentre dessas, quase a totalidade, refere-se a óbitos SEM
ASSISTÊNCIA MÉDICA. Frente a esse cenário a Vigilância Epidemiológica do
município em parceria com o Programa de Educação para o Trabalho – PET vem
desenvolvendo desde 2011 o projeto de investigação desses óbitos por meio da
Autópsia Verbal- AV. Este estudo teve como objetivo investigar os óbitos por causa
mal definida, residentes no município nos anos de 2010 e 2011, no sentido de definir a
causa básica. O delineamento do estudo foi transversal. No ano de 2010 e 2011
respectivamente, ocorreram 1.945 e 1.914 óbitos de residentes neste território. Destes
foram incluídos 244 e 248, óbitos por CMD conforme “Capítulo XVIII - Sintomas,
Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório Não Classificados em
Outra Parte”, compreendendo as categorias entre R00 e R99, classificadas como mal
definidas na Classificação Internacional de Doenças (CID - 10). Foram excluídos os
óbitos de menores de um ano e de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos).
Após a realização da AV, em 2010, os óbitos por causa mal definida representaram 4,6
% do total de óbitos do município, e em 2011, 5,7%.
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POLIFARMÁCIA E ESTADO NUTRICIONAL EM IDOSOS: ESTUDO DE BASE
POPULACIONAL EM VIÇOSA (MG)
Autores: Gabriela Aires Martins; Andréia Queiroz Ribeiro; Francisco de Assis Acurcio;
Silvia Eloiza Priore; Sylvia do Carmo Castro Franceschini
Introdução: Os múltiplos problemas crônicos de saúde comuns aos idosos fazem
deles grandes usuários de medicamentos. Desta forma observa-se maior possibilidade
do surgimento de problemas relacionados ao uso destes, tais como a polifarmácia,
definida neste estudo como o uso concomitante de cinco ou mais medicamentos. É
sabido que a polifarmácia aumenta a frequência e a gravidade de reações adversas e
interações medicamentosas, reduz a adesão ao tratamento medicamentoso, aumenta
a morbimortalidade e aumenta o risco de utilização de medicamentos potencialmente
inapropriados. Objetivo: Investigar o consumo de medicamentos entre idosos no
município de Viçosa-MG com ênfase na polifarmácia e fatores relacionados.
Metodologia: Estudo transversal com 621 idosos não institucionalizados de ViçosaMG no ano de 2009. Foram avaliadas características sociais e demográficas,
indicadores das condições de saúde e uso de serviços de saúde, estado nutricional,
hábitos de vida e uso de medicamentos. A análise dos dados constou de estimativa de
prevalências e seus respectivos intervalos de confiança de 95%, distribuição de
freqüências, estimativas de medidas de tendência central e variabilidade. Além disso,
foi realizado o teste de qui-quadrado para comparação de proporções. Resultados:
Dentre os idosos estudados, 53,3% eram mulheres e a média da idade foi 70,8 anos
(mediana de 69 anos). A prevalência de uso de medicamentos foi de 91,8% (IC 95%
90,0% - 94,0%) e a média de 3,9 medicamentos por idoso (mediana = 4). A
prevalência de polifarmácia foi de 36,1% (IC 95% 32,3% - 38,9%). Essa prevalência foi
significantemente superior entre as mulheres, idosos com 80 anos ou mais, com pior
autopercepção de saúde, com risco cardiovascular aumentado, com excesso de peso
e com capacidade funcional inadequada, comparativamente aos seus congêneres.
Conclusões: Foram observadas elevadas prevalências de uso de medicamentos e de
polifarmácia entre os idosos do município de Viçosa. Apesar de necessário, o uso de
medicamentos constitui risco para idosos devido a sua alta vulnerabilidade aos
problemas decorrentes deste uso. A adoção de hábitos de vida saudáveis que
favoreçam a prevenção do excesso de peso e do risco cardiovascular, bem como
melhorem a capacidade funcional podem contribuir para reduzir a prevalência de
polifarmácia e os agravos advindos dessa prática.
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DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA REALIZADO PELO LACEN ES NO ANO DE 2013
Arnidio Coutinho, Maristela F. Carneiro, José Carlos Caucho, Lucas A. Vianna,
Sarah P. C. Pires, Anezia L. Ribeiro
Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de casos positivos estimados de
malária no ano de 2012 está entre 135 a 287 milhões, com aproximadamente 327 mil óbitos. É
provável que o número de casos anuais seja ainda maior do que o estimado. A malária é uma
das doenças de maior prioridade de erradicação e esforços têm sido despendidos na criação
de vacinas e estratégias de prevenção. Não obstante, tais esforços exigem estudos
epidemiológicos capazes de ofertar dados concretos sobre a real prevalência da doença. No
Brasil, o diagnóstico da malária é realizado estritamente por instituições de saúde do governo.
Tal estratégia facilita a manutenção de dados epidemiológicos e pode acelerar a formulação de
estratégias de vigilância e controle. O Espírito Santo é um dos estados brasileiros afetados pela
malária e o Laboratório Central (LACEN), subordinado à Secretaria de Saúde do ES é
responsável pelo diagnóstico de casos suspeitos nas Regionais de Saúde Metropolitana e Sul.
Dessa forma, esse trabalho visou colaborar com informações epidemiológicas dessas regiões
entre os meses de janeiro a dezembro de 2013. Messe interval, foram analisadas lâminas de
239 pacientes, e os resultados disponibilizados no Gerenciador de Ambiente Laboratorial. O
diagnóstico foi positivo para 51 pacientes (21,33%), sendo 42 homens (82,36%) e 9 mulheres
(17,54%). Dos casos confirmados, 37 (72,55%) foram considerados autóctones e associados ao
Plasmodium vivax. Dos 14 casos não-autóctones, 5 (35,71%) foram associados a forma maligna
(P. falciparum) e o restante ao P. vivax. Nesses casos, os pacientes eram viajantes ou naturais
da Guiana Francesa ou de países africanos (Gana e Angola). Dentre estes, houve um caso de
malária mista em um paciente visitante da Guiana Francesa. Os municípios mais afetados
foram: i) Domingos Martins (38 casos suspeitos, 8 confirmados e uma reincidência), ii) Santa
Tereza (37 casos suspeitos e 8 confirmados) e iii) Alfredo Chaves (14 casos suspeitos e 5
confirmados). Nossos dados confirmam que a maior parte da malária incidente sobre o estado
se dá em sua forma leve, e que o acometimento ainda é maior em homens do que mulheres,
nutrindo a teoria de que a picada dos mosquitos ocorre predominantemente em regiões às
margens de centros urbanos, e que o trabalho de campo, que ainda é realizado
majoritariamente por homens, favorece a transmissão da doença.
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE SURTO DE HEPATITE A EM ACADEMIA DE GINÁSTICA, NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (MRJ), NOVEMBRO DE 2013.
Marcia Sandre Coelho Coutinho
Bárbara Nicacio Bahia
Marina Baptista de Azevedo
Flávio Dias da Silva
Elisa Alves Montalvão
Janine Simões Correa
Cristianne Kelly Lemos de Lima
Luciana de Almeida Pinto
Wálria Dias Machado Toschi
Introdução: A investigação de surtos de hepatite A, doença classicamente relacionada à contaminação de
água e alimentos, é um desafio para a vigilância epidemiológica, principalmente no que diz respeito à
confirmação laboratorial da fonte de infecção.
Em 2013, foram notificados no MRJ 216 surtos, sendo 39 de hepatite A. O surto mais expressivo foi
notificado em novembro, inicialmente com 5 casos suspeitos entre usuários de uma academia de ginástica.
A investigação do surto envolveu o Serviço de vigilância em saúde local, a Coordenação de Vigilância
Epidemiológica e a Coordenação de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde; incluiu a revisão de
prontuários dos internados e a busca ativa de sintomáticos nos serviços de Urgência e Emergência do
território.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados e medidas de controle adotadas.
Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo. Fontes de dados: ficha do SINAN e banco Excel com as
variáveis: sintomas, internação hospitalar.
Resultados: Foram notificados 239 casos de Hepatite A. Destes, 179 (74,9%) preenchiam definição de caso
suspeito, tendo sido confirmados 171: 99 (57,9%) por critério clínico epidemiológico e 72 (42,1%) por
critério laboratorial. Todos os casos internados (n=33, 18,4%) tiveram alta. A mediana de idade entre os
confirmados foi 24 anos (6-66). Os sinais e sintomas mais frequentes foram icterícia e prostração (80,7%),
colúria (69,9%) e náuseas (64,3%). Todos os casos consumiam água do bebedouro central da academia.
Foram identificados 10 casos em contatos domiciliares sem vínculo com a academia. O fornecimento de
água era feito por carros pipa, sendo o fornecimento público (CEDAE) eventual. Foi realizada pela Vigilância
Sanitária Municipal coleta de amostras de água do estabelecimento e dos fornecedores, com resultados
satisfatórios. A academia ficou interditada até os resultados de exames e regularização da documentação.
Ações educativas foram feitas aos usuários da Academia.
Conclusão: A partir da notificação de 5 casos foram confirmados 171 casos de hepatite A, tendo em comum
uma academia de ginástica. A fonte primária de infecção não foi confirmada, porém foi sugerida a água
como principal veículo de contaminação. Reforça-se a importância também da transmissão interpessoal e a
necessidade de medidas educativas de saúde para redução do risco de disseminação da doença.
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Dor Lombar em Condutores de Ônibus: Investigação da Associação com
Exposição à Vibração de Corpo-Inteiro

Autores: Marilu Alcântara de Melo Figueiredo e Luiz Felipe Silva.

Introdução: a atividade de condutor de ônibus implica em riscos à saúde,
compreendendo a exposição à vibração de corpo-inteiro (VCI). Objetivos: Verificar as
variáveis significantes na ocorrência de dor lombar entre motoristas e cobradores do
município de Itajubá- MG. Material e métodos: Questionários foram empregados para
identificar as variáveis socioeconômicas, bem como as relacionadas ao trabalho, em
uma amostra de 17 condutores em 12 linhas de ônibus. Nos veículos destas, foi
realizada a avaliação da exposição à vibração, segundo a norma ISO-2631 (1997),
registrando os valores da aceleração equivalente para 8 h de exposição A(8) em ms2 e a
dose diária da vibração (VDV) em ms1,75. Foi aplicada a regressão logística nãocondicional ara controlar as variáveis de confusão. Resultados: Na análise univariada, as
seguintes variáveis foram consideradas significantes: número de filhos (RC =2,63
IC95%:0,99-6,99); idade (RC =1,12 IC95%:0,46-1,31); circunferência abdominal (RC
=1,33 IC95%:0,89-1,98) e tabagismo (RC =4,80 IC95%:0,38-59,9). Na análise
multivariada, permaneceu o seguinte modelo com p = 0,1065: número de filhos (RC
=3,03 IC95%:0,83-11,42) e circunferência abdominal (RC =1,43 IC95%:0,43-2,48). O
valor da aceleração média A(8) foi de 1,17±0,29 ms2, enquanto que para VDV (8) foi de
24,33±3,76 ms1,75. Apesar de não ter sido significante no modelo final, observou-se que
ambos os valores da VCI estão acima dos limites de exposição ocupacional. Medidas de
prevenção devem ser adotadas nestes aspectos levantados.
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Título: Infecção por papilomavírus humano em homens atendidos em centro
de referência no município de Vitória da Conquista, Bahia.
Introdução: A infecção por papilomavírus humano (HPV) apresenta elevada
carga de morbimortalidade em homens de todo o mundo, podendo levar ao
desenvolvimento de câncer. Os homens desempenham papel importante na
dinâmica de transmissão do vírus e são negligenciados em termos da
abordagem pelos serviços de saúde. No Brasil, a vulnerabilidade social em
áreas do Norte e Nordeste do país, amplificam o problema. Objetivo:
Descrever as características clínicas e epidemiológicas da infecção por
papilomavírus humano (HPV) em homens atendidos em um centro de
referência no município de Vitória da Conquista, Bahia. Método: Pesquisa
operacional baseada em estudo transversal descritivo, realizado por meio da
análise de registros/prontuários de pacientes do sexo masculino portadores de
HPV atendidos no Centro de Referência em DST/AIDS do município de Vitória
da Conquista, no período de 1999 a 2008. Os dados foram coletados a partir
de instrumento estruturado da pesquisa e consolidados/analisados no software
Stata 11.2. Resultados: No período de estudo, foram registrados 934
pacientes do sexo masculino portadores de HPV com atendimento no serviço.
Predominaram indivíduos solteiros (59,5%), heterossexuais (82,1%), na faixa
etária de 20-29 anos (55,0%) e com baixa escolaridade (45,4%). As
características clínicas evidenciadas na maioria dos casos de HPV foram
múltiplas lesões clínicas (78,6%), do tipo verruga/espícula (82,0%), localizadas
na região peniana (57,6%) e glande (23,2%). O principal tratamento realizado
nestes casos foi a cauterização elétrica (68,0%), sendo que o percentual de
recidiva das lesões foi de 20,1%. Conclusão: Este estudo reforça a
importância da infecção por HPV na população masculina ao apresentar o
contexto clínico-epidemiológico da doença em homens em município do interior
do nordeste brasileiro. O contexto de vulnerabilidade social desta população
reforça a necessidade de estruturação de uma política consistente de saúde do
homem no país.
Palavras-chave: Papilomavírus
Controle, Saúde do Homem

Humano,
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS HOMENS COM SOROLOGIA
REAGENTE AO VÍRUS DA HEPATITE B
Marina Frota Lopes
Christina Costa de Oliveira
Camila Santos do Couto
Priscila Firmeza Bruno
Simone Paes de Melo
Maria Alix Leite Araújo
Introdução: A procura aos centros de testagem e aconselhamento (CTA) para
realização de testes sorológicos da hepatite B vem se destacando devido ao aumento da
incidência da doença, sendo a principal causa de hepatite crônica, cirrose e carcinoma
hepatocelular. O fácil acesso a sorologia no CTA, garante à detecção precoce,
orientação aos usuários, início da oferta do tratamento adequado, melhor resposta do
organismo e melhor qualidade de vida. Objetivo: Identificar o perfil sociodemográfico
da população masculina com sorologia reagente ao vírus da hepatite B no CTA de
Fortaleza. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo retrospectivo, referente ao
período de janeiro a dezembro do ano de 2010, realizado a partir de dados secundários,
mantidos pelo CTA do município de Fortaleza. A amostra do estudo foi composta por
40 formulários de usuários que procuraram o CTA e obtiveram sorologia positiva para
Hepatite B. A coleta de dados foi realizada, entre os meses de março a julho de 2012. A
organização e analise dos dados foi realizada estatisticamente pelo software SPSS 19.0.
A pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza
com protocolo de número 255/08. Resultados: A população masculina que realizou o
teste para hepatite B foi um total de 558 usuários, dentre estes, 40 apresentaram
resultado reagente da sorologia (7,2%). Os achados apontaram maior freqüência em
homens com idade acima de 30 anos, 38 (95%) e em solteiros, 20 (50%). Com
predomínio da raça parda (60%) e escolaridade entre 8 a 11 anos de estudo (32,5%).
Quanto às características comportamentais, 24 (60%) usuários não relataram nenhuma
DST prévia. O tipo de exposição que a maioria fez alusão foi à relação sexual com 30
(75%). Os resultados indicaram um alto índice de relação homoafetivas com 19
(47,5%). Quanto ao uso do preservativo os valores estabelecidos entre os que usaram
com seus parceiros fixos e eventuais, 15 (37,5%) e 18 (45%) respectivamente. No que
diz respeito a co-infecção da Hepatite B com a Sífilis, 7 (17,5%) foram reagentes ao
VDRL. Em relação à co-infecção da Hepatite B e o HIV, 14 (35%) apresentaram
resultados reagentes no teste rápido para HIV. Conclusão: Apesar da existência de
políticas de atenção à saúde da população masculina, verificou-se ainda há necessidade
de um maior investimento nas práticas de educação em saúde, com foco na prevenção.
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ACIDENTE DE TRABALHO NO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO DAS PEDRAS:
ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO E
AGROTÓXICOS
FERNANDES, G.A.; SILVA, L.F.

Introdução
A exposição combinada a agrotóxico e ao ruído está associada à ocorrência de acidentes
de trabalho no campo. Estudos que abordem o acidente de trabalho no ambiente rural
tornam-se significativos, visto as grandes transformações que ocorreram neste meio ao
longo dos anos e modificaram o modo de produção dos trabalhadores rurais. Exitem
evidências que trabalhadores expostos a um nível sonoro equivalente (LAeq,8h) superior
ou igual a 80 [dBA] em seu local de trabalho tem um aumento no risco de acidentes,
pois a exposição ao ruído pode levar a uma perda temporária de audição. A amostra
analisada neste estudo faz parte de uma pré-teste de trabalho de dissertação de mestrado,
fato que justifica a amostra ser reduzida.

Objetivo
Analisar a exposição combinada a pesticidas e ao ruído e sua associação na gênese de
acidentes entre trabalhadores rurais.

Método
Foi realizado um estudo seccional em uma amostra de 20 trabalhadores rurais do
município de Conceição das Pedras, sul de Minas Gerais (MG). Foi aplicado um
questionário

que

teve

a

finalidade

de

levantar

dados

sociodemográficos,

comportamentais e ocupacionais da amostra. O método de regressão logística nãocondicional foi utilizado para identificar as variáveis significativas, controlando as de
confusão e quantificando os valores das razões de chance (RC) das variáveis
explanatórias.

Resultados
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A média de idade dos trabalhadores foi de 40,52 anos. No que concerne aos anos de
escolaridade, foi observada média de 6,85 anos. E a média da antiguidade na função foi
de 27 anos. É possível observar que a única variável significativa se refere à antiguidade
na função, o trabalhador possui 1,11 vezes a chance de sofrer acidente de trabalho.
Outras variáveis não apresentaram significância estatística. Quanto aos trabalhadores
exposto ao ruído 60% relataram que o ruído em seu local de trabalho é forte ou muito
intenso, 30% que ruído incomoda, 20% sente zumbido, 10% apresentam dificuldade de
audição e 5% queixaram-se de tontura e perda auditiva induzida pelo ruído.
Conclusão
A única variável significativa se refere à antiguidade na função, possivelmente com a
ampliação da amostra encontrará outras variáveis significativas.
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Uma

abordagem

ecossistêmica

para

os

acidentes

de

trânsito

com

motociclistas: pressupostos teóricos e modelo explicativo

Paul Hindenburg Nobre de Vasconcelos Silva
Maria Luiza Carvalho de Lima
Lia Giraldo da Silva Augusto

Resumo
São poucos os estudos que utilizam a abordagem ecossistêmica para os
acidentes de trânsito (AT). E, os vários agravos não são tratados como um
problema que envolve condicionantes multidimensionais, situações de risco,
cujas relações fogem ao modelo multicausal hegemônico do tipo causa-efeito
(Souza, Minayo, Malaquias, 2005; Sauer, Wagner, 2003; Samaja, 2003; Mello
Jorge, 1997). As políticas públicas têm visto os ATs como um ato de
periculosidade potencial que expressa reações anômalas ou comportamentos
sociopáticos de grupos específicos no interior de uma sociedade equilibrada
(Tambellini, 1976), por isso acarretam pouca influência as medidas de caráter
específico na diminuição dos acidentes. O objetivo deste trabalho é contribuir
para uma compreensão mais ampla das dimensões e processos motivadores
dos acidentes de trânsito com motociclistas por meio de um modelo explicativo
de caráter ecossistêmico. O método consistiu numa revisão bibliográfica, sobre
causalidade em epidemiologia,

abordagem ecossistêmica e dos resultados

encontrados em duas investigações antecedentes sobre os AT, Estudo
espacial da mortalidade por acidentes de motocicleta em Pernambuco, e A
reprodução social na compreensão das mortes por acidentes de moto em
Pernambuco, para orientar um modelo explicativo usando indicadores sociais
construídos a partir do conceito de reprodução social como categoria de
análise. Os resultados das investigações precedentes, evidenciam que as
variáveis agrupadas na categoria de análise reprodução ecológico-política se
mostraram com maior força explicativa para as maiores taxas de mortalidade
segundo os territórios estudados no modelo do estudo. Os indicadores com
maior significância foram: fator de crescimento da população ao ano, fator de
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crescimento da frota total ao ano, razão da frota moto/1.000 habitantes e
menores densidades demográficas. Conclui-se que a partir do entendimento de
que saúde é um atributo humano que deve ser protegido para além dos
interesses econômicos, se vê que as atuais políticas de incentivo ao mercado
de motocicletas, com ampliação do consumo, sem as condições de suporte
socioambientais necessárias, são responsáveis pela degradação sócio
ambiental que afeta a qualidade de vida nas cidades e produz a morte
especialmente de jovens trabalhadores.
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PERFIL NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO IDOSA DE UM MUNICÍPIO DO
SUDOESTE DO PARANÁ
Debora Carvalho Frigo; Pamela Ferreira da Cruz; Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida,
Ana Paula Vieira, Lucas Felicio

Com o crescimento da população de idosos, aumenta a necessidade de atenção às
questões relacionadas à saúde no envelhecimento, especialmente aquelas que compreendem o
papel da nutrição na promoção e manutenção da independência e autonomia das pessoas
idosas. Estudos apontam que no Brasil, a prevalência de excesso de peso vem crescendo em
todas as faixas etárias e estratos econômicos. Pesquisas brasileiras como Vigitel encontrou
uma frequência de excesso de peso de 48,5% na população acima de 18 anos, tendendo a
aumentar com a idade. Diante disso, o estudo tem como objetivo descrever o perfil nutricional
de idosos participantes de atividades desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social do
município de Francisco Beltrão, PR. Trata-se de um estudo de transversal, realizado com 245
idosos voluntários, com idade acima de 60 anos. O diagnóstico do estado nutricional foi
realizado por meio do IMC e classificado segundo critérios do Ministério da Saúde. Os dados
foram coletados em novembro de e incluíram dados de identificação e as variáveis, peso,
altura e circunferência da cintura. Dos 245 idosos voluntários 37,5% eram do sexo masculino
e 62,5% do sexo feminino, com idade média de 70 anos. Em relação ao estado nutricional,
55,43% dos homens estavam acima do peso, enquanto nas mulheres, esse índice foi de
54,90%. A circunferência da cintura se apresentou aumentada em 72,82% dos homens e 86,92%
das mulheres, caracterizando risco aumentado para desenvolver doenças metabólicas. Esses
resultados merecem atenção e seguem uma tendência demostrada em diversos estudos, em vários
países, onde a elevada prevalência de desvio nutricional predomina nessa população. Neste
contexto, condições socioeconômicas, alterações fisiológicas próprias da idade e a incapacidade
progressiva de realizar as atividades cotidianas, refletem em uma alimentação inadequada, tanto
pela falta de nutrientes, quanto pelo excesso. Frente a isso, se faz necessário a busca por conhecer
e compreender as características que afetam o consumo alimentar do idoso, considerando todas as
particularidades e o ambiente em que estão inseridos.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE NEOPLASIAS REGISTRADOS
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: 2008-2013
Maria de Fátima Bastos Nóbrega de Almeida
Mônica Cardoso Façanha
Francélia Alves Martins
Francisca Izabel Costa Sousa
Francisca Rosellin Oliveira de Andrade
Maria de Margarette Oliveira de Andrade

Introdução: Em 1983 foi implantado o Registro Hospitalar de Câncer do Brasil (RHC)
no Instituto Nacional de Câncer e em 2012, no Hospital Universitário Walter Cantídio.
A partir do RHC, é possível verificar a freqüência das neoplasias diagnosticadas, por
sexo, faixa etária, sua evolução, além de avaliar aspectos relacionados ao tratamento,
como desempenho do serviço onde foi feito o diagnóstico e tratamento, tempo de espera
entre a primeira consulta e diagnóstico, e tratamento e o reflexo desses parâmetros sobre
a evolução da doença. Objetivos: Apresentar os resultados alcançados no RHC por um
hospital universitário no recorte de tempo 2008-2013. Metodologia: Estudo de série de
casos, realizado a partir do banco de dados do SisRHC – Sistema para Informatização
de Dados dos Registros Hospitalares de Câncer. Os dados que alimentaram o banco
foram coletados de prontuários entre mar/2012 e mar/2014, e apresentados em tabelas e
gráficos. Resultados: Foram notificados 1235 casos de câncer, sendo a maioria das
notificações referentes aos anos de 2009 (572 casos) e 2008 (491 casos), destes 652 no
sexo masculino (52,8%) e 583 feminino (47,2%). As neoplasias mais frequentes em
mulheres foram: pele (268; 55,0%), sistema hematopoiético e reticuloendotelial (57;
11,7%), cólon (30; 6,2%) e glândula tireóide (29; 6,0%). Nos homens, destaca-se a pele
(317; 55,9%), sistema hematopoiético e reticuloendotelial (70; 12,3%) e estômago (63;
11,1%). Quanto à faixa etária, no sexo fem: 70-79anos (137; 23,4%), 60-69a (126;
21,5%) e 50-59a (110; 18,8%). Os homens com maior prevalência: 60-69a (169;
25,9%), 50-59a (136; 21,2%) e 70-79a (124; 19,0%). Conclusões: Existe uma discreta
predominância de casos no sexo masculino. A maioria dos casos de câncer registrados
afeta a pele, seguida pelas neoplasias do sistema hematopoiético e reticuloendotelial,
possivelmente porque tanto o serviço de dermatologia quanto o de hematologia são
referencias eficientes para o tratamento dessas doenças. As neoplasias que afetam o
sistema gastrointestinal também foram significativas (estômago e cólon).
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PERFIL DE MORTALIDADE DOS ACIDENTES DE TRABALHO NO ESTADO DA
PARAÍBA: 2006 A 2012
Cleyton Cézar Souto Silva
Cristina da Silva Medeiros
Raimunda Alves de Almeida
Celeida Maria de Barros França Soares
Kionna Oliveira Bernades Santos
RESUMO
INTRODUÇÃO: Diante dos impactos do acidente de trabalho fatal, das mudanças
dos processos de produção e do perfil epidemiológico, estudos sobre a mortalidade
por acidentes de trabalho ganham relevo na produção científica. No estado da Paraíba
os registros dos óbitos ocorridos por acidente de trabalho ainda são frágeis, devido a
subnotificação e ao erro de preenchimento dessa informação na declaração de óbito.
OBJETIVO: Analisar a mortalidade por acidentes de trabalho na Paraíba entre 2006 e
2012. METODOLOGIA: Estudo de vigilância em saúde, com abordagem quantitativa
de caráter descritivo e população constituída pelos 223 municípios que compõem o
estado. Os dados sobre mortalidade foram extraídos do Sistema de Informação de
Mortalidade. Foi realizada a caracterização do óbitos por sexo, faixa etária e
ocupação. A análise descritiva foi realizada com base em frequências absolutas e
relativas das variáveis de interesse e calculo do coeficiente de mortalidade por
acidentes de trabalho por 100 mil habitantes. A variação proporcional percentual foi
calculada para demonstrar a magnitude da variação de mortalidade no tempo
estudado. RESULTADOS: A mortalidade por acidente de trabalho na Paraíba
apresentou uma ascensão entre os anos 2007 a 2009 (1,0 – 1,6) e 2010 a 2011 (1,6 –
1,9), permanecendo constante entre os anos 2006 a 2007 (1,0) e 2009 a 2010 (1,6),
com uma média de 1.4 e variação proporcional percentual de 40% no período. A
proporção de óbitos por AT segundo sexo mostrou-se com percentual de 97% para
sexo masculino e 3% para o feminino. Com relação à faixa etária de maior proporção
de casos foram os adultos jovens com 52,1% (19-39 anos) e 34,8% (40-59 anos), e os
idosos com 60 ou mais anos apresentaram uma proporção de 13,1%. Quanto à
ocupação, observou-se predominância de óbitos de trabalhadores nos setores de
serviços (23%), construção civil (13,8%), agricultura (8,6%), comércio (2,6%), indústria
(2,6%) e pecuária (2%). Porém destaca-se a falta desta informação (43,4%) nas
declarações de óbitos. CONCLUSÃO: Percebe-se a necessidade melhorar as
notificações dos dados referente a ocupação nas declarações de óbito a fim de
subdisiar os planejamentos das ações de prevenção dos acidentes de trabalho fatais.
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Dislipidemia e Grupos de Sintomas do Transtorno do Estresse Pós-Traumático:
uma relação dose-resposta com os sintomas de hiperestimulação autonômica.

Eliane Mendonça, Deborah Maia, Ivan Figueira, Evandro Coutinho.
Introdução: O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é um fator de risco
independente para diversos problemas físicos de saúde, especialmente doenças
cardiovasculares (DCV). Sugere-se que a desregulação lipídica atue como mediadora da
relação entre o TEPT e DCV. Por ser um transtorno bastante heterogêneo, a separação
dos diferentes subgrupos clínicos do TEPT parece ser uma estratégia de pesquisa
profícua para um melhor entendimento da relação entre o TEPT, a dislipidemia e DCV.
Objetivo: Avaliar a associação entre a concentração sérica de colesterol total (CT),
lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de alta densidade (HDL) e
triglicerídeos (TG) com os diferentes grupos de sintomas do TEPT- revivescência,
esquiva e entorpecimento emocional e hiperestimulação autonômica - em uma amostra
urbana de policiais civis regularmente exposta a incidentes críticos. Método: Este
estudo transversal foi realizado com 118 policiais da ativa do sexo masculino da cidade
de Goiânia - GO. Utilizou-se uma versão em português para civis da Post-Traumatic
Stress Disorder Checklist (PCL-C) para o rastreamento do TEPT. As concentrações
sanguíneas de CT, LDL, HDL e TG foram determinadas enzimaticamente. Os
coeficientes de correlação de Spearman foram estimados para os parâmetros lipídicos e
os grupos de sintomas do TEPT. Resultados: Não houve diferença estatisticamente
significativa entre os grupos “TEPT” (n=10) e “não-TEPT” (n=118) em relação à idade,
nível de escolaridade, índice de massa corporal e consumo de álcool e tabaco. Nenhum
participante estava sob uso de estatinas ou antipsicóticos. Uma forte correlação positiva
estatisticamente significativa foi observada entre os níveis de CT e LDL com o grupo de
sintomas de hiperestimulação autonômica, somente no grupo TEPT: ρ= 0,89 (p<0,01) e
ρ= 0,92 (p<0,01), respectivamente. Conclusões: O achado da forte correlação positiva
entre os níveis de CT e LDL com os sintomas de hiperestimulação autonômica pode ter
implicações clínicas importantes e ajudar a estabelecer um acompanhamento clínico
mais adequado em pacientes com TEPT sob maior risco de doenças cardiovasculares.
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Cobertura da Estratégia Saúde da Família no complexo de Manguinhos, Rio de Janeiro.
Renata dos Santos Rabello, Amanda de Carvalho Mello, Marilia Sá Carvalho
Introdução: O Sistema Único de Saúde ampliou o acesso da atenção básica por meio da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) que permite o acompanhamento permanente e a identificação do perfil
epidemiológico da população residente em um território adscrito, favorecendo o planejamento local
das atividades. O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) representa um instrumento
gerencial dos sistemas locais de saúde e possibilita a realização do diagnóstico de saúde de
determinada área de abrangência norteando o planejamento e avaliação da qualidade das ações
em saúde desenvolvidas no território. Objetivo: Avaliar a cobertura do cadastramento das famílias
residentes do complexo de Manguinhos. Métodos: Executou-se o relacionamento entre as bases
de dados do Inquérito sobre condições de vida e saúde e acesso aos serviços de saúde do território
de Manguinhos, RJ, composta por 955 registros obtidos através de entrevistas domiciliares
realizadas em 2012, e a base de dados do SIAB, atualizada em 2011, formada por 37998 registros
de usuários da Clínica da família Victor Valla e do Centro Municipal de Saúde-Manguinhos, por meio
da técnica de data linkage. Resultados: Foi possível relacionar 649 registros (68%) da amostra do
Inquérito, contradizendo, portanto, a afirmação da Secretaria Municipal de Saúde de que 100% das
famílias residentes no Complexo de Manguinhos estão cadastradas na ESF. Conclusões: Cabe
investigar o motivo de 32% da amostra populacional da área não estarem nas bases do SIAB.
Considerando que 23% das famílias possuem plano de saúde, a falta de registro das demais, seja
por problemas no SIAB ou falha da cobertura, deve ser investigada. Cabe atenção especial à
possíveis barreiras no acesso à atenção primária, seja por problemas de horário de funcionamento,
limitações da identificação da região e do mapeamento, ou problemas gerenciais.
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COMO ESTRATÉGIA PARA O MONITORAMENTO DA
COQUELUCHE
INTRODUÇÃO: Coqueluche, doença infectocontagiosa aguda, causada pela Bordetella
pertussis, caracterizada por paroxismos de tosse seca com complicações principalmente em
lactente. Tem a vacinação como principal forma de prevenção, entretanto, ainda persiste
como importante problema de saúde pública, ocorrendo na forma endêmica e epidêmica. A
vigilância epidemiológica tem importante papel através da investigação, além dos casos
suspeitos e comunicantes sintomáticos. OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico da
coqueluche no município de Maceió/AL e as principais ações da vigilância epidemiológica no
monitoramento do agravo. RESULTADOS: Observou-se aumento do número de casos de
coqueluche em 2013, com 118 casos notificados e 34 (28,81%) confirmados. A incidência foi de
3,49/100.000 hab. Representando aumento de 458,80% em relação ao ano anterior
(0,63/100.000 hab.) Identificou-se surto epidêmico na 41ª e 51ª semanas epidemiológicas (SE).
A faixa etária mais acometida foi < 1 ano (78,10%) Quanto ao critério de confirmação, 38,20%
dos casos foram confirmados por laboratório e 52,90% por clínico-epidemiológico. Os bairros
que apresentaram a maior proporção de casos foi Benedito Bentes (21,30%), Barro Duro
(18,20%) e tanto Bebedouro quanto Chã da Jaqueira (9,10%) respectivamente. CONCLUSÃO:
O fortalecimento da vigilância epidemiológica, com a adoção das medidas de controle
preconizadas, realização de exame laboratorial para confirmação de diagnóstico e
identificação da circulação do agente causal foi fundamental no processo de controle e
monitoramento da doença. Vale ressaltar a necessidade de manutenção da homogeneidade
da cobertura vacinal.
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Perfil dos pacientes renais crônicos em tratamento hemodialítico residentes em
Itabuna-BA
Carilene Silva Oliveira
Emanuela Cardoso da Silva
Lacita Menezes Skalinski
Lincoln Warley Ferreira
Dulce Aparecida Barbosa

Introdução: Com a transição demográfica e a liderança das doenças crônicas e não
transmissíveis nas estatísticas de morbimortalidade no país, a Insuficiência Renal
Crônica Terminal (IRCT) representa um problema de saúde pública não só pelo alto
custo mas pela associação à hipertensão e ao diabetes, doenças já abordadas nos
programas de Atenção Primária à Saúde. Objetivos: Conhecer perfil dos pacientes
renais crônicos residentes em Itabuna em tratamento hemodialítico em uma Unidade de
Nefrologia em 2013. Metodologia: Tratou-se de um estudo quantitativo de abordagem
exploratória, descritiva e transversal, que utilizou um instrumento de coleta abordando
aspectos socioeconômicos (faixa etária, sexo, nível de escolaridade, etnia, ocupação), o
tempo e financiamento do tratamento e causa de base da IRC, informações estas
originadas dos prontuários. Para coleta de dados do prontuários, foi solicitada a
autorização aos pacientes e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Para análise estatística dos dados foi utilizado o programa Epi Info versão 7.
Resultados: Foram incluídos no estudo 63 pacientes da unidade. Destes, 63,5% eram do
sexo masculino, 52,3% eram brancos e tinham média de idade 49,8 anos. O ensino
fundamental incompleto foi o nível de escolaridade predominante nos pacientes. Quanto
à ocupação, 31,7% eram aposentados. A causa de base mais incidente foi hipertensão
arterial em 29,6% dos casos, seguida de etiologia desconhecida com 29,5%. Dos casos
estudados, 23,9% estavam em tratamento hemodialítico há dois anos, sendo que 82,5%
do tratamento foram financiados pelo SUS. Conclusão: A maioria dos estudados
tinham faixa etária comparável a população economicamente ativa e produtiva e um
terço estavam aposentados. As ações dos profissionais de saúde devem estar centradas
na prevenção das principais doenças que estão associadas ao acometimento por IRCT, a
exemplo da hipertensão, desenvolvendo ações de promoção da saúde nos diferentes
níveis de atenção.
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ANALISE DA CAPACIDADE FISICA DE IDODOS PARTICIPANTES DE UM
PROGRAMA DE ATIVIDADES FISICAS SISTEMATIZADAS
Márcia Vanessa Franceschini
Adma Poliana de Borba Cecílio
Aline Bruna dos Santos
Lirane Defante Ferreto de Almeida
Renan Willian Mesquita
Isabella Borges

Com o aumento da idade cronológica, o nível de atividades físicas
diminui, tornando o sedentarismo um fator de risco para o agravo de
morbidades e mortalidade na velhice. Quanto mais ativa é a pessoa, menos
limitações ela apresentará no decorrer da vida, por isso a atividade física é um
fator de proteção funcional não só na velhice, mas em todas as idades. O
objetivo da presente pesquisa foi de analisar a capacidade física de idosos
através de testes de desempenho motor. Trata-se de um estudo transversal, no
qual participaram voluntariamente 60 idosos com idades compreendidas entre
60 e 81 anos, sendo 12 homens e 48 mulheres que participam de um programa
de atividade física. Os testes foram aplicados antes do ínicio da implantação do
programa de atividade física. A coleta ocorreu no mês de fevereiro de 2014, no
Pavilhão de atividades recreativas da Secretaria Municipal de Assistência
Social de Francisco Beltrão/PR, que coordena os grupos de idosos. A aptidão
física foi avaliada através de testes de desempenho motor proposto por Rikli e
Jones (1999; 2002), que incluem capacidades funcionais de força muscular de
membros inferiores (levantar e sentar na cadeira), flexibilidade de membros
inferiores (sentado, alcançar os membros inferiores com as mãos), agilidade
corporal e equilíbrio dinâmico (levanta, caminha 2,44m e volta a sentar), e
resistência aeróbica (andar seis minutos). No teste de força muscular de
membros inferiores 56,66%, apresentaram resultado bom e 43,33% resultado
ruim. No teste de flexibilidade de membros inferiores 10% apresentaram
resultado ótimo, 48,33% bom e 41,68% ruim. No teste de agilidade corporal e
equilíbrio dinâmico 48,33% bom e 51,67% ruim. E por fim, no teste de
resistência aeróbica 6,67% ótimo, 61,67% bom e 31,66% ruim. Os resultados
encontrados corroraboram com outros estudos que

apontam que

o

envelhecimento humano por si só provoca limitações orgânicas e combinadas
com a ausência da prática de atividade física compromete a execução das
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atividades do quotidiano e coloca em maior vulnerabilidade a saúde do
indivíduo. Ao contrário uma prática regular de atividade física contribui para a
manutenção da autonomia e reduz os riscos de morbidades e mortalidade.
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Consumo alimentar de adolescentes de diferentes níveis socioeconômicos
Introdução: Em decorrência de importantes mudanças ocasionadas pelos processos de
urbanização e modernização verificados nos últimos anos, o consumo de alimentos
industrializados, ricos em açúcar, sódio e gordura, tem aumentado entre os adolescentes, ao
mesmo tempo em que a ingestão de alimentos saudáveis como frutas e hortaliças vem
diminuindo, principalmente entre os mais jovens. Alguns estudos têm demonstrado diferenças
nos hábitos alimentares conforme o nível socioeconômico. Assim, conhecer os hábitos e
práticas alimentares dos adolescentes constitui ferramenta fundamental para que sejam
realizadas intervenções objetivas e acertadas.
Metodologia: Estudo realizado com 1716 estudantes de 10 a 17 anos de idade, de ambos os
sexos, sendo 40,2% de classe econômica mais elevada (A e B) e 59,2% de classe econômica
mais baixa (C, D e E). Os dados de consumo alimentar foram obtidos utilizando questionário de
frequência alimentar qualitativo. Foram definidos três grupos alimentares saudáveis (frutas,
hortaliças e laticínios) e dez não saudáveis (5 ricos em açúcar e 5 ricos em sódio). Para os
saudáveis definiu-se como frequente o consumo do alimento duas vezes por dia ou mais. Para
os alimentos não saudáveis, considerou-se o consumo superior a uma vez na semana, exceto
para refrigerantes e balas, para os quais se definiu a ingestão de uma vez por dia ou mais. Para
verificar a diferença de frequência de consumo dos alimentos marcadores de alimentação
saudável e não saudável foi utilizado o teste do qui-quadrado.
Resultados: Maior consumo de alimentos marcadores de alimentação saudável (hortaliças e
laticínios) foi encontrado entre os adolescentes das classes econômicas mais elevadas. Dentre
os alimentos ricos em açúcar foi maior o consumo de refrigerantes e chocolates entre os mais
ricos e maior consumo de balas entre os mais pobres. Para os alimentos ricos em sódio, houve
maior consumo de pizza e sanduiches entre os de maior nível econômico e maior consumo de
“snacks” entre os de menor nível econômico.
Conclusão: Os dados deste estudo mostram a inadequação de consumo alimentar com relação
aos marcadores de alimentação saudável e não saudável entre os adolescentes. Estratégias de
intervenção devem ser realizadas no ambiente escolar, por ser tratar de local de agregação
desses jovens, podendo também contar com a participação das famílias e dos educadores.
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AVALIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SENTINELA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
(MRJ), 2013.
Carla Oliveira de Castro
Marcia Sandre Coelho Coutinho
Rosângela Monteiro
Flávio Dias da Silva
Wálria Dias Machado Toschi
Marina Baptista de Azevedo
Introdução: A vigilância sentinela de dengue é uma importante ferramenta utilizada para o
monitoramento da dengue e tem como objetivo detectar precocemente os sorotipos
circulantes. A tipificação viral, em nosso município, ocorre através da realização da técnica
de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A partir de dezembro de 2011, o MRJ
desenvolveu a estratégia de intensificação da vigilância sentinela, tendo como laboratórios
de referência o LACEN-RJ e o Laboratório de Flavivírus da FIOCRUZ. A fim de se obter uma
abrangência representativa da população, foram selecionadas 15 unidades de saúde
distribuídas pelo município, nas dez áreas de planejamento (APs). Pacientes com definição
de caso para dengue e com data de início dos sintomas até o terceiro dia tiveram amostras
de soro encaminhadas ao LACEN para realização do NS1 (teste de triagem) e em caso de
resultado reagente, posterior realização de PCR.
Objetivo: Avaliar a vigilância sentinela de dengue no MRJ no ano de 2013.
Metodologia: Foi realizada análise descritiva dos resultados de PCR referentes às unidades
sentinela, obtidos a partir do Gerenciador de Ambiente Laboratorial e tabulados pelo
programa Excel.
Resultados: Das 1511 amostras encaminhadas (1038 pelo LACEN e 473 pela Fiocruz) 75
tiveram PCR detectável (5%). Destas, 68 foram identificadas como sorotipo 4 (90,7%), 06
como sorotipo 3 (8%) e 1 como sorotipo 1 (1,3%). A zona sul foi a região de maior detecção
viral neste período, sendo no bairro da Rocinha a maior ocorrência do vírus 4. O mês com
maior número de coletas foi março, acompanhando diretamente o período de maior
incidência da doença no município. Detectou-se circulação viral do tipo 4 em todas as 10 APs
do município.
Conclusão: A busca de casos e a vigilância viral são atribuições da vigilância epidemiológica,
que utiliza a estratégia sentinela como uma das ferramentas para qualificar estas ações. As
Unidades sentinelas devem implementar e fortalecer sua rotina de vigilância, buscando
resultados que serão vitais para a análise da próxima sazonalidade dos casos de dengue no
MRJ.
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OBESIDADE EM ADOLESCENTES: análise de fatores de risco em estudantes da
rede pública estadual do Município de Fortaleza, Ceará

OBJETIVO: descrever o perfil epidemiológico da obesidade e fatores de risco
associados, em estudantes, adolescentes do ensino médio, da rede pública estadual do
município de Fortaleza, Ceará. MÉTODOS: foi realizado um estudo transversal com
abordagem descritiva. A amostra foi composta por 1.066 alunos, de 14 a 18 anos de
idade, da rede pública estadual de Fortaleza-CE, de setembro a dezembro de 2013,
sendo 600 alunos de escolas de ensino médio regular e 466 alunos de escolas de
educação profissional. Utilizou-se o Índice de Massa Corpórea (IMC ≥ 97 = obesidade)
para identificar, a obesidade no grupo. Aplicaram-se questionários para descrever o
consumo alimentar, nível de atividade física e características socioeconômicas e
demográficas dos alunos. RESULTADOS: encontrou-se prevalência de obesidade de
9,9%. Identificou-se que, 57,3% pertenciam ao sexo feminino, 57,9% tinham a raça
parda. Apenas 10,3% foram considerados indivíduos sedentários e 56,4% consumiam
predominantemente alimentos considerados maus marcadores (hambúrguer, biscoitos
salgados, biscoitos recheados, balas, chocolates e refrigerantes). Porém, não houve
associação destas variáveis com a obesidade ( p>0,05). Em relação às características
socioeconômicas e demográficas, as variáveis raça e posse de bens duráveis
(microondas e acesso à internet) tiveram associação com a obesidade (p<0,05).
CONCLUSÃO: a prevalência de obesidade em adolescentes da cidade de Fortaleza/CE
é identificada principalmente no sexo feminino e de raça parda. A maioria dos
estudantes foi considerada ativa e não possuía hábitos alimentares saudáveis. As
variáveis que tiveram maior influência na obesidade foram as socioeconômicas e
demográficas.
Descritores: Obesidade; adolescentes; fatores de risco.
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CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS POR SUICIDIO EM SÃO LUÍS - MA NOS
ANOS DE 2006 A 2011.
Luciana Cavalcante Costa, Livia dos Santos Rodrigues, Raimunda Nonata Vieira da
Silva, Rosângela Fernandes Lucena Batista, Allan Fontenele Estrela, Edivaldo Pinheiro
Meneses Filho, Claudiacilene Satil de Sousa, Eloiza Satil de Sousa, Lívia Anniele Sousa
Lisboa, Adriana Oliveira Dias de Sousa Morais, Ana Cleide Vasconcelos de Sousa,
Adriana Sousa Rego.
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é definido
como o ato humano de causar a cessação da própria vida. Estima-se que mundialmente
cerca 815 mil pessoas tenham se suicidado em 2000, o que representa taxa de
mortalidade de aproximadamente 14,5 para cada 100 mil habitantes. Estas taxas tiveram
aumento de 60% nos últimos 45 anos e em alguns países está entre as três principais
causas de morte de 15 a 44 anos. OBJETIVO: Caracterizar os óbitos por suicídio em
residentes da cidade de São Luís-MA nos anos de 2006 a 2011. METODOS: Estudo
retrospectivo e descritivo utilizando os dados do Sistema de Informação sobre
Mortalidade coletados do DATASUS. Da análise da declaração de óbito caracterizaramse os óbitos de acordo com as variáveis: sexo (masculino e feminino), idade (até 19
anos, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 e mais anos), raça (branca, preta, amarela,
parda e indígena), estado civil (solteiro, casado, viúvo e separado), escolaridade (< 8
anos e ≥ 8 anos de estudo) , local de ocorrência (hospital, domicilio, via pública e
outros) e causa do óbito (enforcamento, estrangulamento e sufocação; intoxicação por
drogas e outras substância; lesão autoprovocada pelo fogo; por arma de fogo; por meios
não especificados; por objeto cortante ou penetrante e lesão por precipitação de um
lugar elevados). Utilizou-se para análise o programa STATA 10.0. RESULTADOS:
Nos anos de 2006 e 2011 foram registrados 192 suicídios na capital maranhense, dos
anos estudados o maior percentual de suicídio ocorrendo em 2006 (20,83%) e em 2011
esse percentual diminuiu para 16,15%. O suicídio ocorreu entre homens (81,25 %), na
faixa etária de 20 a 29 anos (34,38%) e em sua maioria ocorreram entre pardos
(70,59%), solteiros (70,65%) e com escolaridade menor que 8 anos de estudos
(52,62%).

Ainda foi possível observar que 68,23% dos suicídios ocorreram no

domicilio da vitima. A principal causa foi enforcamento, estrangulamento e sufocação
(55,21%), seguido por intoxicação por drogas, medicamentos e outras substâncias
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(15,63%). CONCLUSÃO: O suicídio é um problema de saúde pública e que a
população de jovens, principalmente homens, necessita de uma abordagem específica
que contribua para o desenvolvimento de ações preventivas, assim a identificação e o
acompanhamento do evento podem trazer aportes importantes para a diminuição desse
agravo na população.
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Perfil das reações transfusionais em um hospital pediátrico terciário de
Fortaleza.
David Maia Rocha
Graduando em Medicina-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Anna Kelly Krislane de Vasconcelos Pedrosa
Graduando em Medicina-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Bárbara Pontes Aires
Graduando em Medicina-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Felipe Guedes Bezerra
Graduando em Medicina-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Ingrid Medeiros Camelo
Fisoterapeuta
Francisco José Maia Pinto
Doutor- Universidade Estadual do Ceará- UECE
Sônia Samara Fonseca de Morais
Mestranda em Saúde Coletiva- Universidade Estadual do Ceará- UECE

Introdução: a transfusão de hemocomponentes, prática médica, que consiste na
transferência de sangue ou um de seus componentes, de um indivíduo para outro.
Mostra-se uma terapêutica essencial em diversas situações clínicas, no entanto não é
isenta de riscos e complicações. Objetivo: analisar o perfil das reações transfusionais
ocorridas em um hospital pediátrico terciário, do município de Fortaleza-CE, no
período de setembro a dezembro de 2013. Métodos: estudo de caráter transversal
com abordagem descritiva. A população foi composta por 19287 pacientes
transfundidos e uma amostra de 2452. Utilizou-se, para a coleta de dados, um
formulário

semiestruturado

contendo

informações

sobre:

número

de

hemocomponentes transfundidos, local de transfusão, local da reação, sexo, idade do
paciente, tipo de incidente, história prévia de politransfusão, conduta, intensidade e
mês em que ocorreu a reação transfusional. Os dados obtidos foram tabulados no
Excel e analisados no programa estatístico SPSS, versão 18.0. A análise dos dados
foi realizada descritivamente por meio de frequências absolutas e relativas. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, sob com protocolo
1707.0.000.035-11.
Resultado: de setembro a dezembro, 28 crianças tiveram reações transfusionais.
Verificou-se que a maioria 7(25,0%) tinha 14 anos, sexo masculino 17(60,71%), e 26
(92,86%) crianças tiveram politransfusão, dentre elas, duas tiveram reação prévia.
Com base no grau de incidência, 20(71,43%) tiveram reação alérgica leve, com
administração de anti-histamínicos em 18(64,26%) pacientes e a infusão de soro
fisiológico 0,9% em 5(17,86%) pacientes. Houve interrupção da transfusão sanguínea
em 6(21,43%) crianças. Conclusão: A maioria das reações transfusionais aconteceu
na faixa etária de 12 a 14 anos, no sexo masculino, em crianças com politransfusões e
sem reações prévias. Como grande parte das reações transfusionais foi alérgica leve,
a administração de anti-histamínicos foi a principal conduta.
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Descritores: transfusões sanguíneas; fatores de risco; crianças.
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Utilização de serviços de saúde bucal em idosos de Bagé-RS: um estudo de base
populacional
Giordano Santana Sória; Maria Beatriz Junqueira de Camargo; Bruno Pereira Nunes; Luiz
Augusto Facchini; Elaine Thumé

OBJETIVO: Descrever a prevalência, as características e os fatores associados à
utilização de serviços odontológicos por idosos do município de Bagé-RS.
MÉTODOS: Estudo transversal de base populacional, com uma amostra de 1593
indivíduos de 60 anos ou mais moradores na zona urbana de Bagé, RS, em 2008. A
amostragem foi em múltiplos estágios. Investigou-se o tempo da última utilização
(nunca utilizou, menos de 1 ano e mais de 1 ano) e o respectivo motivo (dor, problema
orientado, fazer dentadura nova, rotina) segundo variáveis sóciodemográficas (sexo,
idade, escolaridade, estado civil, cor da pele, escolaridade, depressão, incapacidade,
plano de saúde, déficit cognitivo, lugar da última consulta, autopercepção de saúde).
RESULTADOS: Compondo a amostra 62,7% era do sexo feminino e 68,8% tinha
entre 60 a 74 anos. Do total, 5% nunca havia consultado um dentista, 21% utilizou o
serviço no último ano e a última consulta de 24% foi motivada pela rotina. Para os
idosos cuja última consulta foi há menos de 1 ano, a prevalência mostrou-se maior entre
os mais jovens, com maior renda, com mais anos de estudo, entre quem possuía
companheiro, tinha plano de saúde e não apresentava déficit cognitivo. Em relação ao
motivo principal da última utilização, rotina foi mais freqüente em idosos mais jovens,
mais escolarizados e de maior renda, com plano de saúde e sem déficit cognitivo. Em
relação à dor e problema orientado, houve uma maior proporção naqueles menos
escolarizados, sem plano de saúde e sem companheiro(a). Em relação à realização de
prótese nova, houve maior prevalência em idosos do sexo feminino, com maior idade e
com companheiro(a), para tal motivo a consulta no serviço público foi muito menos
prevalente. CONCLUSÕES: A frequência de busca de serviços por idosos ainda é
pequena e o principal motivo não é o preventivo. Idosos mais velhos, menos
escolarizados e sem companheiro(a) apresentaram piores padrões em termos de
motivação e freqüência nos serviços. Tal fato justificaria um maior esforço por parte dos
serviços de atenção primária em relação a populações com estas características. A
realização de próteses esteve entre os motivos mais freqüentes e muito pouco desse
serviço foi realizado em serviço público, esse fato também justifica uma ampliação da
oferta desse serviço com políticas públicas.
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Síndrome de rubeola congénita en Ecuador: Estudio retrospectivo de casos de
síndrome de rubeola congénita a través de búsqueda activa en registros de
discapacidad. Ecuador 2000 – 2010.

Rivadeneira Guerrero María Fernanda٭
Médico, Máster en Salud Pública.
Estudiante del Programa de Pós-graduacao (doctorado) em Epidemiologia,Universidad
Federal de Río Grande do Sul, Rua Ramiro Barcelos, 2400.
E-mail: maferivadeneira@yahoo.com
Grijalva Aguilar María del Carmen٭٭
Médico, Especialista en Epidemiología.
Funcionaria del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Av. República del Salvador
36-64 y Suecia.
E-mail: marcagri@yahoo.es

Resumen.Introducción: El Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), secundario a la infección
intraútero por rubéola es causa importante de discapacidad. Los últimos casos
confirmados de rubéola en Ecuador se presentaron en el año 2004 (según registros de
vigilancia nacionales). Sin embargo, no se dispone de registros de SRC en el país.
Para identificar casos sospechosos y clasificarlos, se realizó un estudio de búsqueda
activa de casos en registros de discapacidad.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, a partir de la
revisión de registros a nivel nacional del “Estudio Clínico, Genético y Biopsicosocial de
discapacidad” efectuado por la Vicepresidencia del Ecuador, en el año 2010. Se revisó
un total de 290.742 registros de discapacidad; y se identificó casos nacidos en el
período 2000 al 2010 que cumplían la definición de sospechoso para SRC (uno o más
de los diagnósticos o cuadros clínicos asociados a SRC desde su nacimiento). Se
completó la información a través de visita domiciliaria, aplicación de formulario sobre
antecedentes prenatales y natales, valoración clínica y de laboratorio, para clasificarlos
como confirmados, clínicamente compatibles y descartados, de acuerdo a definiciones
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Resultados: De las 290.742 de personas viviendo con discapacidad, se identificaron
978 casos sospechosos de SRC. Se localizó a 781 casos, a quienes se aplicó el
formulario de antecedentes prenatales y natales, se valoró clínicamente y por
laboratorio. Se descartó al 71.8% de los casos. El 1,53% (12 casos) se confirmaron
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para SRC y el 26,63% (208) fueron clínicamente compatibles. Los últimos casos
confirmados nacieron en el año 2004, y los clínicamente compatibles nacieron hasta el
año 2009.
Discusión y conclusiones: Se encontró 28,08% casos clínicamente compatibles y
confirmados para SRC, dato similar a investigaciones realizadas en Perú y la India. La
identificación del último caso confirmado nacido en el año 2004, guarda relación con los
registros de vigilancia nacionales que demuestran circulación del virus hasta esa fecha.
Sin embargo, la presencia de casos compatibles que no pudieron ser clasificados como
confirmados o descartados por ausencia de datos de laboratorio, debe ser tomado en
cuenta al evaluar este resultado, y sugiere la importancia de una adecuada vigilancia
de SRC en el país.
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Avaliação da descentralização do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) no município de Contagem, Minas Gerais
Autores: Isabela Farnezi Veloso, Divane Leite Matos, Jussara Alves Cardoso Neves, Rita
Sibele de Souza Esteves, Selma Costa de Souza, Valdelaine Etelvina Miranda de Araújo,
Flávio Horta.
Instituição: FAMUC – SMS CONTAGEM-M.G.
Introdução: O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é a principal
fonte de dados para descrever a história natural de uma doença, agravo ou evento, estimar
magnitude do problema de saúde e detectar surtos e epidemias. A descentralização das
ações, por sua vez, tem sido identificada como componente relevante para gestão dos
serviços de saúde.
Objetivo: Avaliar a implantação da descentralização do SINAN para os Distritos Sanitários
de Contagem analisando indicadores de saúde no período de 2011 a 2013.
Métodos: Foram utilizados indicadores que avaliam qualidade do banco de dados
propostos pelo Plano de Fortalecimento de Vigilância em Saúde (PFVS) da SES/M.G. e do
Pacto de Transição (COAP) no período anterior (2011-2012) e posterior (2013) a
descentralização do SINAN.
Resultados: Em relação a identificação da coinfecção Leishmania-HIV, o indicador
melhorou de 54,5% em 2011 para 100% em 2013; a realização da vigilância de acidentes
por animais peçonhentos obteve resultados de 51,9%, 56,9% e 59,3%, respectivamente; a
investigação adequada dos casos suspeitos de doenças exantemáticas foi de 20%, 50% e
100% na avaliação; a identificação e registro de contatos de casos de coqueluche obteve
resultados de 78% a 88%; a vigilância da meningite bacteriana pela confirmação por
critério laboratorial alcançou resultados de 90%, 82% e 86%, respectivamente; a avaliação
da notificação, digitação e encerramento oportuno de todos os casos suspeitos da Lista de
Notificação Compulsória obteve resultados de 94,6%, 91,4% e 91,8%, respectivamente e de
95,1%, 90,7% e 90,4% quando foram analisados somente os de notificação imediata.
Conclusões: Os indicadores utilizados podem servir de parâmetro para avaliar a
qualificação dos processos de trabalho, inclusive relativos a descentralização do SINAN.
Observa-se que dos indicadores avaliados, 67% foi observado um incremento nas
atividades de vigilância. De qualquer forma, os indicadores em que não foram observados
incrementos estão dentro das metas estabelecidas pelos pactos. Conclui-se que a
descentralização do SINAN para os Distritos Sanitários foi efetiva para qualificação dos
dados e, consequentemente, adoção oportuna das medidas de prevenção e controle das
doenças, agravos e eventos avaliados.
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Avaliação do Acesso ao Tratamento Câncer de Mama no Brasil
Autores: Pereira, MPL; Feijão, A.M.M; Paiva, T.S.O; Amaral, R.E.M.
Introdução: O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres em todo o mundo.
De acordo com estimativas para 2014, espera-se, para o Brasil, 57,1 mil casos novos. A
Lei nº 12.732, dispõe sobre o prazo de 60 dias, entre diagnóstico em laudo patológico,
para o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada. O objetivo
do trabalho foi verificar a assistência oncológica referente ao acesso integral e
tempestivo à tríade (cirurgia oncológica, quimioterapia e radioterapia) de tratamento das
pacientes diagnosticadas com câncer de mama. Método: Foram selecionados 60
estabelecimentos do SUS localizados nas capitais para a realização de auditoria dos 248
que tratam câncer de mama. Foram analisados 4.529 prontuários selecionados de forma
aleatória. Variáveis analisadas: alvará sanitário, Registro Hospitalar de Câncer-RHC,
prontuário único, fila de espera, estadiamento, tratamento, intervalo de tempo data do
diagnóstico e primeiro tratamento realizado. Resultados: Verificou-se que 14 (23,3%)
estabelecimentos não apresentaram alvará sanitário atualizado, ou seja, não cumprem as
determinações das normas sanitárias. O RHC, não está implantado em 7 (11,7%)
estabelecimentos. 20 (33,3%) não contam com informações das pacientes em prontuário
único. Verificou-se que há fila para cirurgia oncológica em 22 (36,7%)
estabelecimentos; fila para realização de radioterapia em 21 (35,0%) e fila para
quimioterapia em 11 (18,3%). Há dificuldade de acesso à tríade de tratamento em 10
(16,7%) estabelecimentos. E, em 28 (46,7%) o tempo médio entre o diagnóstico e o
início do tratamento é superior a 60 dias, o que pode comprometer a sobrevida da
mulher. Em 54 (90,0%) estabelecimentos mais de 50% dos casos são tratados de forma
local e sistêmica, tratamento combinado, diretamente relacionado ao estádio do tumor.
Dos prontuários analisados, 3.381 (74,6%) com classificação em estádio II e III e
somente 344 (7,6%) em estádios iniciais (in situ e I) o que pode ser falha na linha de
cuidado do câncer de mama. Em 474 (10,5%) prontuários não foi identificado
estadiamento do câncer de mama, ou seja, demostrando que esses serviços não estão
organizados. Conclusão: O acesso integral e tempestivo à tríade (cirurgia oncológica,
quimioterapia e radioterapia) de tratamento das pacientes diagnosticadas com câncer de
mama não é garantido, nos estabelecimentos de saúde auditados.
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Mortalidade por mesotelioma na Argentina 1990 - 2010
Autores:
TROTTA, Andrés
SANTANA, Vilma Sousa

INTRODUÇÃO:
A Argentina é um dos países que aderiram em sua legislação ao banimento total do amianto
através da Resolução 845/2001, do Ministério da Saúde da Argentina. Ainda assim, existem
poucos estudos sobre o mesotelioma na Argentina, não existindo dados que revelam a
morbidade e mortalidade do problema.
OBJETIVO:
Estimar o numero e proporção da mortalidade por mesotelioma na Argentina no período
1990-2010.
METODOS:
Dados obtidos dos certificados de óbito do Banco de dados de mortalidade (DEIS) do
Ministério da Saúde da Argentina. O mesotelioma foi definido utilizando os seguintes códigos
da Classificação Internacional das Doenças, 9 Rev. (CID-9): 163-9, para o período 1990-1997; e
CID-10: códigos C45 e C38.9, desde 1997 até 2010. Estimou-se a mortalidade proporcional
para cada ano calendário.
RESULTADOS:
Foram reportados um total de 1.048 de mortes por mesotelioma, variando amplamente, de 99
óbitos em 1995 para 16 em 1997. Verificou-se uma tendência a aumento (44,0%) ao longo do
período. Identificou-se uma queda significativa na notificação de óbitos por mesotelioma
passando de 87 mortes em 1998 para 16 óbitos em 1997, quando o código CID específico para
notificação de mesotelioma foi adotado oficialmente. No entanto, houve uma tendência de
aumento ao longo do tempo passando de 16 óbitos em 1997, para 45 óbitos registrados em
2010. A distribuição dos óbitos foi maior no sexo masculino, apresentando uma variação de 53
óbitos em 1994 para 9 mortes em 1994-1995. A proporção entre os sexos variou de 2,35 em
2002 para 1 em 1995. A mortalidade proporcional por mesotelioma em 1990 foi de 7,73% e
aumentando até 9,45% em 1995, quando verificou-se uma diminuição para 1,53% em 1997. A
partir desse momento apresentou uma tendência crescente até 4,29% in 2010.
CONCLUSÃO:
Argentina proibiu a extração, produção e comércio de amianto em 2001, mas pouco se sabe
sobre o seu impacto ou perspectivas sobre a saúde do trabalhador. O número de óbitos por
mesotelioma está crescendo e é plausível de se prever que continuam e continuaram
ocorrendo casos de mesotelioma, apesar da proibição existente. As autoridades argentinas
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precisam implementar um sistema nacional de vigilância capaz de monitorar os fatores de
risco e desfechos de saúde para um melhor planejamento e compromisso com a saúde dos
trabalhadores.
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MATERIAIS EDUCATIVOS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DO
CÂNCER: UMA AVALIAÇÂO APOIADA NOS PRESSUPOSTOS DO
LETRAMENTO EM SAÚDE
Tópico: Epidemiologia e Comunicação
Autor responsável: CMCS VASCONCELOS
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Autores: Cláudia Machado Coelho Souza de Vasconcelos, Helena Alves de Carvalho
Sampaio, Thayse Guilherme Lima, Gabriela de Castro Rodrigues, Fernanda Pinheiro
Peixoto de Souza, Maria da Penha Baião Passamai e Soraia Pinheiro Machado Arruda.

Resumo
Introdução: O desenvolvimento de habilidades pessoais é estratégia para o cuidado em
saúde e a educação em saúde deve cumprir esse papel. Nesse sentido, é importante que
materiais educativos (folder, folheto, cartilha) utilizados estejam adequados ao público.
No entanto, apesar da produção desses materiais pelo Governo Brasileiro, os mesmos
não têm sido frequentemente avaliados.
Objetivo: Avaliar materiais educativos destinados à prevenção e controle do câncer à
luz dos pressupostos do letramento em saúde.
Metodologia: Trata-se de uma análise documental de materiais educativos voltados à
prevenção e controle do câncer, disponíveis em sites oficiais voltados ao cidadão:
Ministério da Saúde (saúde para você e orientação e prevenção); Instituto Nacional de
Câncer (publicações); Biblioteca Virtual de Saúde (dicas em saúde e veja aqui a lista
completa de dicas). Estes se encontravam disponíveis nos sites citados no dia 6 de
novembro de 2013. A avaliação dos materiais ocorreu por meio do Suitability
Assessment of Materials (SAM) que estabelece uma pontuação que varia de 0
(inadequado), 1 (adequado) e 2 (superior) para os 22 itens que avaliam conteúdo, layout,
tipografia, estímulo, motivação e adequação cultural dos materiais educativos. O
material é considerado superior quando seu percentual de adequação global atingir de
70 a 100%, adequado de 40 a 69% e não adequado de 0 a 39%.
Resultados: Foram encontrados 20 materiais educativos. O percentual médio do SAM foi
58,10% ± 12,62 para os critérios gerais. Dos 20 materiais educativos, 03 foram
classificados como superior (15%), 15 em adequado (75%) e 2 como não adequado
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(10%). Apesar da maioria dos materiais encontrarem-se adequados para os critérios
gerais apresentam-se inadequados quanto a critérios específicos, como elevado nível de
escolaridade requerido para leitura (100%), predomínio de voz passiva (80%), tamanho
da fonte menor que o indicado (90%), pouca relevância das ilustrações (70%), ausência
de legenda para ilustrações (67%), ausência de resumo (50%), predomínio de
informações técnicas e/ou científicas (35%), ausência de interação com o leitor (30%) e
mais do que sete itens independentes (15%).
Conclusão: Há necessidade de aprimoramento dos materiais avaliados, principalmente
nos tópicos classificados como não adequados, viabilizando maior sucesso no processo
de educação em saúde.
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Características das crianças nascidas com malformações congênitas no município
de São Luís, Maranhão, 2002-2011

Livia dos Santos Rodrigues; Rômulo Henrique da Silva Lima; Luciana Cavalcante
Costa; Rosângela Fernandes Lucena Batista.

INTRODUÇÃO: A Organização Panamericana da Saúde (OPAS) define malformação
congênita como toda anomalia funcional ou estrutural no desenvolvimento do feto,
decorrente de fatores originados antes do nascimento, sejam esses genéticos, ambientais
ou desconhecidos. Ainda que o defeito não seja aparente e de manifestação clínica mais
tardia, é considerado malformação congênita. As principais causas das malformações
são os transtornos congênitos e perinatais, em sua maioria decorrentes de doenças
transmissíveis, uso de drogas lícitas e ilícitas, de medicações teratogênicas, falta de
assistência ou atenção adequada às mulheres na fase reprodutiva, entre outros fatores.
Apesar dos avanços da genética médica e molecular, sua etiologia permanece
parcialmente obscura. O fato é que uma parte das causas que levam a esses distúrbios
continua sem explicação. OBJETIVO: Descrever as características dos nascidos vivos
com malformação congênita entre mães residentes em São Luís-MA, Brasil, no período
de 2002 a 2011. MÉTODOS: Estudo descritivo baseado nos dados do Sistema de
Informações

sobre

Nascidos

Vivos

(Sinasc).

As

malformações

congênitas

corresponderam às causas do Capítulo XVII – (Q00-Q99) da Classificação Internacional
de Doenças - 10a Revisão. Selecionou-se as seguintes variáveis: 1) características
obstétricas e socioeconômicas maternas: escolaridade; faixa etária; estado civil; número
de filhos mortos e de filhos vivos; tipo de gravidez; número de consultas de pré-natal;
tipo de parto e 2) características do recém-nascido: idade gestacional; peso ao nascer;
sexo e Apgar no 1º e 5° minutos.Foram feitas as análises no programa Stata 10.0.
RESULTADOS: Dos 180.298 nascidos vivos, 875 (0,49%) apresentaram algum tipo de
malformação, principalmente do aparelho osteomuscular (48,0%); os nascidos vivos,
em sua maioria, foram a termo (83,7%), com peso adequado (76,4%), do sexo
masculino (54,9%) e com escores de Apgar satisfatórios no 1º (71,3%) e 5º minutos
(88,9%), nascidos de mães na faixa etária de 20 a 34 anos (71,6%), solteiras (62,5%),
com 8 a 11 anos de estudo (58,7%), de gravidez única (97,9%) e por parto cesáreo
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(54,8%). CONCLUSÃO: Observou-se aumento na frequência de casos notificados no
período estudado; entretanto, sugere-se a realização de novos estudos para que seja
possível esclarecer se ocorreu melhoria do sistema de notificação ou aumento dos casos.
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Mudanças nos comportamentos relacionados à saúde bucal em adolescentes
brasileiros no período 2009-2012: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE)
JORDÃO, L.M.R., MALTA, D.C., ANDRADE, S.S.C.A., PERES, M.A., FREIRE,
M.C.M.
Introdução: O monitoramento dos comportamentos relacionados à saúde contribui
para o planejamento, implementação e avaliação de ações de promoção de saúde.
Ainda não há evidência sobre as mudanças nos comportamentos relacionados à saúde
bucal de adolescentes brasileiros ao longo do tempo. Objetivo: Comparar a evolução
de comportamentos relacionados à saúde bucal em adolescentes escolares brasileiros
no período de 2009 a 2012. Método: Foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional
de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada pelo IBGE e Ministério da Saúde em
escolares do 9º ano, por meio de questionário autoaplicável. A amostra foi composta
por 60.973 e 47.959 escolares das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal em
2009 e 2012, respectivamente. Foram analisadas as variáveis: comportamentos
relacionados à saúde bucal (frequência de escovação dentária, consumo semanal de
guloseimas e refrigerantes, e experimentação de cigarros alguma vez na vida) e
sociodemográficas (idade, sexo, raça/cor da pele, e tipo de escola). A análise
estatística foi feita por meio de comparação das prevalências dos comportamentos
relacionados à saúde bucal e os fatores sociodemográficos nos dois anos (teste de
Rao-Scott). Resultados: A proporção de adolescentes que declararam escovar os
dentes menos de duas vezes ao dia aumentou de 4,8% em 2009 para 8,2% em 2012,
sendo mais elevada entre meninos e adolescentes mais velhos. Quanto ao consumo de
guloseimas cinco ou mais vezes por semana, houve redução de 50,9% em 2009 para
42,3% em 2012. Prevalências mais elevadas foram observadas entre meninas e
adolescentes mais jovens nos dois anos, e em estudantes de escolas públicas em 2012.
Não houve mudança significativa no consumo de refrigerantes cinco ou mais vezes
por semana, de 37,2% dos adolescentes em 2009 para 35,2% em 2012. As meninas e
os adolescentes mais velhos apresentaram as prevalências mais elevadas do desfecho.
Experimentação de cigarros alguma vez na vida foi relatada por 23,2% dos estudantes
em 2009 e em 21,8% no ano de 2012. Este relato foi maior entre adolescentes mais
velhos e estudantes de escolas públicas. Conclusão: A frequência de escovação
dentária e o alto consumo de guloseimas diminuíram ao longo do tempo, enquanto
que o alto consumo de refrigerantes e a experimentação de cigarros permaneceram
estáveis.
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Resumo ABRASCO
Oferta de serviços Fisioterapêuticos para o atendimento pediátrico no
Estado do Rio de Janeiro
Madureira, Adelino F.; Ribeiro, Carla Trevisan M.; Thomazinho, Paula de A.;
Sá, Miriam Calheiros; Negreiros, Maria Fernanda V.; Santos, Fabiano Luiz;
Cavalcanti, Nicolette C.; Vinhaes, Marcia R.; Hurigil, M Graças CF

Introdução: Indicadores sociodemográficos e de saúde apontam mudança do
perfil epidemiológico da população infanto-juvenil, com aumento das condições
crônicas de saúde, exigindo ajustes no modelo de assistência prestada. O
desenvolvimento de redes de atenção vem tendo destaque para garantir
atendimento integral às necessidades de saúde. O Governo Federal criou
programas e ações de saúde enfatizando intervenção precoce multiprofissional
para reabilitação da criança. Contudo, em relação à oferta de serviços
fisioterapêuticos especializados, há lacunas do conhecimento relativo à sua
composição na rede de atenção. Objetivo: Mapear a oferta de serviços de
Fisioterapia Pediátrica existente no Estado do Rio de Janeiro (RJ) por área
regional. Metodologia: Estudo transversal, com identificação das instituições
vinculadas ao sistema único de saúde (SUS), que ofereçam atendimento
fisioterapêutico ambulatorial pediátrico. Levantamento realizado nos municípios
mais populosos ou representativos nas regiões norte, noroeste, dos lagos,
serrana, médio paraíba e centro sul. Pesquisa de instituições nos dados oficiais
disponíveis nas Secretarias de Saúde e CNES e por visita técnica nas
instituições públicas identificadas e as conveniadas quando o município
apresentava menos de três públicas. Foi analisado de forma descritiva o
número de locais de atendimento por área, tipo de instituição e tratamento
prestado. Resultados: Visitados dez municípios, num total de 23 Instituições.
Variação de um a três instituições por municípios, com predomínio nas áreas
norte, serrana, e médio paraíba (norte=6, serrana e médio Paraíba=5, dos
lagos=4, centro sul=2 e noroeste=1). O vínculo foi predominantemente de
instituição próprias do SUS (n=15), em comparação a serviços conveniados
(privados). Dois municípios não possuíam instituições públicas. A assistência
neuromotora está mais disponível em relação ao atendimento prestado.
Conclusão: Mostra-se importante o estudo da rede de prestação de cuidados
para a detecção de problemas dentro do sistema de saúde. A oferta de
atendimento de fisioterapia pediátrica apresenta distribuição heterogênea no
RJ e a cobertura própria do SUS ainda não é disponível em todo estado. Ainda
é necessária uma prestação de serviços em rede, de forma coordenada e
planejada, para garantia da integralidade de assistência em acordo com os
princípios do SUS.
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PERFIL DOS CASOS DE TUBERCULOSE EM FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ
NO PERÍODO DE 2001 A 2012
Mayara Silveira Almeida*; Samuel Andrade de Oliveira*; Sidimara Sakser*; Carolina
Rosa de Araújo*; Izadora Marina Leal*; Adriana Zilly*; Reinaldo Antonio Silva
Sobrinho*
*Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste – PR.
Introdução: A Tuberculose (TB) ainda é considerada um dos principais problemas da
saúde pública do Brasil. O Paraná (PR) tem buscado atingir as metas instituídas pela
OMS. No entanto, a taxa de cura ainda encontra-se abaixo da taxa mínima
recomendada. De acordo com os dados publicados pelo Projeto Fundo Global TBBrasil, Foz do Iguaçu está entre os dez municípios considerados prioritários para o
controle da doença no estado do PR. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos
casos de TB no período de 2001 a 2012, no município de Foz do Iguaçu - PR. Método:
Realizou-se um estudo descritivo-quantitativo, com análise de dados secundários
oriundo do TABNET-TB DATASUS/MS. Verificou-se a distribuição dos casos
notificados de TB segundo indicadores epidemiológicos, variáveis sociodemográficas e
clínicas. Os indicadores foram analisados conforme recomendações do MS. Resultado:
O coeficiente de incidência e de mortalidade da TB, dentre os anos analisados, foi maior
em 2001, 81,7/100.000 habitantes e 4,5/100.000 habitantes respectivamente. A
distribuição dos casos notificados revelou maior incidência para o sexo masculino, com
destaque para os anos de 2005 (69,3%) e 2012 (69,3%). A faixa etária mais acometida
nos anos de estudo, exceto em 2007 e 2008, foi 45 a 54 anos, apresentando 38,6% dos
casos em 2010. O tipo de entrada mais frequente foram os casos novos em todos os anos
da série histórica, e quanto às recidivas, a maior ocorrência foi em 2001, apresentando
8,3% dos casos notificados, já a menor frequência foi observada em 2012 (2,0% do total
informado). O percentual de baciloscopias não realizadas diminuiu gradativamente,
52,9% em 2001, 30,9% em 2006 e 5,8% em 2012. Entre os casos testados, o percentual
de baciloscopias positivas foi menor em 2002, (26,9%) e maior em 2012 (73,2%). O
número de casos de TB associados a AIDS foi maior em 2001, com 27 casos.
Conclusão: O número de casos tem sido predominante no sexo masculino e na faixa
etária de 45 a 54 anos. Houve uma diminuição significante nos casos de recidiva e no
número de baciloscopias não realizadas, proporcionando diagnóstico precoce destes
casos diante dos resultados de baciloscopias positivas. A AIDS continua sendo um fator
agravante associado a TB. O estudo demonstrou que Foz do Iguaçu tem avançado em
relação ao controle da TB nos últimos anos, mas ainda apresenta alguns pontos a serem
melhorados.
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ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
REGISTRADOS NO ESTADO DO TOCANTINS, 2007 A 2012.
Autores: Barros, MC1; Almeida, MMC2.
Introdução: O Estado do Tocantins é apontado como o estado da região Norte com
maior risco em acidentes com exposição à material biológico. Objetivos: Analisar as
notificações de acidentes de trabalho com exposição à material Biológico registrados
no SINAN, Tocantins, no período de 2007 a 2012. Métodos: Trata-se de um estudo
observacional, descritivo e de caráter transversal. Resultado: O acidente com
exposição à material biológico no Tocantins é segundo agravo em notificação no
SINAN, obtendo 2.133 casos no período de 2007 a 2012, representando 29% das
notificações de agravos à saúde do trabalhador; 80% são do sexo feminino; 71% da
raça negra; 74% de 19 a 39 anos; 48% ensino médio e 39% Ensino Superior. Dentre
as ocupações temos: técnico de enfermagem; profissionais dos serviços de apoio,
manutenção e limpeza e estudantes, como as mais frequentes. As atividades
econômicas atingidas foram: educação (8%), administração pública, defesa e
seguridade social (3%), outros serviços coletivos, sociais e pessoais (3%), construção
e serviços domésticos (0,14%), além do setor saúde e serviços sociais (47%).
Analisando os triênios, as características do acidente mantiveram-se em: exposição
percutânea, sangue, descarte e manipulação de caixa inadequado. A fonte é
conhecida em 66% dos casos, contudo os dados com sorologia indeterminada é de
48%, 64% e 65% casos para HIV, HBV e HCV, respectivamente. E 55% dos casos
possuem sorologia vacinal indeterminada do acidentado para Hepatite B. Quanto à
conduta, 49% não possuem indicação de profilaxia, tendo 36% com alta sem
soroconversão, 25% ignorado e 24% alta fonte negativo. Conclusão: Durante o
período analisado, houve um aumento gradativo no número de notificações de
acidentes de trabalho com exposição à material biológico, sendo a maioria da área de
enfermagem. Contudo, percebe-se a necessidade de divulgação e conscientização de
outras categorias profissionais a respeito dos riscos a exposição biológica. Com a
pesquisa, vê-se a necessidade de atenção à conduta adotada frente ao alto risco de
transmissão e necessidade de ações que melhore a informação da sorologia da fonte
no momento do acidente, a fim de diminuir riscos de transmissão sem a necessidade
de profilaxia por medicamentos.
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CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLVIDOS NA
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE CIRÚRGICO SOBRE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA
DAS ISC

Emanuela Cardoso da Silva
Emanuela Silva Rocha Costa
Lacita Menezes Skalinski
Rafaela Sauer
Flávia Leite da Hora
Dulce Parecida Barbosa
Introdução: As principais medidas de prevenção e controle das Infecções de Sítio
Cirúrgico (ISC) estão relacionadas à eliminação ou redução dos fatores de risco. A
prevenção e o monitoramento da ocorrência das ISC dependem de profissionais de
saúde capacitados, programas de controle de infecções eficientes e uma satisfatória
vigilância. Para tanto é fundamental que os profissionais de saúde possuam
conhecimento cientifico sobre os aspectos que direcionam ou sustentam o
desenvolvimento de suas práticas para que se alcance um significativo controle das
ISC. Objetivo: Identificar o conhecimento dos profissionais envolvidos na
assistência ao paciente cirúrgico sobre as medidas de vigilância e prevenção das
ISC. Método: Este estudo foi precedido da aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da UESC/UNIFESP.Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo,
realizado em um hospital público no sul da Bahia. A população do estudo foi
constituída pelos profissionais de saúde (médicos, equipe de enfermagem e
instrumentador cirúrgico) que atuavam na clínica cirúrgica, centro cirúrgico e UTI. A
coleta de dados foi realizada entre novembro e dezembro de 2013, através de
questionário. Os dados coletados foram armazenados e analisados através do Epi
Info 7. Resultados: O total de profissionais que respondeu ao questionário foi 60. A
maioria dos participantes é do sexo feminino (73,3%) e a faixa etária predominante
foi de 31 a 40 anos (46,67%). Sobre as medidas de prevenção os participantes
responderam: lavagem das mãos (95%), utilização de técnicas assépticas (90%),
antibioticoprofilaxia (68,3%), classificação das cirurgias (nível de contaminação)
(61,6%). A maioria dos profissionais respondeu que a primeira troca do curativo
cirúrgico deve ser realizada após 24h (90%); aspectos que devem ser observados
na ferida operatória: hiperemia local (73,3%), presença de exsudato (51,6%),
deiscência (33,3%), dor local (28,3%). Conclusão: Os profissionais possuem
conhecimento básico sobre as medidas de prevenção e vigilância das ISC, porém
apontam nas respostas a necessidade de ações de educação continuada, bem
como atualização das normas e rotinas relacionadas as medidas de monitoramento
e controle.
Palavras-chaves: Profissionais de saúde. Infecção hospitalar.

730

FATORES ASSOCIADOS AO USO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE
INAPROPRIADOS PRESCRITOS A IDOSOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA

Fabiane Raquel Motter 1
Maria Teresa Anselmo Olinto 1
Vera Maria Vieira Paniz 1

Introdução: No Brasil, aproximadamente 65% dos idosos são portadores de
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e cerca de 70% destes utilizam medicamentos. A
presença de comorbidades somadas às alterações farmacocinéticas e famacodinâmicas
relacionadas à idade, favorecem a ocorrência de Problemas Relacionados a
Medicamentos (PRMs), incluindo os potencialmente inapropriados (MPIs) para idosos,
que resultam em torno de 30% das hospitalizações nessa faixa etária. Objetivo:
Verificar a prevalência de uso de MPIs em idosos portadores de HAS e os fatores
associados. Metodologia: Estudo transversal com usuários de 60 anos ou mais
portadores de HAS que utilizam medicamentos anti-hipertensivos e os adquiriram na
Farmácia Básica de São Francisco de Paula/RS, entre novembro/2010 e fevereiro/2011.
A prescrição de MPIs foi avaliada segundo os Critérios de Beers atualizados (2012).
Utilizou-se regressão de Poisson para avaliar a associação do uso de pelo menos um
MIP e as características sociodemográficas, comportamentais, de saúde, de utilização de
serviços de saúde e uso de medicamentos. Resultados: Dos 336 idosos entrevistados
32,7% (IC95% 27,7-37,8) possuíam pelo menos um MPI prescrito, sendo o ibuprofeno
(14,9%) e a Nifedipina (10,5%) os mais prescritos. Após ajuste para fatores de
confusão, menor idade (RP=1,61; IC95% 1,10-2,36), diagnóstico de doenças
cardiovasculares (RP=1,57; IC95%1,06-2,33) e uso de cinco ou mais medicamentos
(RP=1,85; IC95% 1,30-2,62) associaram-se ao uso de MPI. Discussão/Conclusão:
Verificou-se elevada prevalência de uso de MPIs. Portadores com idade até 70 anos,
com diagnóstico de doenças cardiovasculares e os polimedicados apresentaram maior
probabilidade de uso de MPIs prescritos. Esses resultados podem indicar tanto a falta de
conhecimento dos prescritores sobre MPIs para idosos como também a limitada
disponibilidade de medicamentos apropriados na atenção básica. Observou-se que a
maioria dos MPIs prescritos pertencia à relação municipal de medicamentos essenciais
(REMUME) sugerindo que prescritores privilegiam o acesso ao tratamento mesmo que
a prescrição não esteja apropriada. Diante disso, a educação continuada dos prescritores
e o estabelecimento de políticas publicas que visem o acesso a medicamentos
apropriados para essa faixa etária são medidas necessárias para garantir à população
idosa uma farmacoterapia mais segura e racional.
1

Programa de Pós em Saúde Coletiva, Universidade do vale do Rio dos Sinos.
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TÓPICO: Epidemiologia nutricional
Consumo alimentar e estado nutricional de beneficiários do Programa Bolsa Família
residentes na Região Nordeste.
Ilana Nogueira Bezerra¹
Anna Paula de Azevedo Gonçalves¹
Amanda Moura²
Rosely Sichieri²
¹Universidade de Fortaleza, Centro de Ciências da Saúde, Curso de Nutrição
²Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social, Departamento de
Epidemiologia

Introdução: O Programa Bolsa Família (PBF) é o principal programa de transferência de renda
do Brasil, sendo o Nordeste a região que concentra a maior parte das famílias beneficiárias.
Objetivo: Avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de beneficiários do Programa
Bolsa Família residentes na região Nordeste.
Metodologia: Foram utilizados dados secundários do Inquérito Nacional de Alimentação (INA)
2008-2009 em uma amostra de 7,220 indivíduos de 20-59 anos residentes na Região Nordeste.
Os dados dietéticos foram coletados através de registros alimentares em dois dias não
consecutivos. O consumo de energia e nutrientes foi estimado pela média de dois dia de
registro. Os não beneficiários do PBF foram avaliados segundo tercis de renda em comparação
com os beneficiários do programa. Análises de regressão linear foram desenvolvidas para
avaliar a diferença no consumo de macronutrientes e energia e IMC entre beneficiários do
PBF e os tercis de renda de não beneficiários do PBF. Todas as análises levaram em
consideração os pesos amostrais e o desenho de estudo e foram realizadas com o software
SAS versão 9.3.
Resultados: Quarenta por cento dos respondentes residiam em domicílios beneficiados pelo
PBF e apresentarem menor média de IMC em comparação com não beneficiários do segundo
e terceiro tercis de renda (24,8 vs. 25,3 e 25,7kg/m², respectivamente; p<0,05). Os
beneficiários apresentaram menor consumo de energia (1837,2 vs. 2017,5kcal; p<0,05),
gordura total (25,5 vs. 27,7%, p<0,05), gordura saturada (8,4 vs. 9,7%; p<0,05), gordura
monoinsaturada (8,4 vs. 9,1%; p<0,05) e maior consumo de carboidratos (56,4 vs. 54,9%;
p<0,05), gordura polinsaturada (5,9 vs. 5,6; p<0,05) e sódio (1717,3 vs. 1648,8; p<0,05) em
comparação com os não beneficiários do maior tercil de renda. Não houve diferença no
consumo de energia, macronutrientes e sódio entre beneficiários e não beneficiários do
primeiro tercil de renda.
Conclusão: Os beneficiários comportaram-se de forma similar aos não beneficiários do 1º
tercil de renda, inclusive com médias de renda similares. Apesar dos beneficiários terem
apresentado menores médias de IMC, as prevalências de sobrepeso e obesidade ainda foram
elevadas (29,0 e 12,2%), sendo necessário estudos longitudinais para avaliar o impacto do PBF
no estado nutricional e consumo alimentar das famílias beneficiárias.
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Acesso ao pré-natal: desigualdades em região de alta mortalidade materna do
sudeste brasileiro

Autores: Katrini Guidolini Martinelli
Edson Theodoro dos Santos Neto
Silvana Granado Nogueira da Gama
Adauto Emmerich Oliveira
Introdução: O acesso aos serviços de saúde tem apresentado dificuldades para ser
universal e equânime, pois os grupos sociais desfavorecidos têm apresentado menor
taxa de utilização, apesar de sua maior necessidade. Objetivo: Avaliar o acesso à
assistência pré-natal segundo as dimensões de disponibilidade, capacidade de pagar e
aceitabilidade, no SUS de uma microrregião do sudeste brasileiro. Métodos: Trata-se de
um estudo seccional, em 2012-2013, que selecionou 742 puérperas em sete
maternidades da região escolhida para a pesquisa. As informações foram coletadas,
processadas e submetidas ao teste Qui-quadrado e ao teste não paramétrico de
Spearman, com p-valor menor que 5%. Resultados: Apesar de o SUS garantir
constitucionalmente o acesso universal ao sistema de saúde, nota-se que ainda existem
iniquidades entre as puérperas da zona rural e urbana quanto à disponibilidade para
distância e tempo gasto da casa da puérpera ao serviço de saúde (p<0,001), meio de
transporte (p<0,001), utilização de transporte do sistema de saúde (p=0,027) e
recebimento de visita domiciliar com profissionais usando transporte público (p=0,003).
Também houve a constatação de iniquidades na assistência pré-natal entre as famílias
que recebiam até um salário mínimo e as que recebiam mais de um salário mínimo por
mês, quando se analisa a capacidade de pagar para as variáveis compra de remédio,
pagamento de transporte e compra de comida. Quanto a aceitabilidade, que envolve a
percepção do usuário sobre a relação com os profissionais, não foram percebidas
diferenças entre as modalidade dos serviços de saúde (p>0,05). Conclusão: Enquanto o
SUS ainda não atinge uma cobertura universal, é necessário que os gestores e os
profissionais de saúde promovam justiça social às usuárias do acompanhamento prénatal por meio da reorganização do local dos serviços de saúde, dos recursos de
transporte e do financiamento dos serviços de saúde, além do aprimoramento da
formação dos profissionais de saúde, a fim de oferecer um acesso mais justo às
gestantes.
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As cantinas das escolas são ambientes obesogênicos?
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE, 2012.

Ana Luiza Gonçalves Soares, Helen Gonçalves
Programa de Pós-graduação em Epidemiologia – Universidade Federal de Pelotas

Introdução: As cantinas são locais que, diversas vezes, oferecem grande variedade de
alimentos com alta densidade energética e poucas opções de alimentos saudáveis, tornandose ambientes obesogênicos e podendo conduzir os escolares a escolhas alimentares
inadequadas.
Objetivo: Avaliar os alimentos comercializados nas cantinas das escolas de ensino
fundamental, bem como a relação entre o ambiente alimentar escolar e a frequência de
consumo de alimentos.
Metodologia: Estudo transversal realizado por meio de amostra probabilística de escolares do
9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, utilizando dados da Pesquisa
Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE, de 2012. Foi investigada a presença de cantina na
escola e as opções de alimentos disponíveis. Regressão logística multinomial foi utilizada para
avaliar a relação entre o ambiente alimentar escolar e a frequência de consumo de alimentos.
As variáveis de ajuste utilizadas foram: dependência administrativa da escola, escolaridade da
mãe, sexo e idade do escolar. As análises foram realizadas no Stata 12.1, considerando
delineamento e peso amostrais. A pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa e todos os participantes concordaram com o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido.
Resultados: Dos 109.104 escolares que responderam à pesquisa, cerca de metade estudava
em escolas com cantinas, sendo a presença delas muito maior nas escolas privadas (94,8%) do
que nas públicas (39,4%). Os alimentos mais frequentemente comercializados foram: salgados
de forno, sucos ou refrescos naturais de frutas e guloseimas. Apenas 11,1% dos alunos tinham
a oferta de frutas frescas ou salada de frutas nas cantinas, e este percentual foi ainda menor
nas escolas públicas. Após o controle para possíveis fatores de confusão, a oferta de
refrigerantes, salgados fritos e salgadinhos industrializados nas cantinas aumentou o odds de
consumo destes alimentos, chegando a 49% para os salgados fritos.
Conclusões: Embora os sucos e refrescos de frutas ocupem a segunda posição nos alimentos
mais comercializados pelas cantinas, os demais apresentam elevada quantidade de gorduras e
açúcares, e a oferta de alimentos energeticamente densos no ambiente escolar pode
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influenciar o consumo destes pelos alunos. Estratégias devem ser adotadas para melhorar a
qualidade da alimentação oferecida pelas cantinas das escolas.
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Autores: Jaqueline Rodrigues Robaina, Karine de Lima Sírio Boclin, Amina
Chain*, Flávia Fioruci Bezerra* e Eduardo Faerstein.
Instituto de Medicina Social / UERJ
*Instituto de Nutrição/UERJ

Distribuição da frequência de categorias de cor/raça no Estudo Pró-Saúde,
segundo fonte de informação.

Introdução: Estudos internacionais mostram que diversos agravos à saúde estão associados
com cor de pele, porém a cor/raça é um constructo complexo, e a sua forma de avaliação,
ainda é controversa. Ao contrário dos EUA, onde a origem e ascendência determinam raça, a
classificação racial no Brasil é baseada em características fenotípicas, principalmente a cor da
pele. Como resultado, a identificação racial tende a ser mais complexa. No contexto brasileiro
a autopercepção de cor/raça, sua classificação externa ou a medida direta da pigmentação da
pele podem ter diferentes pressupostos. Objetivo: Investigar se existem diferenças na
distribuição de categorias de cor/raça segundo fonte de informação. Métodos: Análises
seccionais foram conduzidas em uma sub-amostra (n= 520) de participantes de estudo
longitudinal, realizado em 2012-13, com funcionários de universidade do Rio de Janeiro
(Estudo Pró-Saúde, n=3.253). A variável cor/raça (preta, parda e branca) foi avaliada por
auto-relato e por observador externo. A pigmentação da pele foi aferida por colorimetria em
uma área exposta ao sol (testa) e outra não exposta ao sol (parte interna do braço) e
classificada de acordo com o ângulo de tipologia individual (ATI). Resultados: Foram
classificados com cor da pele preta por observador externo 25,5% (IC95% 22,1–29,9%), para
os autorreferidos a ocorrência foi de 19,9% (IC95% 16,5–23,7) e para os aferidos com o
colorímetro 19,4% (IC95% 16,2–23,1) e 44,6% (IC95% 40,3–49,0) na área não exposta e
exposta, respectivamente. A frequência observada foi 31,4% (IC95% 27,5–35,6%) para os
avaliados de cor de pele parda por observador externo, 35% (IC95% 30,9–39,4) para os que
se autorreferiram pardos, 47,9% (IC95% 43,5–52,3) e 54,4% (IC95% 50,0–58,8) para os
avaliados com colorímetro na área não exposta e exposta respectivamente. Para os
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2
classificados de cor da pele branca por observador externo a ocorrência foi de 42,8% (IC95%
38,5–47,2%), para os que se autorreferiram brancos 45,1% (IC95% 45,1–49,6), e 32,7%
(IC95% 28,7–36,9) quando a pigmentação foi avaliada por colorímetro na área não exposta e
1% (IC95% 0,4–2,4%) na área exposta. Conclusão: Há uma grande variação na frequência
de cor/raça conforme a fonte de informação, demonstrando ser essa uma decisão importante
que precisa ser baseada em modelos teóricos subjacentes.
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Nonagenários: uma realidade crescente no departamento de emergência
Avelino-Silva, T. J; Sá, M.M.S.; Gil L. A.; Bierrenbach, A. L., Jacob- Filho W.,
Ganem F..
Introdução: No Brasil, como nos países mais desenvolvidos, o maior crescimento da população
idosa deve estar na faixa etária acima de 80 anos. Como se garantir um sistema de saúde
eficiente e de qualidade de vida para essa nova massa de cidadãos mais velhos? Objetivo:
Compreender melhor as características dos pacientes com mais de 90 anos de idade que
procuram atendimento na sala de emergência. Métodos: Foi analisado o banco de dados de
pacientes atendidos no Pronto Atendimento (PA) de um hospital geral filantrópico de alta
complexidade no município de São Paulo no período de 2003 a 2013. Resultados: No período
estudado, foram 575484 atendimentos, sendo 90378 (16%) de pacientes acima de 60 anos dos
quais 5184 (1%) acima de 90 anos. Houve um aumento de 71,7% na demanda de pacientes
idosos no período estudado. A variação no número de atendimento de pacientes com mais de
90 anos foi de 59,4% no período. O sexo feminino foi o mais prevalente, 65,8% do total. Os
sinais e sintomas foram responsáveis por 17,5% dos atendimentos, sendo a dor abdominal e
pélvica (11,6%), dor de garganta e no peito (10,6%), mal estar e fadiga (9,3%) e síncope (9,3%)
foram os principais diagnósticos. As doenças respiratórias foram à segunda causa de
atendimento, 14,9%, sendo que pneumonia (42,1%), bronquite (9,7%) e pneumonite aspirativa
(9,5%) e insuficiência respiratória (8,9%) foram os mais prevalentes. As lesões representaram
14,2% da demanda, sendo os traumatismos de cabeça (18,5%), fratura de fêmur (12,9%) e
fratura da coluna lombar (6,1%) os mais prevalentes. Na sequência temos as doenças do
aparelho circulatório (12,2%), fatores que levam o paciente a procurar os serviços de saúde
(11,0%) e as doenças geniturinárias. Discussão: Os diagnósticos inespecíficos são a principal
causa de procura ao Pronto Atendimento. Porém, é importante destacar a prevalência das
doenças respiratórias, principalmente a Pneumonia e pneumonite apirativa, importante causas
de morbi-mortalidade em idosos. As lesões são decorrentes de traumas, o que pode estar
relacionado à vida mais ativa dos idosos e além de fatores fisiológicos como diminuição da
visão e audição, uso de medicamentos e marcha lentificada. Conclusão: É necessária uma
discussão mais aprofundada para adequar os serviços de PA aos cuidados exigidos a estes
pacientes.
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Análise da conformação espacial dos serviços de saúde do município de
Pedro Velho/RN
Dário Ribeiro de Carvalho - Estudante da EEN/UFRN.
Maria Jalila Vieira de Figueirêdo Leite - Docente da EEN/UFRN e Doutoranda do
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva/UFRN.

Esta pesquisa integrou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o
Ensino Médio e Profissional (PIBIC/EM) - CNPq/UFRN e foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa/UFRN-CAAE: 16588013.8.0000.5537. Trata-se de um estudo
descritivo com o objetivo de analisar o perfil assistencial, a acessibilidade e a
conformação espacial dos serviços de saúde do município de Pedro Velho/RN. A coleta
de dados foi realizada através da aplicação de entrevistas junto a 15 informantes-chaves
e 169 usuários das unidades de saúde, da consulta a documentos institucionais e dados
disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde/DATASUS. Os dados obtidos foram
organizados por categorias e analisados através da estatística descritiva. A rede de
atenção à saúde do município possui oito unidades de saúde, três delas localizadas na
área urbana e cinco na área rural, onde atuam 23 profissionais da saúde com formação
superior e 50 técnicos de nível médio. A maioria dos usuários são mulheres adultas,
com média de idade de 40 anos que afirmaram ter como principal demanda o
atendimento médico, seguida por atendimento odontológico. Muitas vezes eles buscam
várias demandas em um só dia, dependendo da oferta do serviço. A maioria afirmou ter
frequentado mais de uma vez a unidade de saúde, sendo o consultório médico o setor
mais frequentado pelos usuários, seguido pelo consultório odontológico. Também
afirmaram procurar frequentemente o hospital municipal por disponibilizar serviços
diferenciados, como radiografias e fisioterapia e relataram já terem procurado outros
serviços, privados inclusive, na mesma cidade ou em cidades vizinhas. A grande
maioria dos entrevistados se desloca para a unidade de saúde a pé, seja morando
próximo ou distante. Esta situação foi considerada difícil, especialmente por precisarem
se deslocar em condições não satisfatórias ou apoiar o deslocamento de familiares
também doentes ou com dificuldades de locomoção. Os dados permitiram concluir que
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de acordo com a opinião dos pesquisados, os serviços ofertados são satisfatórios. No
entanto, evidenciou-se a problemática do deslocamento das pessoas, indicando a
necessidade de reorganizar o modelo de atenção à saúde neste município,
principalmente no que diz respeito à localização e perfil assistencial das unidades de
saúde.
Palavras Chaves: Espaço; Modelo Assistencial; Acesso e Fluxo.
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Perfil socioeconômico e assistência pré-natal na Microrregião de São Mateus-ES
Autores: Katrini Guidolini Martinelli
Edson Theodoro dos Santos Neto
Adauto Emmerich Oliveira
Izete Rodrigues Falcão

Introdução: O acesso universal e equânime às mulheres que necessitam realizar prénatal é um direito. Contudo, persistem nos grupos desfavorecidos socioeconomicamente
dificuldades para o acesso ao pré-natal com qualidade. Objetivo: Comparar o acesso à
assistência pré-natal, segundo o perfil socioeconômico, de mulheres assistidas nos
serviços de saúde da Microrregião de São Mateus (MRSM), Espírito Santo (ES), Brasil.
Métodos: Trata-se de um estudo seccional, no qual 742 puérperas residentes na
microrregião de estudo foram entrevistadas logo após o parto, em hospitais do Sistema
Único de Saúde (SUS). Primeiro, realizou-se a descrição de alguns dados relacionados à
utilização do pré-natal e dados socioeconômicos. Posteriormente, testou-se pelo Quiquadrado a associação entre o sistema de classificação econômica da Associação
Brasileira de Empresas e Pesquisas (ABEP) e o acesso ao pré-natal, segundo critérios
do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) Resultados: O
acesso ao pré-natal mostrou-se inadequado em cerca de 30% (n=215) dos casos. Os
eletrodomésticos mais presentes foram a geladeira (96,6%) e a TV em cores (96,8%),
enquanto aproximadamente 80% das puérperas não possuíam freezer nem máquina de
lavar. A classe econômica predominante das puérperas foi a “C” (49,3%, n=366),
seguida da “D” (33,4%, n=248) e “B” (4,6%, n=34). Além disso, 66,1% (n=490) dos
chefes de família não estudaram ou estudaram até o ensino fundamental. Houve
associação estatisticamente significante entre classe econômica da puérpera e acesso ao
pré-natal (p=0,009), evidenciando que as classes socioeconômicas “D/E” apresentam o
menor percentual de mulheres com início do pré-natal até o 4º mês e realização de seis
ou mais consultas. Conclusão: A existência de iniquidades em saúde no pré-natal é
clara. Logo, percebe-se a necessidade de reorganização dos serviços, visto que a
existência de políticas, no sentido de oferta pela demanda, não garante acesso adequado
às gestantes. Pois o SUS, mesmo com seus princípios de universalidade, integralidade,
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equidade e participação social não consegue abranger a totalidade dos contextos
existentes nas camadas sociais desfavorecidas.
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Autores: Flávia França; Tainara dos Santos; Aline Cavaca; Tatiane Emerich;
Edson Theodoro dos Santos-Neto.
Saúde contextualizada na mídia: Perfil de morbimortalidade nas microrregiões do Espírito
Santos nos anos 2011 e 2012
As diferenças socioeconômicas e culturais entre as microrregiões de um estado podem levar a
situações epidemiológicas contrastantes, as quais deveriam ter representações midiáticas
diferenciadas, de acordo com as especificidades regionais. O objetivo desse estudo foi traçar o
perfil de morbimortalidade segundo cada microrregião do Espírito Santo(ES), nos anos de 2011
e 2012 a fim de construir indicadores epidemiológicos de morbimortalidade que identifiquem
quais doenças deveriam ter prioridade de divulgação midiática.
Um estudo ecológico foi realizado a partir de dados coletados do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM), do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS) e do Sistema de
Informação de Agravos e Notificação (SINAN) referente aos anos de 2011 e 2012. Utilizou-se a
Décima Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e os dados da população extraídos do
Sistema de Informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos os dados
foram agrupados no Microsoft Office Excel 2010, para seleção e organização das 10 primeiras
causas de mortalidade, internação e notificação em cada microrregião do ES.
Quanto à mortalidade, destacaram-se as doenças do aparelho circulatório, do aparelho
respiratório e neoplasias. Quanto à morbidade, a pneumonia foi a primeira causa de
internação hospitalar em todas as microrregiões. As doenças bacterianas também estão
presentes em nove das 10 microrregiões, sendo na microrregião Metropolitana a 3ª causa de
internação e a 2ª causa nas microrregiões: Sudoeste Serrana, Litoral Sul e Caparaó. Quanto à
notificação, as doenças de destaque foram a dengue (mais notificada em nove das 10
microrregiões), a esquistossomose (mais notificada na microrregião Serrana) e a coqueluche
(mais notificada nas microrregiões: Metropolitana e Caparaó).
A análise dos dados de mortalidade, morbidade e notificação permitiu traçar o perfil
epidemiológico das 10 microrregiões do Espírito Santo. A construção de indicadores apontou
quais as doenças mais prevalentes e que, portanto, devem receber maior divulgação e
visibilidade na mídia do estado.
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Evaluación de la eficacia de las intervenciones sobre la higiene de manos en un hospital de
comunidad sobre las infecciones asociadas al cuidado de la salud
Ana María Gomez Saldaño, Gabriela Alejandra Blugerman, Valeria Aliperti, Estela Luz Salazar
Schicchi, Griselda Cristina Almada, Alicia Marta Lizzi, Silvia Beatriz Ilari, Analia De Cristofano, Laura
Alonso, Liliana Ofelia Clara, Hernan Michelangelo, Maria Inés Staneloni, Silvana Figar, Fernan
Gonzalez Bernaldo de Quiros. Hospital Italiano de Buenos Aires.
Introducción: La principal estrategia para prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud
(IACS) según la OMS es la adecuada higiene de manos (HM). A partir de mayo del 2013, en el
Hospital Italiano de Buenos Aires se intensificaron las intervenciones múltiples para incrementar
HM.
Objetivo: Analizar la relación temporal entre las intervenciones sobre la higiene de manos y las
tasas de HM y IACS.
Materiales y métodos: Estudio ecológico. Las intervenciones sobre HM fueron múltiples (videos,
ateneos, etc). La tasa de adherencia a HM se obtiene en forma ciega por el comité de control de
infecciones expresadas como proporción de HM efectivas sobre el total de oportunidades
registradas. Las tasas de IACS, según las guías 2010 CDC, se expresan cada 1000 dispositivo-días y
según tipo: neumonía asociada a asistencia ventilatoria mecánica (NAVM); infección urinaria
asociada a dispositivos (ITU); bacteriemia asociada a catéteres (BAC). Se analizan las tendencias
mensuales de las tasas específicas por área cerradas de internación (adulto y pediátrica). Se
obtienen las inflexiones automáticas de las tendencias durante el 2013 y el cambio mensual
porcentual (CMP) con su Intervalo de confianza del 95% (Jointpoint). La correlación entre las tasas
crudas de HM y IACS se analiza con Ro de Spearman (STATA10).
Resultados: La tasa de HM al inicio del periodo en adultos fue de 37% (30,5-44,9); y en pediatría
de 84,7% (70,9-101,2); En adultos presentó un incremento significativo de 9,2% (5,5/12,9)
mientras que en pediátricas no se observaron cambios significativos.
La tasa de NAVM en adultos a inicio del periodo fue 9,3 (3,9-22,4); y en pediatría de 3,6 (0,5-25,2).
Los CMP fueron para: NAVM de adultos de -2,7% (-8.9/4.1); ITU adultos -0,4% (-6.6/6.1); BAC
adultos de -0,6% (-5.3/6.9): BAC pediatría presentó un Joinpoint en el mes de marzo, la tasa
aumentó en un 38,6%(-28.6/169.1) mensual entre los meses enero y marzo, observándose a partir
de este último mes una disminución significativa de -12,1% (-17.0/-6.9) mensual.
Se observó correlación negativa entre HM y NAVM, rho S= -0,67 (p 0.0173). No se observaron
otras correlaciones significativas.
Conclusión: La higiene de manos se incrementó luego de la campaña, principalmente en las áreas
de adultos y esto influyó en el descenso de las tasas de las neumonías asociadas a ventilación
mecánica.
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Integração entre serviços de vigilância epidemiológica e urgência como estratégia na
intensificação da vigilância de vírus respiratórios, em unidades de pronto atendimento
– UPAs, Belo Horizonte, 2012 e 2013
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA BH
Cristiane Campos Monteiro; Carla Cecília de Freitas L Emediato; Simone Marrocos de
Resende; Maria Tereza da Costa Oliveira
1- Resumo
O município de Belo Horizonte (BH), será uma das cidades sede na copa de futebolFIFA/2014. Possui uma população de aproximadamente 2,4 milhões habitantes e a região
metropolitana com mais três milhões, perfazendo 5,4 milhões de habitantes. A grande
circulação de pessoas diariamente e ainda por ocasião de eventos de massa aumenta o
potencial de transmissão e dispersão de agentes infecciosos com potencial pandêmico além
da ocorrência de outras doenças de interesse na saúde pública.
As unidades de urgência/emergência em Belo Horizonte, denominadas Unidades de Pronto
Atendimento-UPAs possuem grande potencial para captar casos e óbitos além de eventos
de interesse para saúde pública. É uma porta de entrada para pessoas não residentes e
deve ser um ponto na rede de serviços de saúde para ações efetivas em relação à vigilância
epidemiológica (VE). No entanto, a alta demanda dos serviços assistenciais, a rotatividade
de profissionais pode dificultar a notificação oportuna e interferem na execução de ações
previstas para a VE em relação às ações de prevenção e/ou controle de algumas doenças
de notificação compulsória(DNC) e eventos.
No primeiro ano após a implantação da vigilância de síndrome Gripal (SG) e com a
intensificação da Vigilância de Influenza nas UPAs foi possível perceber grandes avanços:
houve aumento na captação de casos notificados de SG e de Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG), identificaram-se os vírus respiratórios circulantes e a faixa etária mais
acometida pela doença.
Há que se ressaltar que as ações de interesse da VE nem sempre são atividades prioritárias
e de fácil execução pela rede de urgência. Assim, esse trabalho inovou com a inclusão de
estratégias operacionais que possibilitaram que as ações de VE fossem trabalhadas de
modo complementar com a rede de Urgência e possibilitou: atender demandas, produzir
resultados e fortalecer o trabalho intersetorial na SMSA-BH.
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2- Objetivo geral: Descrever a implantação e intensificação da vigilância de vírus
respiratórios, em unidades de pronto atendimento – UPAs, Belo Horizonte, 2012 e 2013
2.1 - Objetivos específicos
Descrever a implantação do serviço de vigilância epidemiológica (VE) itinerante nas UPAs;
Descrever a vigilância de SG e SRAG nas UPAs;
Analisar dados da vigilância dos vírus respiratórios nos serviços de urgência;
Demonstrar trabalho cooperativo e integrado no município;
3- Metodologia:
Em 2006, BH tentou implantar unidades sentinela de SG em duas UPAs. A equipe
responsável pela identificação do caso e coleta de amostra era da própria equipe
assistencial. Por alguns meses houve a tentativa de conciliar a vigilância sentinela de SG e
também de SRAG sendo realizada pela própria equipe da assistência da UPA. Mas, esta
estratégia não se sustentou nem produziu resultados satisfatórios. Para SG houve então a
manutenção de apenas uma unidade sentinela de SG, em um hospital da rede municipal.
A publicação da Portaria MS 2.693 de 17/11/2011 destinado ao fortalecimento da vigilância
de Influenza e o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (PFVS/2012) no seu
primeiro ano, possuía uma ação que previa implantação de unidades de notificação pelas
UPAs. Sendo assim, BH utilizou desses dois recursos para investir em estratégias
fundamentais para obtenção de resultados e superar as dificuldades que a VE possui para
implementar ações no serviço de urgência.
Para viabilizar a vigilância de SG em algumas UPAs, em outubro de 2012 a Gerência de
Urgência realizou a contratação de três enfermeiros, esses seriam treinados e trabalhariam
integrados com a Gerência de Epidemiologia-GEEPI. A equipe trabalha em esquema de
rodízio nas UPAs, ou seja, são itinerantes e trabalham com busca ativa de casos e avaliação
de prontuários. Eles também são responsáveis pela coleta de swab de orofaringe nas
unidades sentinela. Além disso, coletam dados de atendimentos (de SG e total geral de
atendimentos), agregados por faixa etária, semanalmente. Todos estes dados são digitados
no SIVEP-Gripe. Para a análise de SG utilizou-se banco de dados do Sivep_gripe (MS) e
Excel. A inserção de dados no sistema também é realizada pelos enfermeiros.
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BH possui oito UPAs com uma média 200 atendimentos/dia/UPA. Os critérios para elencar
as unidades selecionadas de pronto atendimento foram: capacidade operacional de
assistência, grande representatividade para o município (volume atendimentos/dia) e
dificuldade de interlocução da rede urgência com os objetivos da VE municipal
(subnotificações recorrentes).
Para a intensificação e oportunidade de atuar em pacientes com SRAG a VE articulou com a
Gerência de Urgência a coleta de amostras de todo paciente notificado pelas UPAs. Estas
coletas tornaram-se responsabilidade das equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar
(SAD).
A Gerência de Epidemiologia realizou dois Cursos Básicos de Vigilância Epidemiológica
(CBVE) para nivelamento das informações e sistematização nos processos de trabalho
estabelecidos e análise de dados. As aulas práticas enfatizavam além de alinhamento de
processos importantes da VE, análise de dados utilizando o programa de Excel e a
publicização dos resultados analisados.
4 – Resultados
Após contratação dos enfermeiros foram realizados cursos básicos de vigilância
epidemiológica (CBVE) pela VE, nos meses de abril, julho e agosto de 2012, com módulos
presenciais e aulas teórico-práticas. Foram treinados os profissionais contratados pela
urgência, técnicos dos distritos sanitários e técnicos da GEEPI/SMSA-BH. As capacitações
foram importantes para avançar na intensificação da vigilância da Influenza e também na
vigilância de outras doenças de notificação compulsória (DNC).
Foi realizada busca ativa de casos de SG e de atendimentos em quatro das oito UPAs de
BH. Houve um quantitativo de 401 amostras coletadas no primeiro ano de implantação: 69
amostras positivas (17,2%) para vírus respiratórios nos pacientes com síndrome gripal.
Dentre essas amostras, o subtipo A (H1N1) 2009 foi o mais prevalente (32/69), equivale a
46% das amostras positivas. A faixa etária com maior positividade para o vírus da influenza
foi de crianças menores de dois anos (Gráfico 1).
A VE implantada no serviço de urgência foi uma estratégia muito importante visto que supriu
deficiências como: grande rotatividade de profissionais na assistência; desconhecimento de
informação técnicas e falta de alinhamento entre processos de trabalho (VE e assistência).
Como na urgência o paciente pode permanecer por um período variável, isso também pode
interferir na temporalidade ideal preconizada tanto para coleta de amostras quanto para o
tratamento com Oseltamivir (primeiras 48 de sintomas), Ministério da Saúde, 2012.
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A vigilância ativa, coleta oportuna e a boa qualidade das amostras obtidas propiciaram
redução no tempo entre coleta e processamento pelo laboratório, melhorou a positividade de
amostras e, consequentemente, mostrou a circulação viral durante o ano todo em BH.
Houve identificação dos vírus predominantes da Influenza em BH: A (H3) em 2012 e A
(H1N1) 2009, circulando em 2013 (Gráfico 2). A circulação do vírus sincicial respiratório
desde a primeira semana epidemiológica de 2012, possui importância epidemiológica na
antecipação da palivizumabe, liberada somente a partir de abril. Como a vigilância não é
atividade com prioridade assistencial, há dificuldade de se avançar em coletas com uso das
equipes da própria unidade.
Nos atendimentos de SRAG, a estratégia de trabalho integrado com a equipe do SAD
permitiu melhoria na qualidade das amostras de SRAG coletadas e redução no tempo de
envio ao laboratório. As UPAs notificaram em 2012, 17% (n=390) do total de casos de SRAG
em BH e em 2013 (dados parciais) foi 11% (n=227). A positividade para vírus respiratórios
nessas unidades foi em torno de 24% em 2012 e 11% em 2013.
5- Conclusões
- A implantação da equipe itinerante para trabalhar vigilância de SG supriu o trabalho que
não se conseguia implantar ao tentar trabalhar com o RH da própria UPA;
- Houve aumento importante nas notificações de SG e SRAG pelas UPAs. A captação de
casos de SRAG e SG permaneceu ao longo do ano inteiro e não apenas sazonal, no
período de inverno;
- Foi detectado maior percentual de positividade em função da melhoria de qualidade das
amostras por ser executada por uma equipe treinada e alinhada com a meta estabelecida
pelo MS e desta com o laboratório;
- Foi possível conhecer a circulação viral nos pacientes com quadro respiratório agudo leve
(SG), com a presença de vírus influenza A (H1N1) 2009 em 2013;
- Foi possível identificar a circulação de vírus respiratórios de maneira mais oportuna com a
realização de coleta de SRAG precocemente no serviço de urgência e mostrar que o perfil
de circulação foi o mesmo daqueles em que a coleta foi realizada em nível hospitalar [2012:
maior circulação de influenza A (H3N2) e 2013: maior circulação de influenza A (H1N1)];
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- As ações de interesse da VE nem sempre são atividades prioritárias para a assistência.
Assim, conseguiu-se trabalhar a intersetorialidade na SMSA-BH e tentar cumprir metas
pactuadas, entre: Gerência de Urgência, GEEPI e LACEN-MG/FUNED;
- A faixa etária mais acometida foi menor de dois anos
6- Recomendações ao serviço
- Buscar trabalho integrado e cooperativo entre a vigilância epidemiológica e as diversas
áreas da SMSA, assistência e laboratório;
- O serviço de vigilância epidemiológica itinerante e cooperativo (parceria entre Urgência e
Vigilância) foi uma alternativa para suprir pouca disponibilidade de técnicos com perfil da
vigilância e ainda a falta de espaço físico, equipamentos e RH da assistência alinhado com
as metas da VE;
- Serviço deve ser mais pró-ativo no sentido de tentar fazer vigilância ativa em alguns
serviços de urgência e não apenas passivo (recebimento de notificações-vigilância passiva).
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ANEXOS – FIGURAS

Gráfico 1: Amostras positivas para vírus respiratórios em pacientes com SG por faixa
etária, Belo Horizonte, 2013
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Gráfico 2: Amostras positivas para vírus respiratórios em pacientes com SG por SE,
Belo Horizonte, 2012 e 2013
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Avaliação das necessidades de pacientes com transtornos psicóticos atendidos em
serviços comunitários de saúde mental.
Autores: Mário César Rezende Andrade, Marina Bandeira, Denise Martin, Sérgio
Baxter Andreoli.
Introdução: A avaliação das necessidades de pacientes com transtornos mentais graves
tem sido uma das medidas mais utilizadas no planejamento e monitoramento dos
serviços de saúde mental no cenário internacional. No entanto, nenhum estudo
descreveu as necessidades de pacientes psiquiátricos no Brasil, mesmo após a reforma
da assistência psiquiátrica no país.
Objetivo: Descrever o perfil de necessidades de pacientes com transtornos psicóticos
em serviços comunitários de saúde mental.
Método: Trata-se de um estudo transversal, com uma amostra probabilística de 401
pacientes com transtornos psicóticos atendidos em todos os 5 serviços públicos de saúde
mental da cidade de Santos, no período de um ano anterior à pesquisa. As necessidades
foram avaliadas em entrevistas diretas com os pacientes, por meio da aplicação da
escala Camberwell de Avaliação de Necessidades (CAN), que investiga a presença e o
atendimento de 22 necessidades básicas, clínicas e sociais. A gravidade dos sintomas foi
avaliada com a (PANSS). Foram utilizadas análises estatísticas descritivas, com calculo
de médias, desvios-padrão e porcentagens.
Resultados: Os escores médios obtidos com a PANSS para os sintomas positivos,
negativos e de psicopatologia geral foram, respectivamente, 13,9 (+ -5,1), 18,54 (+ 7,82) e 33,0 (+ -10,4). O número médio de necessidades foi 5,8 (+ -3,1). As
necessidades mais frequentemente relatadas foram os sintomas psicóticos (67,0%),
informação (55,0%), sofrimento psicológico (41,8%), dinheiro (41,5%) , alimentação
(36,6%) , atividades diárias (35,0 %), saúde física (34,8%) , cuidados com a casa
(33,8%) e transporte (33,5%). Dentre as necessidades relatadas, as mais atendidas
foram: saúde física (77,5%), alimentação (69,7%), sintomas psicóticos (66,3%), cuidar
da
casa
(64,9%),
e
auto-cuidado
(60,5%).
Conclusão: A amostra foi composta principalmente por pacientes com baixos níveis de
sintomas psicóticos e altos níveis de psicopatologia geral. O número médio das
necessidades relatadas foi consistente com os resultados de estudos internacionais. As
necessidades mais relatadas foram também as mais atendidas, sugerindo a efetividade
dos serviços. Entretanto, as necessidades referentes ao sofrimento psicológico e à
informação sobre a doença, apesar de terem sido frequentemente relatadas, não estavam
entre as mais atendidas. Esses resultados podem indicar a necessidade de intervenções
psicossociais mais efetivas.
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: como um indicador de avaliação da
Atenção Primária à Saúde

FERRAZ, Lucimare
SEBASTIÃO, Eliane
MARCHIORI, Paula Marco
SILVA, Rodrigo Aguiar

Introdução: Atenção Primária à Saúde (APS) é definida por um conjunto de ações no
campo individual e coletivo, buscando resolver os problemas de saúde de maior
frequência e/ou relevância social. Uma forma de conhecer a qualidade dos serviços da
ASP é analisar as Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP). As
ICSAP são consideradas problemas de saúde para os quais a ação da atenção primária
diminuiria os riscos de internação. Porém, as internações por partos de gestantes
adolescentes não é considerada uma ICAPS. Sendo a gravidez na adolescência um
problema de saúde pública, devido a seu impacto de social, temos por objetivo propor
que a internação por parto, decorrente de gravidez precoce, seja um indicador de ICSAP
para o público adolescente. Metodologia: trata-se de um estudo transversal, com base
em dados secundários. Para isso, realizou-se uma consulta ao Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos (SINASC) e ao Sistema de Informações da Atenção Básica
(SIAB), disponíveis no Departamento de informática do SUS – DATASUS. Foi
calculado à proporção de partos de mães adolescentes de 10 a 14 anos, entre os anos
2000 a 2012, no estado de Santa Catarina. Na sequência esses dados foram comparados
com os números de famílias cadastradas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) no
Estado. Resultados: a proporção de partos em adolescentes, de 10 a 14 anos, no ano de
2000 no Estado foi de 0,65% (n 623) e ano de 2012 foi 0,63% (n 556). No entanto, a
ampliação do número de equipe ESF que ocorreu no mesmo período, acresceu a
cobertura de famílias cadastradas, passando de 1.045.077 para 3.139.013, apresentando
um aumento de três vezes mais na cobertura. Da ESF. Esses resultados demonstram
certa fragilidade da APS no que diz respeito à prevenção da gravidez em adolescentes,
pois apesar da expansão da ESF não houve decréscimo significativo na proporção de
partos realizados em adolescentes. Conclusão: constatou-se uma ampliação expressiva
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no número de famílias cadastradas na ESF do Estado de Santa Catarina, deste modo,
esperar-se-ia que os problemas considerados de saúde pública tivessem sofrido um
impacto positivo. Entretanto, não se observa mudanças positivas no número de
internações por partos de adolescentes. Diante disso, propõe-se que a internação por
partos na adolescência incida como um indicador de ICAPS. Além disso, sugere-se a
equipe da ESF (re)pensar as ações de promoção para a saúde integral dos adolescentes.
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INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO NO PÓS-ALTA EM UM
HOSPITAL PÚBLICO NO SUL DA BAHIA

Emanuela Cardoso da Silva
Jacqueline Souza Aguiar
Lacita Menezes Skalinski
Dulce Aparecida Barbosa
Introdução: A Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é definida como aquela que ocorre
na incisão cirúrgica, acometendo tecidos, órgãos e cavidades manipulados durante a
operação. Pode ser diagnosticada até 30 dias após o procedimento ou até um ano,
em caso de colocação de prótese. Para o acompanhamento e detecção da ISC em
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, é realizada a vigilância pós-alta. A
vigilância pós-alta contribui para que o cálculo de incidência das ISC seja mais
preciso, evitando a subnotificação dos casos. Objetivos: Identificar a incidência de
ISC no pós-alta em um hospital público e correlacionar às variáveis sexo, tipo de
cirurgia, aspecto da ferida operatória. Método: O estudo foi precedido da aprovação
do CEP/UESC/UNIFESP.Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, realizado
em um hospital público no sul da Bahia. A coleta de dados foi realizada nos
prontuário dos pacientes atendidos no ambulatório cirúrgico, de outubro a dezembro
de 2013. Os dados foram tabulados e analisados no Epi Info 7. Resultados: Foram
coletados dados de 101 pacientes. Destes, 08 apresentaram ISC perfazendo uma
incidência de 6,7%. A maior parte dos casos de ISC foi em pacientes do sexo
feminino, 87,5%; as cirurgias realizadas foram do tipo potencialmente contaminadas
(37,5%), limpa (25%) e contaminada (25%), infectada (12,5%), respectivamente; as
feridas operatórias apresentavam sinais de infecção (dor, calor, edema e rubor) em
45% dos casos. Não foi possível comparar os dados encontrados com a incidência
em períodos anteriores, pois a instituição não realizava vigilância pós-alta das ISC
na ocasião da coleta. Conclusão: A detecção das ISC no pós-operatório é de
grande valia por reduzir a subnotificação, visto que a maioria dos casos é notificada
apenas no período do internamento. A pesquisa desenvolvida junto ao hospital
trouxe à tona a questão para discussão com os profissionais, despertando maior
atenção aos sinais de infecção e importância de sua vigilância.
Palavras-chaves: Infecção hospitalar. Incidência. Infecção de Sítio Cirúrgico.
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Elaboração de mapa de risco de contaminação de água para consumo humano
utilizando Georreferenciamento para melhoria dos Planos de Amostragem do
Programa VIGIAGUA na Capela do Socorro.
Introdução: A Vigilância da qualidade da água na Capela do Socorro é fundamental.
Na região há bairros com falta de abastecimento de água e rede de esgoto, além da
presença de diversas atividades que contribuem para a contaminação da água.
Identificar potenciais riscos para a qualidade da água é uma das responsabilidades da
vigilância, que visa à promoção da saúde e a prevenção de riscos. No município de
São Paulo cada SUVIS (Supervisão de Vigilância em Saúde) analisa dez amostras
mensais de água para consumo humano. Em Capela do Socorro, onde vivem 594.930
pessoas, essa quantidade é irrisória e a amostragem não pode ser aleatória. A
elaboração de mapa de risco auxilia este processo e evidencia áreas que precisam ter
um olhar mais crítico. Objetivo: Elaborar mapa de risco de áreas com possível
contaminação de água para consumo humano para melhorar o plano de amostragem
do Programa VIGIÁGUA através de ferramentas de geoprocessamento. Metodologia:
Foram utilizadas camadas de informações geográficas (formato KML) sobre rede de
abastecimento de água e esgoto, hidrografia, poços profundos cadastrados, dados das
coletas de água do Programa VIGIÁGUA dos anos de 2012 e 2013, e dos surtos de
doenças transmitidas por água e alimento ocorridos no mesmo período. Também
foram evidenciadas áreas com risco de contaminação ambiental de atividades
potencialmente poluidoras de solo ou água e regiões com grande circulação de
pessoas, principalmente das mais vulneráveis às doenças de veiculação hídrica
(crianças e idosos). Os dados foram pontuados através de coordenadas geográficas e
plotados em sobreposição de camadas junto com o território da Subprefeitura da
Capela do Socorro. Para confecção dos mapas foram utilizados os programas
Quantum Gis e Google Earth. Resultados: Os mapas gerados auxiliam nas escolhas
de localidades para avaliação da qualidade da água, respaldadas no risco de
contaminação e da vulnerabilidade da população mais exposta. Estas ferramentas
estão modificando e melhorando a atuação da equipe responsável pelo Programa
VIGIÁGUA na Capela do Socorro, visando à prevenção de agravos e promovendo a
saúde da população.
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Título: Prevalência de incapacidade cognitiva em idosos institucionalizados.
Autores: Fabienne Louise Juvêncio dos Santos Amaral, Javier Jerez-Roig, Louise
Natália Mesquita Belém, Monayane Grazielly Leite Matias, Kenio Costa Lima.
Introdução: O declínio da capacidade cognitiva ocorre devido a processos
fisiológicos do envelhecimento normal ou de um estágio de transição para as
demências. As modificações e os déficits causados por esta perda cognitiva
possuem consequências diretas sobre a qualidade de vida dos idosos. Deste modo,
levando ao declínio funcional, com diminuição e/ou perdas das habilidades para o
desenvolvimento das atividades diárias. Objetivo: Identificar a prevalência de
incapacidade cognitiva em idosos institucionalizados. Método: Refere-se a um
estudo observacional, do tipo transversal, realizado em 10 Instituições de Longa
Permanência para Idosos. Foram realizadas avaliações cognitivas, mediante
aplicação da Escala de Pfeiffer. Esta escala apresenta um escore de 0 a 10, em que
cada ponto representa um erro. É classificada da seguinte forma: entre 0 e 2 erros a
cognição é considerada normal; entre 3 e 4 erros, comprometimento cognitivo leve;
entre 5 e 7 erros, comprometimento cognitivo moderado; mais de 8 erros, graves
deficiências cognitivas. Foi utilizado o teste estatístico SPSS versão 20.0 para
realização de análise descritiva. Adotou-se um Intervalo de Confiança (IC) de 95%
para as prevalências dos desfechos. Resultados: Foram avaliados 321 idosos, com
maior prevalência para o sexo feminino (75,4%) e média de idade de 81,5 (IC 95%:
80,48-82,46) anos. As patologias mais frequentes apresentadas foram: hipertensão
arterial (43%), diabetes (23,4%), doença de Alzheimer (23,4%), acidente
vasculocerebral (16,2%) e doença mental (21,8%). Observou-se os seguintes
resultados das avaliações cognitivas: 59,2% (IC95%: 57,4-64,4) dos idosos
apresentaram declínio cognitivo severo, 19,9% (IC95%: 15,9-24,6) declínio cognitivo
moderado, 8,1% (IC95%: 5,6-11,6) cognição intacta e 7,5% (IC95%: 5,1-10,9)
declínio cognitivo leve. Conclusão: O estudo mostra o alto índice de declínio
cognitivo, principalmente severo, nos idosos institucionalizados que acarreta o maior
risco de desenvolver algum tipo de demência, maior risco de quedas, além de
contribuir para a perda gradativa da capacidade de desenvolver atividades
cotidianas e ter relacionamentos sociais.
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Crack e Habilidades Sociais: uma investigação entre usuários da região
metropolitana de Porto Alegre

Vanessa Andina Teixeira, Rogério Lessa Horta, Luna Strieder Vieira, Leda Rubia
Maurina Coelho, Viviane Samoel Rodrigues, Margareth da Silva Oliveira.

Introdução: A dependência de crack tornou-se um problema de saúde pública e as
habilidades sociais (HS) são capacidades comportamentais com potencial de
contribuição na prevenção ou reversão de condições disfuncionais decorrentes do uso de
substâncias. Objetivos: Investigar condições associadas a escores deficitários no
Inventário de Habilidades Sociais (IHS) entre usuários de crack da região metropolitana
de Porto Alegre. Métodos: O estudo foi realizado em 2011, com delineamento
transversal e amostragem de conveniência. Foi utilizado um questionário desenvolvido
pela equipe e o IHS-Del Pettre, que considera que escores iguais ou inferiores ao
percentil 36 configuram déficit em HS para a população brasileira. Os dados foram
submetidos a Regressão de Poisson robusta, tendo como desfecho o déficit em HS. As
variáveis independentes foram organizadas em um modelo hierarquizado. Resultados:
519 indivíduos, sendo 497 (95,8%) homens e 22 (4,2%) mulheres, com média de idade
igual a 27,9 anos (dp=7,3 anos). Escore deficitário no IHS foi verificado para 52,8%
(n=274) da amostra e não foram observadas diferenças estatisticamente significativas
entre os grupos considerados deficitários e não deficitários quanto a sexo (p=0,254),
faixa etária (p=0,766), estado civil (p=0,596), renda pessoal (p=0,943), ocupação
regular (p=0,791) nem quanto a estar em uso ativo ou abstinente da droga (p=0,906) ou
quanto a estar em atendimento no momento da entrevista (p=0,264). O escore
deficitário esteve associado ao relato de ter estado envolvido em furtos ou assaltos
(RP=1,18; IC95%:1,00-1,39; p=0,047) e em associação inversa ao relato de já ter tido
relações sexuais com o fim específico de obter crack (RP=0,77; IC95%:0,63-0,93;
p=0,007) e com o rompimento da relação entre o entrevistado e seus pais em
decorrência direta do uso da droga (RP=0,84; IC95%:0,71-0,99; p=0,034). Conclusões:
Escore deficitário de HS não modificou a probabilidade dos entrevistados estarem
abstinentes, nem foram verificadas diferenças quanto à resposta aos tratamentos em
curso. O treinamento de habilidades sociais parece promissor no sentido de reduzir
registros de comportamentos violentos ou criminosos entre usuários de crack. As
evidências sugerem ainda que este investimento seja integrado a medidas de prevenção
em saúde sexual e reprodutiva e apoio para solução de conflitos familiares.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE ESTRESSE AMBIENTAL E
INTERNAÇÕES DE IDOSOS POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E
INSUFICIÊNCIA RENAL NO ESTADO DE SÃO PAULO EM 2010: ESTUDO
DE UMA SÉRIE HISTÓRICA DE 2001 A 2010

Leonardo Campos Fonseca
Mestre em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, UNIFEI
leobio10@hotmail.com
Luiz Felipe Silva
Professor adjunto Dr. IRN, UNIFEI
lfelipe.unifei@gmail.com
Michelle Simões Reboita
Professora adjunta Drª. IRN, UNIFEI
reboita@unifei.edu.br

O objetivo desse estudo foi verificar a associação entre as internações de idosos, com 60
anos ou mais, por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Insuficiência Renal (IR) com
Índice de Estresse Ambiental (IEA) em 71 municípios do Estado de São Paulo. Foi
coletada uma série histórica de internações no período de 2001 a 2010, por meio do
DATASUS. As características sociodemográficas foram eleitas como variáveis
explanatórias. Foram calculadas as Razões de Morbidade Padronizada (RMP) por IAM
e IR em 2010, para cada município. Com o fim investigar a associação entre a RMP e o
conjunto de variáveis explanatórias foi empregada a técnica de regressão logística
multivariada, para a determinação dos valores ajustados das Razões de Chances (RC). O
modelo ajustado foi encontrado para IR, tendo como variáveis significantes o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), com valor de RC igual a 0,0755 (IC 95%:0,01 –
0,35); Índice de Envelhecimento (IE), RC de 4,3409 (IC 95%:1,03 – 18,16) e IEA
Mínimo, RC de 1,2761 (IC 95%:0,95 – 1,70). O modelo revelou que as probabilidades
de internação por IR são maiores no verão entre os municípios com menores IDH e IE
elevado. Outras pesquisas devem ser desenvolvidas em nível individual, estimulando
assim a elucidação da significância de variáveis climáticas e socioambientais associadas
com a saúde na terceira idade.
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Intoxicação Exógena: um olhar sobre a Violência.
Autores: SILVA, Danizete B.; CAMPOS, Denilda R. S.; MACHADO, Leoni V.
A Organização Mundial da Saúde caracteriza como violência “o uso intencional da
força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou
contra um grupo ou comunidade que possa resultar ou tenha alta probabilidade de
resultar em morte, lesão, dano psicológico, problemas de desenvolvimento ou
privação”. O acesso e o uso indiscriminado de substâncias com potencial de
toxicidade e/ou dano ao usuário nos reporta ao agravo de notificação obrigatória que
são as Intoxicações Exógenas, cuja ocorrência nem sempre é relacionada também
como Violência e as tentativas de suicídio por esta causa nem sempre são
identificadas ou notificadas, resultando em análise ineficiente do problema pelas
equipes de saúde locais. O objetivo deste trabalho foi relacionar os casos notificados
de intoxicações exógenas (com intenção de suicídio) com as notificações de Violência
auto infligida, de pacientes residentes em Araucária-PR, no período de 2009 a 2013.
Os dados foram obtidos através das fichas de notificação de intoxicação exógena e
violência, registradas no SINAN NET versão 4.0/Patch 4.2., entre janeiro de 2009 a
dezembro de 2013. Foram encontrados 456 casos notificados de intoxicação exógena
relacionada à tentativa de suicídio e 227 notificações de violência auto infligida. Os
casos foram mapeados por local de ocorrência no município, utilizando-se como
ferramenta o programa TerraView versão 4.2. Através da análise dos dados observouse que 74% dos casos de Intoxicação Exógena notificados de 2009 a 2013 tinham
relação com tentativa de suicídio. Ao relacionar as notificações de Violência auto
infligida, observou-se que em 2009 e 2010 nenhum caso de Intoxicação Exógena foi
considerado como Violência, com aumento gradativo nos anos 2011 a 2013, ficando
em 40%, 74% e 91% respectivamente. Este aumento foi considerado como positivo,
significando melhora na percepção de um caso de Violência pelos serviços de saúde,
o que pode se reverter em uma atenção psicoterápica oportuna e a busca de
intersetorialidade, contribuindo assim para minimizar a recorrência deste agravo.
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Jaqueline Rodrigues Robaina, Cristiano Siqueira Boccolini, Eduardo Faerstein
Instituto de Medicina Social e Instituto de Nutrição /UERJ

Confiabilidade teste-reteste de informações sobre aleitamento materno:
Estudo Pró-Saúde.

Introdução: O aleitamento materno pode trazer benefícios para a saúde física e
mental da mãe que amamenta. Obter informações confiáveis sobre a duração
do aleitamento materno pregresso pode auxiliar a estabelecer associações
entre a amamentação pregressa e doenças crônicas não transmissíveis.
Objetivos: Estimar a confiabilidade (teste-reteste) relativas ao aleitamento
materno (AM) do primeiro filho, obtidas nas Fases 1 e 4 do Estudo Pró-Saúde.
Métodos: Questionários autopreenchíveis foram respondidos duas vezes por
98 e 32 mulheres na Fase 1 (1999) e Fase 4 (2012), respectivamente, com
intervalo entre as aplicação de duas semanas em ambas as fases. Perguntas
similares foram realizadas nas duas fases da pesquisa. A primeira pergunta
questionava sobre a amamentação do primeiro filho (sim/não) e em seguida
perguntou-se sobre a duração desse aleitamento. As perguntas sobre a
duração do aleitamento foram analisadas de forma contínua e categorizadas
em: “0 a 6”, “7 a 12”, e “13 meses ou mais”. A concordância entre o teste e
reteste foi estimada pela estatística Kappa (para as variáveis dicotômicas),
kappa com ponderação quadrática para as variáveis analisadas de forma
ordinal e coeficiente de correlação intraclasse (CCI) calculado para a variável
contínua.
Resultados: Para as perguntas referentes ao antecedente de amamentação o
kappa estimado nas Fases 1 e 4 foi de 1,00 (IC95% 1,0-1,0).

Para as

perguntas referentes à duração do aleitamento materno, os CCIs foram 0,84
(IC95%

0,70-0,99)

e

0,96

(IC95%

0,89–1,02),

em

1999

e

2012,

respectivamente. Quando categorizadas as respostas sobre a duração do
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aleitamento os kappas foram 0,77 (IC95% 0,62-0,96) e 0,95 (IC95% 0,89-1,00)
para 1999 e 2012, respectivamente.
Discussão: A confiabilidade da resposta relativa ao início da amamentação e
de duração do aleitamento materno é considerada muito boa. Contudo, mudar
o enfoque de “parar de amamentar” (1999) para “por quantos meses você
amamentou seu filho” (2012) melhorou a confiabilidade das respostas: talvez
pela primeira pergunta exigir maior nível de reflexão das mães. Enfim, por
demonstrar boa confiabilidade, utilizar perguntas sobre aleitamento materno
pregresso

em

estudos

epidemiológicos

pode

ser

recomendado

estabelecer associações estatísticas com doenças de com grande latência.
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PERFIL DOS PORTADORES DE LESÃO DE PELE ATENDIDOS EM UM
HOSPITAL PÚBLICO NO SUL DA BAHIA

Emanuela Cardoso da Silva
Flávia Leite da Hora
Lacita Menezes Skalinski
Isaac Guimarães dos Santos

Introdução: Lesões de pele de diferentes etiologias são um tipo de acometimento
muito comum entre a população que utiliza os serviços de saúde. Estudos voltados
para o perfil dessa clientela fornecem informações importantes para o planejamento
de ações assistenciais, educação permanente em saúde, previsão e provisão de
recursos materiais e humanos e de ações de promoção e prevenção. Objetivo:
Conhecer o perfil dos portadores de lesões de pele atendidos em um hospital
público no sul da Bahia. Método: Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo
realizado em um hospital público no sul da Bahia e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa. A população foi de pacientes portadores de lesões de pele internados
nas clínicas médica, cirúrgica e UTI. A coleta de dados foi realizada entre julho e
dezembro de 2013, através de aplicação de formulário. Os dados foram
armazenados e analisados no Epi Info versão 7. Resultados: Foram entrevistados
93 pacientes, sendo 59% do sexo masculino, 42 % residentes em Itabuna- BA, de
faixa etária predominante entre 50 e 74 anos (34%), raça parda (40%) e ensino
fundamental incompleto (46%). A renda mensal para 75% dos entrevistados foi de 1
a 3 salários mínimos. A maioria vivia em residência própria (81%), construída de
tijolo (90%), dotadas de rede de esgoto (84%), com abastecimento de água
canalizada (93%), coleta de lixo pública (88%) e presença de vetores do tipo
pernilongo (55%). Entre os pacientes, 52 eram portadores de feridas crônicas e 41
portadores de feridas agudas. Os antecedentes patológicos mais comuns foram a
Hipertensão Arterial - HAS (36%) e Diabetes Mellitus - DM (27%). O local de
ocorrência ou aparecimento da lesão foi o hospital em 48% dos casos e a lesão
crônica mais comum foi a Úlcera Por Pressão - UPP (83%). Conclusão: Doenças
crônicas e degenerativas como a HAS e a DM são responsáveis por complicações
como o Acidente Vascular Cerebral, que podem ocasionar diminuição da mobilidade
e consequentemente, o aparecimento de UPP. O conhecimento do perfil dos
portadores de lesões de pele é essencial para o planejamento e implantação de
ações que visem prevenir e/ou detectar precocemente a ocorrência de
complicações. A pesquisa desenvolvida junto à instituição culminou na realização da
Semana de Prevenção da UPP para os profissionais envolvidos na assistência aos
pacientes hospitalizados.
Palavras-chaves: Feridas. Perfil epidemiológico.
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Exposição a situações de violência e uso de armas entre escolares do sul do Brasil
Vanessa Andina Teixeira, Rogério Lessa Horta, Carolina Saraiva de Macedo Lisboa,
Cristina Lessa Horta, Larissa Prado da Fontoura
Introdução: A violência é uma das principais causas de morte entre adolescentes e é
também causadora de diversos danos, sendo este um problema de saúde pública. Neste
contexto, portar armas pode ser entendido como predisposição para comportamentos
violentos. Objetivos: Investigar se a exposição a situações de violência está
relacionada ao uso de armas entre escolares. Métodos: Trata-se de estudo transversal,
de base escolar, com amostra probabilística de escolares entre 12 e 17 anos de todas as
escolas dos municípios de Lajeado/RS e Sapiranga/RS, assegurada proporcionalidade
por sexo, idade, e rede de ensino. Os dados foram submetidos à análise de Regressão de
Poisson com controle para efeito de delineamento da variável escola. O desfecho
analisado foi uso de armas nos últimos doze meses e a exposição foi presenciar
situações de violência no ano anterior às entrevistas. As variáveis independentes foram:
sexo; idade; coabitação com os pais; avaliação do entrevistado sobre sua relação com a
mãe, com o pai e com professores; participação em atividades religiosas; defasagem
idade/série escolar; uso de álcool no último ano; uso de drogas ilícitas no último ano; ter
sido agredido ou hostilizado na escola; ter sido assaltado; e envolvimento em brigas nos
últimos 12 meses. Resultados: Dos 3547 escolares entrevistados, 1623 (45,8%) eram
do sexo masculino e 1924 (54,2%) do sexo feminino, com média de idade de 14 anos
(dp=1,66). A análise ajustada apontou maior probabilidade de uso de armas entre
escolares que relataram péssima relação com os professores (RP=2,35 IC95% 1,37 –
4,03, p<0,001); que apresentavam defasagem idade/série (RP= 1,43 IC95% 1,09 – 1,89,
p=0,015); que usaram álcool no último ano (RP= 1,69 IC95% 1,26 – 2,26, p<0,001);
que usaram drogas ilícitas no último ano (RP= 2,26 IC95% 1,80 – 2,84, p<0,001); que
estiveram envolvidos em brigas (RP=3,22 IC95% 2,43 – 4,25, p<0,001) e que
presenciaram situações de violência (RP = 1,17; IC 95% = 1,08-1,28; p<0,001). As
meninas referiram menos este comportamento que os meninos (RP=0,38 IC95% 0,290,50, p<0,001). Conclusões: Os resultados reforçam a importância de se proteger
adolescentes de situações de violência e do uso de drogas, a necessidade de enfoque às
questões de gênero e de investimentos na qualificação de professores e de estratégias
que garantam o desempenho escolar.
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A VULNERABILIDADE DO TRABALHADOR NA PRÁTICA DA SUINOCULTURA
FERRAZ, Lucimare
KREUTZ, Isabel
TRINDADE, Letícia de Lima
MARCHIORI, Paula Marco
GUIMARAES, Andrea

Introdução: O estado de Santa Catarina contribui para o Brasil ser um dos maiores
produtores mundiais de carne suína, haja vista que o estado é o maior produtor nacional de
suínos. Os suinocultores possuem uma atividade laboral intensa e insalubre que pode
ocasionar danos à saúde. Objetivo: identificar os riscos e os agravos à saúde causados pela
atividade laboral do suinocultor. Metodologia: estudo descritivo, com abordagem
quantitativa, realizado no município de Saudades, estado de Santa Catarina. Para a coleta de
dados visitou-se 47% (n42) das 89 propriedades de suinocultura existentes no município.
Durante as visitas realizou-se uma entrevista estruturada com o responsável pela atividade
suinocultora. A escolha dos participantes se deu de forma aleatória, com base no cadastro do
Sindicado dos Suinocultores. Os dados coletados foram analisados com o auxilio do programa
estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 18.0. Essa pesquisa foi
aprovada pelo Comitê Nacional de Pesquisa sob o parecer n° 136.907/2012. Resultados:
segundo 73,8% dos suinocultores, há risco de queda na atividade laboral que desempenham.
Para 64,3%, os riscos de intoxicação por produtos químicos e de corte/perfurações estão
presentes durante o manuseio dos medicamentos aplicados nos suínos. Além disso, 40,5%
mencionaram o risco de picadas de animais peçonhentos, e, 33,3% relataram o risco de
choque elétrico. Os principais acidentes sofridos pelos suinocultores foram: quedas (45,4%),
perfurações (36,3%) e lesões(fraturas, entorses) físicas (27,2%). Quanto aos problemas de
saúde relacionados ao trabalho, 35,7% dos suinocultores relataram possuir algum problema,
sendo 46,7 % mencionam problema na coluna. Outrossim, 73,8% sofrem de dores físicas
provenientes da sua atividade laboral, sendo que 80,6% têm dores na coluna e 32,2% nos
membros inferiores. Dentre os que sofrem de dores físicas, 26,2% tomam analgésicos
frequentemente. Conclusão: percebe-se que os principais riscos de acidentes na suinocultura
são os de quedas, intoxicações e lesões cutâneas e musculares. Os problemas de saúde mais
frequentes são referentes a problemas osteosmusculares. Por fim, ressalta-se a importância de
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promoção à saúde no âmbito da suinocultura, visando o autocuidado do trabalhador frente a
sua vulnerabilidade na prática laboral.
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Características epidemiológicas dos acidentes com motociclistas de cidades sul
mineiras
Karen Thalita Pereira ,Thatiane Pereira Nogueira, Claudia Alessandra Pereira Paixão
Luciano Magalhães
O Atendimento Pré-hospitalar (APH) é toda e qualquer assistência realizada, direta ou
indiretamente, fora do âmbito hospitalar. Esse cenário que envolve o APH tem sido
objeto de alguns estudos epidemiológicos sobre a população atendida, incluindo o perfil
das vítimas atendidas, diagnóstico de lesões, coeficientes de letalidade, entre outros
aspectos. É necessário ampliar o conhecimento em relação às ocorrências de acidente de
trânsito e o papel que o atendimento pré-hospitalar vem desenvolvendo, que em
algumas situações, o atendimento pré-hospitalar torna-se a “porta de entrada” no
Sistema de Saúde. Nas últimas décadas têm aumentado o número de motocicletas
devido à facilidade de compra e baixo custo de manutenção, o que, contribuiu de forma
significativa para o aumento dos acidentes envolvendo motociclistas. O objetivo deste
trabalho é descrever o perfil epidemiológico das vítimas de acidentes com motocicletas
resgatadas pelo 2° Pelotão de Corpo de Bombeiros de Itajubá – MG em 2010. Trata-se
de um estudo quantitativo, retrospectivo, documental do tipo descritivo, com população
de 186 vítimas. Foi realizada uma análise do banco de dados referente ao atendimento
pré-hospitalar com ênfase nos acidentes motociclisticos. Os resultados foram: o sexo
masculino com 78,57%, o domingo com 19,89% e o período da tarde com 35,48% dos
casos. O tempo de solicitação do resgate até a chegada da viatura foi de um a cinco
minutos (80,65%). Conclui-se que os dados epidemiológicos são semelhantes aos
demais municípios brasileiros, entretanto, o serviço de resgate demonstrou-se ser mais
rápido.
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Desarrollo de indicadores hospitalarios para la gestión de servicios de salud.
Gabriela Alejandra Blugerman, Valeria Ines Aliperti, Mariana Clara Landoni, Adriana Maria Ana
Iannicelli, Marcela Alejandra Martinez Von Scheidt, Monica Gabriela Schpilberg, Hernan
Michelangelo, Silvana Figar, Fernan Gonzalez Bernaldo de Quiros. Hospital Italiano de Buenos
Aires.
Introducción: La gestión de calidad de un hospital requiere del seguimiento de indicadores. El
Hospital Italiano de Buenos Aires en fase de acreditación por la Joint Commission International,
generó un tablero de comando.
Objetivo: Sistematizar y estandarizar los proceso del desarrollo de indicadores hospitalarios.
Metodología: En grupos de expertos compuesto por líderes hospitalarios se definieron las
prioridades hospitalarias de mejora de la calidad. Se realizó un trabajo iterativo en etapas de
discusión y puesta en común para el consenso con cada sector involucrado en lograr la
conceptualización teórica y operativa de cada indicador, la obtención del dato (base primaria o
secundaria), el método de validación y de visualización en el tablero de control hospitalario
(cognos). En los indicadores obtenidos de bases secundarias se realizó una consulta al sistema
electrónico (script). En los de medición manual se diseñó una herramienta de recolección de datos
y se desarrolló un aplicativo para la carga manual (ABM). Se validaron mediante una segunda
observación independiente de al menos 73 casos, hasta encontrar un 90% de concordancia.
Resultados: La conceptualización teórica inicial definida por los encargados de la gestión de la
calidad presentó dificultad en su representación terminológica y codificación y se logró luego de
determinar la factibilidad de la conceptualización operativa en un proceso iterativo. Cuando la
calidad del indicador resultó insuficiente, se revisó el circuito del dato hasta encontrar el error.
Una vez aprobada la calidad se publicó el indicador en el tablero de control de la intranet del
hospital. En un período de 14 meses se diseñaron 78 indicadores. Del total de los indicadores
validados (n=32) 44% se encontraban dentro de valores adecuados de calidad.
Conclusión: El proceso de construcción interdisciplinaria y validación de indicadores en nuestro
centro fue complejo debido a que los actores involucrados eran múltiples y no se trató de un
proceso lineal. Con estos primeros resultados se priorizó la implementación de ciclos de mejora en
aquellos procesos que presentaron resultados fuera de los límites establecidos como deseables.
Nos parece de valor comunicar nuestra experiencia en caso de ser de utilidad para otros hospitales
que planifiquen desarrollar sus indicadores bajo las normas de una institución internacional.
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Consumo de bebidas adoçadas e densidade energética ao longo do dia: uma análise do
Inquérito Nacional de Alimentação 2008-09

GOMBI-VACA, M. F.; ESTIMA, C. C. P.; VERLY-JR, E.

INTRODUÇÃO Evidências sugerem que o consumo de bebidas adoçadas e de alimentos de
alta densidade energética estão correlacionados. Este comportamento de consumo é
característico de uma dieta inadequada que pode levar ao ganho de peso excessivo e
consequentemente a sobrepeso e obesidade.
OBJETIVOS Comparar a densidade energética média das ocasiões de consumo sem e com a
ingestão de bebidas adoçadas ao longo do dia.
MÉTODOS Foram utilizados dados de dois dias de registro alimentar de 34.003 indivíduos
participantes (>10 anos) do Inquérito Nacional de Alimentação 2008-09. Ocasião de consumo
foi definida como cada horário em que cada indivíduo relatou a ingestão de um ou mais
alimentos. Os horários do dia foram separados em períodos: manhã (3-10h), meio do dia (1113h), tarde (14-17h), noite (18-21h) e fim de noite (21-2h). Bebidas adoçadas consideradas
foram refrigerantes, sucos e chás industrializados. Ocasiões de consumo foram classificadas
em “sem bebida” e em “com bebida” (com relato de alguma bebida adoçada). A densidade
energética (DE) (calorias/gramas) da ocasião foi calculada excluindo-se todas as bebidas, pelo
método food only. Em cada período do dia a DE média dos grupos de ocasiões foram
comparados pelo teste T de Student (α=0,05).
RESULTADOS As maiores frequências de ocasiões de consumo (n=290.005) ocorreram nos
períodos manhã, noite e meio do dia, respectivamente 30%, 26% e 24%. O meio do dia foi o
período com menor média de DE, 1,5 kcal/g. As maiores DEs médias foram encontradas nos
períodos manhã e tarde, respectivamente 2,3 e 2,2 kcal/g. Na comparação das ocasiões, a DE
média foi menor nas ocasiões sem bebida do que nas ocasiões com bebida, nos período da
manhã (2,6 x 3,0 kcal/g, p<0,001), tarde (2,3 x 3,1 kcal/g, p<0,001), noite (1,8 x 2,1 kcal/g,
p<0,001) e fim de noite (1,8 x 2,5 kcal/g, p<0,001). No meio do dia não houve diferença entre
as ocasiões (1,5 kcal/g).
CONCLUSÃO Em média, as ocasiões com bebida e com maiores densidades energéticas
ocorreram nos períodos manhã e tarde. O consumo alimentar nesses horários deve ser foco
de intervenções que visam diminuir o consumo de bebidas adoçadas e melhorar a qualidade
da dieta de indivíduos.
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EPIDEMIOLOGIA DA LEPTOSPIROSE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2007 A 2013

Autores: Ximenya Glauce da Cunha Freire Lopes; Odete Victor de Amorim Barros; Edna
Aparecida Lima de Souza

INTRODUÇÃO: A Leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, com espectro
clínico bastante variável, cujo agente etiológico é uma bactéria do gênero Leptospira. Os
principais reservatórios do parasito são roedores sinantrópicos, porém caninos, suínos,
bovinos, eqüinos, ovinos e caprinos também podem abrigar o microorganismo. O homem é
um hospedeiro acidental da doença, cuja transmissão se dá, principalmente, através da
exposição direta ou indireta à urina de animais infectados. OBJETIVO: Apresentar o perfil
epidemiológico da Leptospirose no Rio Grande do Norte (RN), no período de 2007 a 2013.
MÉTODO: Foi realizado um estudo descritivo, de caráter quantitativo, do banco de dados da
Leptospirose do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado no referido
período. RESULTADOS: Foram confirmados 145 casos de Leptospirose (prevalência
média=0,7/100.000 hab.), distribuídos em 44 municípios, com destaque para Natal, Frutuoso
Gomes, São Miguel e Cruzeta. Do total de casos, 14 indivíduos (10%) evoluíram para óbito pelo
agravo. A doença acometeu, principalmente, residentes da zona urbana (74%), pertencentes
ao sexo masculino (81%) e com idade igual ou superior a 30 anos (69%). Grande parte dos
doentes apresentou febre (89%), cefaléia (79%), mialgias (68%) prostração (53%) e vômito
(51%); foram hospitalizados (79%) e diagnosticados por critério clínico-laboratorial (73%).
Presença de sinais de roedores (46%) e exposição à água/lama de enchente (41%), bem como
à água de rio/córrego/lagoa (40%) foram as situações de risco mais relatadas. Em se tratando
do Local Provável de Infecção (LPI), 49% e 65% dos casos não possuíam informações sobre
área e ambiente, respectivamente. CONCLUSÃO: A Leptospirose está dispersa em todas as
regiões do Estado e, apesar de apresentar uma baixa prevalência de casos, possui uma
letalidade considerada alta. Por se tratar de uma doença que pode se agravar rapidamente, é
necessário que os profissionais de saúde estejam atentos para identificar e tratar os casos
ainda em sua forma leve, a fim de reduzir o risco de óbito. A subnotificação de informações
relacionadas à área e ambiente de infecção impede uma análise mais aprofundada do LPI e
reforça a necessidade de melhoria da investigação epidemiológica, bem como das medidas de
prevenção e controle destinadas à população, ao meio ambiente e aos reservatórios animais.
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Exposição a pesticidas organoclorados e desenvolvimento cognitivo em crianças e
adolescentes residentes em Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ
Autores:
Élida Campos
Carmen Freire
Introdução: Os pesticidas organoclorados (OC) são compostos lipofílicos altamente
persistentes. Na atualidade, estes compostos são usados de forma restrita,
principalmente em países em desenvolvimento. Os pesticidas OC são conhecidos
interferentes endócrinos, capazes de alterar a homeostase do sistema tireóideo,
fundamental no desenvolvimento do sistema nervoso central. Objetivos: Avaliar o
desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes residentes no bairro Cidade dos
Meninos, Duque de Caxias - RJ, área intensamente contaminada com pesticidas OC, e
explorar a associação entre a exposição a estes compostos e o desempenho cognitivo
infantil. Metodologia: Foi realizado um estudo seccional onde se avaliou o desempenho
cognitivo de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos residentes no local de setembro de
2012 a dezembro de 2013. A população de estudo foi composta por 102 crianças, das
quais 42 possuíam as informações dos níveis séricos de pesticidas OC. Como medidas
indiretas de exposição aos pesticidas, foram investigados o tempo de residência na
localidade e de amamentação. O desenvolvimento cognitivo foi avaliado pela Escala de
Inteligência Wechsler para crianças. Resultados: Um quociente de inteligência (QI)
<90 pontos (abaixo da média) foi obtido por 40% ou mais da população para seis das
sete funções cognitivas avaliadas. Um pior desempenho foi observado para o QI de
execução, com média de 89,45 pontos. Em geral, não foi observada associação
significativa entre ter nascido ou não em Cidade dos Meninos e tempo de amamentação
e as funções cognitivas. O aumento da concentração sérica do pesticida alfa-HCH em 1
ng/ml foi associado a uma redução de 0,45, 0,33 e 0,46 pontos no QI de execução, de
resistência à distração (RD) e de velocidade de processamento (VP), respectivamente.
Para o aumento de cada unidade do gama-HCH observou-se, respectivamente, uma
redução de 1,74 e 1,84 pontos no QI de RD e no QI de VP; e o p,p’-DDT foi associado
com uma redução de 0,81 pontos no QI de VP. Um maior nível de triiodotironina total
foi inversamente associado ao QI de organização perceptual (β= -0,211; IC95%= 0,147; 0,006). Conclusão: Os resultados são sugestivos de que a exposição crônica aos
pesticidas OC interfere negativamente no desenvolvimento cognitivo das crianças e
adolescentes residentes em Cidade dos Meninos.
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PERFIL DE MORTALIDADE DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA EM
RELAÇÃO AO DA POPULAÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 2003 A 2009 NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Autores: Ana Paula Costa Velten, Cintya Schultz de Oliveira, Nágela Valadão
Cade, Elizabete Regina Araújo de Oliveira.

Pesquisas realizadas em diversos países evidenciam que os Adventistas do
Sétimo Dia (ASD) apresentam menor morbimortalidade e maior longevidade
quando comparados à população geral em resposta às suas recomendações
de saúde. Estudos nacionais também têm sido desenvolvidos, entretanto estes
foram voltados para a descrição dos hábitos de saúde (sobretudo os dietéticos)
dos ASD e sua relação com doenças crônicas. Até o momento não houve
estudos nacionais sobre a mortalidade dos ASD e sua comparação com a
população em geral. Esta pesquisa objetivou comparar o perfil de mortalidade
dos Adventistas do Sétimo dia com o da população geral no período de 2003 a
2009 no Espírito Santo. Tratou-se de um estudo descritivo que estudou todos
os óbitos ocorridos no estado durante o período abordado, separando-se os
mesmos em dois grupos: Adventista e população geral. A separação foi
realizada através da busca dos nomes dos Adventistas falecidos, fornecidos
pela administração da igreja, no banco estadual do Sistema de Informações
sobre Mortalidade. Os grupos de óbitos foram descritos e distribuídos por
capítulo da décima Classificação Internacional de Doenças. Foram também
verificadas as médias de anos vividos dos grupos e as Razões de Mortalidade
Padronizadas com intervalos de confiança de 95%. Os resultados apontam que
os ASD morrem em maior proporção em faixas etárias mais avançadas em
relação à população geral. As principais causas de morte para os ASD foram
as doenças do aparelho circulatório (34,45%), neoplasias (20,06%) e causas
externas (9,87%). Para à população geral as doenças do aparelho circulatório
também foram a principal causa de morte (31,70%), com inversão entre a
segunda e terceira causas (causas externas com 18,57% e neoplasias com
15%). Os ASD apresentaram 4,57 anos a mais na média de anos vividos em
relação à população geral. As Razões de Mortalidade Padronizadas dos
Adventistas foram 55,87 (40,99 - 74,38) para as doenças do aparelho
circulatório, 48,59 (24,3 – 86,84) para as doenças do aparelho respiratório,
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15,48 (7,31 – 28,76) para as doenças do aparelho digestivo, e 41,3 (20,91 –
73,18) para as causas externas. Concluiu-se que embora não se conheça a
medida da adoção das recomendações de saúde pelos ASD que obitaram há
evidências de que as recomendações tenham influenciado beneficamente o
perfil de mortalidade dos mesmos em relação à população geral.
Palavras-chave:
Mortalidade.

Estilo de

vida. Doença crônica.
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Causas

de Morte.

Vigilancia Centinela: Circulación viral y cuadro clínico de la infección respiratoria
aguda grave (IRAG) durante el 2013 en clase media de Buenos Aires.
Autores: Pagotto V, Blugerman M G, Gómez Saldaño, Salazar Schicchi E A, Figar S,
Smud A, Barcan L. A, Arrigo D. J, Seoane F. N, Livellara B. I, Viaut Piedrabuena M, De e
Cristofano M. A, Henry P, Conde L, Etchenique H.
Sección de Epidemiología. Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción: La IRAG es causa de morbimortalidad en mayores de 65 años. Es de interés
mundial vigilar esta enfermedad dado los antecedentes pandémicos principalmente de la
Influenza A (IFA). En el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la
Nación (MSAL), posee una unidad de vigilancia centinela desde el 2013; en este hospital se
atiende principalmente pacientes de clase media de la comunidad.

Objetivo: Describir la circulación viral y analizar las características clínicoepidemiológicas de pacientes adultos con IRAG según aislamiento de IFA u otro germen.

Metodología: pacientes mayores de 65 años internados con criterios de IRAG entre SE 18
a 40 del 2013. El diagnóstico etiológico se realizó empleando Inmunofluorescencia
indirecta y/o RT-PCR según las técnicas y procedimientos de operación estándares (CDC
2009) bajo protocolo del MSAL. Los resultados se expresaron con mediana y rango
intercuartil; porcentaje e intervalos de confianza del 95%. Se compararon los pacientes con
muestra positiva para IFA vs otros aislamientos mediante chi2 o test de mediana según
corresponda. Se consideró un nivel de significación < a 0.05. Se utilizó EPI Info v3.3.2

Resultados: Se evaluaron 97 pacientes siendo 43 positivos para virus respiratorios. IFA
(H3N2 y H1N1): 17,5% (10,6-26,6); Otros virus: 26,8% (18,3-36,7). El 48.5% fueron
mujeres, edad 78 años (71-86). El 92.8% tenían 1 o más comorbilidades. El 83%(73,8-89,9)
tuvieron una imagen radiológica patológica. El 29.9%(21,0-40,0) requirió internación en
unidad cerrada y el 16.5%(9,7-25,4) falleció. El 59.8% (49,3-69,6) recibió tratamiento
antiviral; 58.6% de ellos dentro de las 72 horas de iniciados los síntomas. En todas estas
variables, no se encontraron diferencias entre los grupos con resultado positivo o negativo
para IFA. El 47%(37,2- 57,8) había recibido vacuna antigripal 2013, sin encontrarse
diferencia entre ambos grupos. La forma de presentación clínica más frecuente fue
neumonía adquirida en la comunidad (NAC) siendo significativamente mayor en el grupo
negativo para IFA (52.5% vs 17.6% p=0,0088)
Conclusión: Circuló IFA H3N2 y H1N1 en el invierno 2013 en los pacientes con IRAG.
La mortalidad fue dentro de lo esperado. En los pacientes con presentación clínica de NAC
predominaron otros gérmenes distintos de IFA. En esta población se puede optimizar la
vacunación antigripal.
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Caracterização e fatores associados à violência escolar contra
professores da rede estadual de ensino de Londrina/PR

Francine Nesello, Hellen Geremias dos Santos, Selma Maffei de Andrade

Introdução: Embora A violência escolar contra o professor traz implicações à
sua condição de saúde e de trabalho, porém é um tema ainda pouco
pesquisado no Brasil na perspectiva quantitativa. Conhecer a frequência de
violência escolar e características das vítimas pode colaborar na compreensão
desse fenômeno e no planejamento de ações de prevenção da violência no
espaço escolar.

Objetivo: caracterizar manifestações de violência escolar

contra professores e verificar fatores associados. Método: estudo transversal,
realizado com 789 professores da rede estadual de ensino no município de
Londrina (PR), com no mínimo um ano de profissão. A coleta de dados ocorreu
entre agosto de 2012 e junho de 2013. Características sociodemográficas e de
trabalho do professor constituíram as variáveis independentes. Realizaram-se
análise descritiva e de regressão de Poisson para grupos de violência escolar
segundo a natureza (psicológica, física e sexual), com auxílio do programa
SPSS 19.0. Associações com valor de p<0,05 (Teste de Wald) foram
consideradas significativas. Resultados: 71,1% dos professores entrevistados
relataram ter sofrido algum tipo de violência na escola nos 12 meses anteriores
à pesquisa. As formas de violência mais relatadas foram insultos e gozações
de alunos (55,4%), ameaças (21,4%) e humilhações ou constrangimentos
causados por colegas ou superiores (17,5%). Entre os grupos de violência
escolar, a psicológica foi a mais referida (64,1%) e associou-se à total ou
parcial falta de realização profissional e ao relacionamento ruim ou regular com
superiores e alunos. O grupo de violência física foi menos reportado (8,4%) e
apresentou associação com: lecionar para o nível fundamental, ter contrato do
tipo não estatutário com o Estado e já ter sofrido violência fora da escola. A
violência sexual (14,1%) associou-se ao sexo masculino, indivíduos mais
jovens (<35 anos), não ter companheiro e ter carga horária elevada com alunos
(≥32 horas). Conclusão: Observou-se alta prevalência de violência contra
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professores. Características do trabalho associaram-se principalmente à
violência psicológica e física, enquanto as sociodemográficas, à violência
sexual.
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Exposición al Disruptor Endócrino Bisfenol A en embarazadas de Buenos Aires.
Ferloni, Analía; Cruz, Martin; Pereiro, Natalia; Aragone, Soledad; Cambiaso, Olivia; Vásquez,
Marcela; Méndez, Mariana; Uicich, Raúl; Giménez María Isabel; Otaño, Lucas; Figar, Silvana.
Introducción: El Bisfenol A (BPA) se utiliza como aditivo en envases y recubrimiento interno de
latas de alimentos y bebidas y en mamaderas. Se evidenció que el 95% de la población está
expuesta a este disruptor endócrino. Se demostró impacto en la descendencia en ratas y en
humanos. En población argentina no existen datos sobre niveles de BPA.
Objetivos: Describir la frecuencia de uso de envases con BPA de alimentos y bebidas de las
embarazadas. Determinar la presencia y concentración de BPA en orina de embarazadas.
Métodos: Estudio
descriptivo
de
corte
transversal.
Población: Embarazadas de 18 años ó más afiliadas a la prepaga del Hospital Italiano de Buenos
Aires
Muestreo: 150 mujeres. La muestra de orina se recolectó en envase libre de BPA con retención
mínima de 3 horas y se almacenó a -20°C hasta el análisis.
Análisis: Los resultados se expresan en media, porcentaje e intervalos de confianza del 95%. Se
utilizó EPI Info v3.3.2. El BPA se medirá por un método basado en extracción de fase sólida
automatizada acoplado al isótopo dilution-GC/MS, análisis en proceso, se presentará en el
congreso en septiembre.
Resultados: Ingresaron 154 muestras. La media de edad fue 32,1 años (DS 5,3), media de
semanas de embarazo 12,3 (DS1), 138 embarazadas eran casadas (89,6% IC95% 83,7-93,9%),
12 (7,8% IC95% 4,1%-13,2%) tenían posgrado completo y 6 (3,9% IC95% 1,4-8,3%) no
completaron el nivel secundario.
124 embarazadas trabajan (81% IC95% 73,9-86,9%); 6 (3,9% IC95% 1,4-8,3%) en los últimos 10
años trabajaron en la fabricación, uso o comercialización de plásticos y 7 (4,6% IC95% 1,9-9,2%)
actualmente trabajan en dicha área. 62 embarazadas (40,5%, IC95% 32,7%-48,7%) consumen
productos enlatados 2 o 3 veces al mes y 3 (2%, IC95% 0,4-5,6%) no consumen nunca. 49
embarazadas usan agua de red pública (31,8% IC95% 24,6-39,8%), 41 agua embotellada (26,6%,
IC95% 19.8%-34.3%) y 30 usan dispenser (19,5% IC95% 13,5-26,6%). 42 embarazadas (27,5%
IC95% 20,6%-35,2%) siempre usan recipientes o bolsas de plástico en heladera o freezer y 3
(2,0% IC95% 0,4% -5,6%) nunca lo usan. 14 embarazadas (9,1% IC95% 5,1%-14,8%) siempre
usan recipientes plásticos en microondas o baño maría y 66 (42,9% IC95% 34.9% -51.1%) nunca
lo usan.
Conclusión: Debido a los resultados reportados en otras poblaciones es útil medir la presencia de
BPA en Argentina para conocer el riesgo de los disruptores endócrinos.
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Profissionais de saúde, unidades de terapia intensiva e morte: qual é o resultado
desta equação?
Rachel Vilela de Abreu Haickel Nina, rachelhaickel@gmail.com, PPGSC, HUUFMA
João Batista Santos Garcia, jbgarcia@uol.com.br, UFMA
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz, ebthomaz@globo.com, PPGSC UFMA
Maria Emília Miranda Álvares, mirandaalvares@yahoo.com.br, HUUFMA
David Karlos Mesquita, david_dkm@hotmail.com, estudante de medicina UFMA
Zeni Carvalho Lamy, zenilamy@gmail.com, PPGSC UFMA
Introdução: a morte é uma constante no cotidiano de profissionais de saúde que
trabalham em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), resultando em diferentes emoções,
significados e atitudes. Neste ambiente, tecnologia e capacidade técnica unem-se a fim
de sustentar a vida. No entanto, pouco se sabe sobre o pensar e o agir destes
profissionais. Objetivo: analisar fatores associados aos sentimentos e atitudes de
médicos e enfermeiros diante da morte de pacientes em UTI. Metodologia: realizou-se
estudo transversal, analítico nas quatro UTI’s de um hospital universitário de uma
capital do Nordeste brasileiro. Realizaram-se entrevistas com médicos e enfermeiros
utilizando instrumento estruturado com questões sociodemográficas, hábitos de vida,
percepções e experiências sobre a morte de seus pacientes. Estimaram-se medianas ±
desvios interquartílicos das variáveis. Na modelagem, consideraram-se cinco diferentes
desfechos: significado da morte, significado da morte de paciente terminal, atitude
diante da notícia de morte, reanimação do paciente fora de possibilidade terapêutica
(RPFPT) e discussão da ordem de não ressuscitar (ONR). As associações foram
estimadas por razões de prevalência (RP) ou razões de chance (OR) em análises de
regressão de Poisson e logística multinomial (alpha=5%). Resultados: foram
entrevistados 52 médicos e 45 enfermeiros. A idade variou de 24 a 62 anos (38±7,6),
77,3% eram mulheres, o tempo de graduação variou de 2 a 32 anos e a atuação em UTI,
de 1 a 32 anos. Enfermeiros tendem a significar a morte como fracasso ou culpa.
Acreditar que o comportamento é influenciado pela educação, trabalhar em UTI infantil
e ser enfermeiro associou-se com o significado da morte do paciente terminal como
alívio ou descanso. Enfermeiros concordaram mais com a RPFPT e tendem a assumir a
responsabilidade de dar a notícia de morte, mas quem trabalha mais horas em UTI
também tende a assumir mais esta responsabilidade. Trabalhar em UTI infantil e ter
mais de 38 anos aumentou as chances de discutir a ONR. Conclusão: o significado da
morte varia segundo a categoria profissional e tipo de UTI em que trabalha. As atitudes
associam-se à carga horária semanal e a aspectos da formação e categoria profissional.
A insistência em reanimar um paciente reflete o fracasso potencial diante da morte e
confronta o profissional com sua própria finitude e limitação na arte de curar.
Palavras-chave: percepção de morte, profissionais de saúde, unidade de terapia
intensiva, cuidados de final de vida.
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Cárie dentária e cuidados odontológicos entre os Kaiowá, os Terena e os Guarani, do estado do
Mato Grosso do Sul, Brasil
Tópico: Epidemiologia Bucal

Rui Arantes
Paulo Frazão

O estado do Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro com maior contingente
indígena do país, entretanto, as características da saúde bucal das principais etnias do MS são
desconhecidas. O presente trabalho teve como objetivo descrever a experiência de cárie
dentária e de cuidados odontológicos entre os Kaiowá, os Terena e os Guarani do Mato Grosso
do Sul, Brasil. As três etnias somam mais de 67 mil indivíduos, o que corresponde a 97,4% da
população indígena do MS. Um levantamento epidemiológico em saúde bucal foi realizado
seguindo a metodologia preconizada pela OMS. A população de estudo foi obtida por um
processo de amostragem estratificado por etnia e proporcional por aldeia. Além das variáveis
referentes à saúde bucal foram levantadas informações a respeito das condições
socioeconômicas da população, escolaridade e acesso a serviços de saúde. Os dados foram
coletados pelos odontólogos vinculados ao Subsistema de Saúde Indígena do SUS,
devidamente calibrados. Foram examinados 516 indígenas Guarani, 611 Kaiwoá e 535 Terena
nas idades de interesse, totalizando 1.662 indivíduos. Foram comparadas a experiência de
cárie, aferida pelo índice CPOD (média de dentes cariados, perdidos e obturados); a cárie
presente, aferida pelos dentes cariados não tratados e o índice de cuidados, que mede a
incorporação de tratamento restaurador. Nas idades de 5, 12 e entre 15 e 19 anos, tanto a
experiência de cárie, quanto a cárie presente foi maior entre os Terena. Na faixa etária de 35 a
44 anos não foram observadas diferenças significativas entre as etnias. Na dentição decídua,
os valores médios do índice de cárie (ceo) foram de 4,68 para crianças Terena; 3,09 para
Guarani e 2,14 para os Kaiowá. Aos 12 anos, a média do CPOD e do componente C para os
Terena foi de 2,17 e 1,32 dentes; significativamente maior em relação aos Guarani e Kaiwoá
que apresentaram médias de 1,53 e 0,98; e 0.93 e 0,46 respectivamente (p<0,001). Os Terena
apresentaram maior escolaridade e nível de renda em relação aos Guarani e Kaiowá e também
maior acesso a procedimentos restauradores. Os autores concluem que apesar dos indígenas
do MS apresentarem níveis moderados de cárie, existem diferenças significativas entre as
etnias. Análises subsequentes devem ser efetuadas para quantificar a associação dos fatores
socioeconômicos na diferenciação dos níveis de cárie entre as etnias do MS.
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FATORES INDIVIDUAIS E COMPORTAMENTAIS ASSOCIADOS À
REALIZAÇÃO DO TESTE PARA HIV NA POPULAÇÃO GERAL EM UMA
METRÓPOLE DO NORDESTE BRASILEIRO
Deborah Gurgel Freire, Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr, Raimunda Hermelinda
Maia Macena, Valéria Freire Gonçalves, Rosa Lyvia Freitas Almeida, Bernard Carl
Kendall
INTRODUÇÃO: Entre 2003 a 2012, enquanto observou-se uma diminuição de 18,6%
na taxa de detecção de aids nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, o Nordeste teve
um aumento de 62,6%. Parte dos esforços para o controle da epidemia de HIV/aids, no
Brasil, se concentra no diagnóstico precoce da infecção e no tratamento das pessoas
vivendo com HIV/aids. Entretanto, apenas 40% da população ativa sexualmente se
testou para o HIV, uma das principais estratégias para o diagnóstico precoce. Dentre os
casos de aids com 13 anos ou mais notificados em 2012, mais da metade 52,7%,
ocorreu entre homens e a quase totalidade dos casos entre mulheres. OBJETIVO:
Identificar fatores individuais e comportamentais associados à testagem para HIV na
população geral. METODOLOGIA: Estudo seccional realizado em Fortaleza/Ce em
setembro de 2011 com 340 pessoas de ambos sexos, selecionadas aleatoriamente em
domicílios nas seis regiões administrativas da cidade, proporcionalmente por bairros
com maior numero de habitantes. Foi aplicado questionário estruturado em Pocket-PC.
Para a análise dos dados foram feitos uma análise bivariada e logística multivariada não
condicional, em seguida foi aplicado um modelo hierárquico, utilizando o STATA
versão 11.0. RESULTADOS: A amostra foi composta por 47,6% de homens e 52,4% de
mulheres, solteiros 45,8%, com escolaridade baixa 13,8%. Mais da metade dos
participantes 59,6% nunca realizaram o teste para HIV na vida. Os fatores associados a
não realização do teste para HIV foram ser do sexo masculino 65,7% (p= 0,02), idade
≥50 anos 73,2% (p= <0,01), escolaridade de 4 a 7 anos 76,2% (p= 0,27), ser solteiro ou
sem companheiro 70,0% (p= <0,01). Os fatores comportamentais foram o início da vida
sexual com ≤15 anos 65,8% (p= 0,10), o não uso de preservativo na primeira relação
sexual 59,5% (p=0,54), não ter tido parceiros nos últimos 12 meses 77,3% (p= <0,01),
ter feito uso de álcool alguma vez na vida 70,1% (p= 0,05). Os fatores individuais e
comportamentais da não realização do teste são semelhantes aos fatores de risco para
HIV e revelaram que as pessoas mesmo se expondo a situações de risco, como o não
uso do preservativo, a população em geral não se percebem em risco para o HIV. Há
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necessidade do aumento das ações de prevenção, ampliação do acesso e divulgação dos
serviços que ofertam o teste para HIV de forma sistemática para a população em geral.

780

Os estados brasileiros estão atingindo a meta de vacinação da pneumocócica 10valente em menores de um ano?
FLORES, T.R.; BÖHM, A.W.; COSTA, C.S.; CRUZ, M.F.; NEVES, R.G.;
MIRANDA, V.I.; NUNES, B.P.
Introdução
O Streptococcus pneumoniae é o principal agente da pneumonia, sinusite e otite
em crianças. No Brasil, em 2007, registrou-se 8 mil mortes de menores de um ano por
pneumonia. Assim, em março de 2010, o Ministério da Saúde (MS), através do Programa
Nacional de Imunizações, incluiu no calendário básico de vacinação da criança a
pneumocócica 10-valente, aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade e reforço aos 12 meses,
com meta de cobertura de 95%. O objetivo deste estudo é avaliar se os estados brasileiros
estão atingindo a cobertura vacinal de 95% da pneumocócica 10-valente.

Métodos
Estudo ecológico com dados de 2011, 2012 e 2013. As coberturas da vacina
pneumocócica 10-valente foram obtidas no Sistema de Informações do Programa
Nacional de Imunizações que calcula a cobertura dividindo o número de terceiras doses
aplicadas nos menores de um ano pelo número de nascidos vivos de cada ano, obtidos no
Sistema de Informação de Nascidos Vivos. A cobertura vacinal foi dicotomizada em 95%
ou mais para avaliar os estados que atingiram o preconizado.

Resultados
Dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, constatou-se que apenas seis
atingiram 95% de cobertura em 2013, sendo: Minas Gerais (96,8%), Espírito Santo
(96,9%), Paraná (95,4%), Santa Catarina (98,9%), Goiás (96,2%) e Distrito Federal
(118,7%). Em relação às regiões do país, cabe destacar que em 2011 apenas o Sul (95,6%)
atingiu a cobertura preconizada pelo MS, com diminuição em 2012 (94,2%) e 2013
(93,9%).
Os estados que apresentaram maior crescimento na cobertura vacinal de 2011 para
2013 foram Pará (de 46,3% para 65,3%), Maranhão (de 50,8% para 74,8%), Roraima (de
74,1% para 91,4%) e Distrito Federal (de 74,7% para 81,8%). Enquanto os que
apresentaram maior queda foram Mato Grosso do Sul (de 89,8% para 73,6%) e Amapá
(de 61,8% para 44,4%).
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Conclusão
Os estados brasileiros, em sua maioria, não estão atingindo a meta preconizada do
MS para a vacina pneumocócica 10-valente. A recente inclusão da vacina no calendário
básico pode ser uma justificativa para o achado, porém não é adequada para estados que
apresentaram importantes quedas na cobertura vacinal, como Mato Grosso do Sul e
Amapá, por exemplo. Estratégias para aumentar a cobertura da vacina pneumocócica 10valente são fundamentais para a prevenção de doenças invasivas e pneumonia nos
menores de um ano.
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Caracterização epidemiológica dos casos de varicela complicada internados no
município de Betim, Minas Gerais.
Introdução: A varicela é uma doença altamente contagiosa. Embora considerada uma
doença benigna, tem apresentado uma elevação da incidência dos casos com complicações
com alto potencial de morbimortalidade em crianças previamente saudáveis.
Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de varicela complicada no
município.
Métodos: estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa, realizado no período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2013. As informações foram obtidas através do
levantamento dos casos notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), versão 4.0.0.0 da Seção de Vigilância Epidemiológica do município, DATASUS
e da busca ativa pelo Núcleo de Vigilância Hospitalar em prontuários dos pacientes
internados no Hospital Regional de Betim.
Resultados: Foram notificados 28 casos no período, sendo que 53,6% eram do sexo
feminino, na faixa etária predominante de um a quatro anos de idade (64,3%), seguido de
cinco a nove anos (17,9%). Apresentaram como complicações mais frequentes as
complicações cutâneas (principalmente celulite e impetigo), neurológicas (cerebelite e
encefalite), do aparelho genital e hematológicas. Os sintomas apareceram de 0 a 15 dias
antes da internação (média=6 e mediana=7 dias) e o tempo de internação variou de 1 a 52
dias (média=11 e mediana=12). A taxa de letalidade levando em conta os pacientes graves
foi de 7,1%. Os óbitos aconteceram em indivíduos menores de 15 anos. O custo das
internações por varicela foram de de R$3.888,69 em 2011, ano em que concentrou 60% das
notificações, e R$ 2.276,77 em 2013.
Conclusões: A maior frequência de casos complicados aconteceram em crianças na faixa
etária pré-escolar em que, possivelmente, o sistema imunológico ainda estava imaturo e
existia um risco maior de complicações. Possivelmente com a implantação da vacina da
varicela no calendário básico à partir desse ano as complicações serão prevenidas e haverá
uma redução dos casos e os óbitos diminuindo inclusive os custos referentes a consultas
médicas, absenteísmo e internações.
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Síndrome de Burnout em profissionais de saúde de Unidades de Terapia Intensiva:
um estudo de corte transversal de base populacional
Maria Emília Miranda Alvares
João Batista Santos Garcia
Zeni Carvalho Lamy
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz
Rachel Vilela de Abreu Haickel Nina
Karoline Corrêa Trindade
Introdução: pelo avanço dos recursos terapêuticos, o trabalho nas unidades de terapia
intensiva (UTI) passou a ser mais intenso, desgastante e estressante, tornando-se, muitas
vezes, fonte de sofrimento e adoecimento do profissional, que pode desenvolver a
Síndrome de Burnout. Objetivo: avaliar a prevalência e fatores associados à Síndrome
de Burnout em profissionais de saúde que trabalham em UTI. Métodos: pesquisa de
corte transversal, de base populacional, realizada nas dezessete UTI públicas da cidade
de São Luís, MA, Brasil, com 241 profissionais (médicos e enfermeiros). Empregou-se
um questionário sociodemográfico, comportamental e ocupacional nos participantes.
Para a identificação da Síndrome de Burnout, utilizou-se o Malasch Burnout Inventory
(MBI). Os critérios de avaliação foram o de Maslach e o de Grunfeld. Estimaram-se
prevalências e intervalos de confiança a 95% (IC95%), por dimensão da síndrome:
exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. As
associações foram estimadas por Odds Ratios (OR) em análises de regressão logística
(α=5%). Resultados: a prevalência de Síndrome de Burnout, segundo Maslach, foi de
0,4% (0,01-2,3) e, segundo Grunfeld, 36,9% (30,8-43,4). Nas dimensões definidoras da
Síndrome, verificou-se 28,9% (23,0-34,8) de exaustão emocional em nível alto, 6,3%
(3,5-10,1) de despersonalização e 10,9% (7,2-15,4) de pessoas pouco realizadas em suas
profissões. Entre os enfermeiros: não praticar atividade física associou-se com maior
chance de exaustão emocional (OR=3,9); e não ter companheiro associou-se com
despersonalização (OR=4,1) e baixa realização pessoal (OR=3,4). Entre os médicos:
trabalhar em UTI Infantil (OR=4,0) associou-se com exaustão emocional; praticar
atividades de lazer associou-se com menor chance de despersonalização (OR=0,07); e
ser mulher associou-se com maior chance de baixa realização pessoal (OR=8,7).
Conclusão: a prevalência da Síndrome de Burnout entre médicos e enfermeiros de UTI
públicas de São Luís é baixa, apesar das altas taxas de exaustão emocional. Aspectos
sociodemográficos, comportamentais e ocupacionais associam-se à Síndrome. Uma
questão a ser considerada diante disso, é a baixa sensibilidade do MBI para o Brasil.
Recomenda-se a construção e validação de novos instrumentos que avaliem
consensualmente a Síndrome de Burnout.
Palavras-chave: Esgotamento Profissional, Síndrome de Burnout, Médicos,
Enfermeiros, Unidades de Terapia Intensiva.
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Levantamento e descrição das internações por edema, proteinúria e
transtornos hipertensivos na gravidez, no Parto e no Puerpério no estado
do Espírito Santo
Autores: Daniely Fontoura Koch, Aline Márcia de Souza Bispo, Thaís Verly
Luciano, Renata Queiroz Batista, Ana Paula Costa Velten.
Introdução: Apesar de a gestação ser um fenômeno fisiológico, há uma
parcela de gestantes que apresentam maiores probabilidades de evolução
desfavorável, tanto para o feto como para a mãe. Entre os principais agravos
da gravidez de alto risco encontram-se as Síndromes Hipertensivas da
Gestação (SHG), com variações no seu grau de gravidade. A pré-eclâmpsia é
a SHG de maior incidência e juntamente com as demais síndromes são
responsáveis pela maioria das mortes maternas, especialmente em países em
desenvolvimento. Objetivo: Descrever as internações por edema, proteinúria e
transtornos hipertensivos na gravidez, no parto e no puerpério, no período de
2003 a 2012, no estado do Espírito Santo. Métodos: estudo descritivo com
dados secundários do Departamento de Informação e Informática do Sistema
Único de Saúde. Foi realizado o levantamento da quantidade de internações
por edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, no parto e no
puerpério e a descrição das mesmas quanto a faixa etária, a média de dias de
permanência e a quantidade de óbitos resultantes. Resultados: No período de
2003 a 2012 houve um total de 10.160 internações, com uma média anual de
1016 internações. Os anos que apresentaram os maiores e menores números
de internações foram, 2008 (2033) e 2004 (484), respectivamente. Em relação
à faixa etária, as internações prevaleceram entre as mulheres de 20-29 anos
(49,22%), seguidas pelas de 30-39 anos (27,4%) e 15-19 anos (17,88%). A
média de dias de internação ficou entre 3,1 a 4,3. Em 2011 houve a maior taxa
de número de óbitos (4), e apenas nos anos de 2003, 2009 e 2010 não houve
nenhum óbito. Conclusão: Há uma grande quantidade de internações por SHG
o que pode indicar a falta ou a má qualidade do pré-natal. Os óbitos que ainda
ocorrem poderiam ser evitados com pré-natais e tratamentos mais efetivos.
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Palavras chave: gestação; hospitalizações, complicações na gravidez,
morbidade.
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Título: Prevalência da obesidade e hipertensão arterial em crianças e adolescentes no
município de Ribeirão Preto/SP.
Autores: Pinto, R.P; Nunes, A.A; Mello, L.M.
Introdução: A obesidade representa problema de saúde em todo o mundo devido ao seu
aspecto crônico e multifatorial, sua crescente prevalência e abordagem complexa. É fator de
risco para várias doenças, especialmente as do sistema cardiovascular, importante causa de
mortalidade no Brasil e em outros países. Dados sugerem que crianças obesas possuem risco
cardiovascular maior e maiores chances de serem adultos obesos.
Método: Trata-se de estudo transversal onde foram analisados os níveis de pressão arterial,
peso, altura, IMC, circunferência de cintura e quadril de 236 escolares até o momento,
selecionados aleatoriamente, com idade entre 11 e 15 anos. Dados sobre hábito alimentar,
atividade física, antecedentes pessoais e patológicos também foram analisados. Para o
diagnóstico da hipertensão arterial e da obesidade utilizou-se os critérios do National High
Blood Pressure Education Program Working Group(NHBPEP) e do Internationalo Obesity
Task Force respectivamente.
Resultados: Foram estudados até o momento, 236 estudantes com média de idade de 12,9
anos (DP±1,22), sendo 122 (51,7%) do sexo masculino. Com relação ao IMC, alterações
foram observadas em 33,9% dos adolescentes (sobrepeso em 19,5% e obesidade em 14,4%).
Quanto à PA, 9% deles apresentaram-se hipertensos (3% com HAS limítrofe; 4,3% HAS
estágio 1 e 1,7% HAS estágio 2). Estudo da associação entre obesidade e HAS, mostrou uma
Razão de Prevalência de 6,24 (IC 95% 2,37-16,42), sugerindo maior prevalência de HAS entre
as crianças obesas e com sobrepeso. A análise de regressão linear demostrou correlação
positiva entre peso e níveis de PA sistólica (y=65,5109+0,6244 x; p<0,001) e PA diastólica
(y=39,9030+0,3566 x; p<0,001).
Conclusão: A alta prevalência de obesidade, sua associação com HAS e a correlação positiva
entre peso e níveis pressóricos sugerem aumento do risco de morbidade na população
estudada e alertam para a necessidade de ações de educação em saúde para promover
mudanças comportamentais entre os adolescentes que assegurem o controle deste
importante fator de risco.
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Distribuição geográfica da taxa de Internação por Diabetes Mellitus e suas complicações.
Brasil, 2007-2011
Nucci, LB*; Sandrin, ACLG*
* Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências da Vida, Faculdade de
Medicina

Introdução: O diabetes mellitus (DM) enquadra-se como a 3ª maior causa de morte no mundo
e sua incidência está intimamente relacionada com o estilo de vida. O diagnóstico precoce e
uma intervenção imediata podem retardar as complicações, diminuir sua incidência na
população e reduzir a taxa de internação, que representa 50% do custo total da doença.
Objetivo: Descrever a localização das internações por DM e suas complicações e avaliar a
mudança no indicador por microrregião do Brasil, de 2007 para 2011.
Método: Foram analisadas as taxas de internações por DM e suas complicações extraídos do
Datasus, Pacto pela Saúde, biênio 2010-2011 ocorridas em 2007 e 2011 em adultos entre 30 e
59 anos distribuídos em 558 microrregiões do Brasil. A avaliação da autocorreção espacial
referente ao número de hospitalizações foi feita calculando-se o índice de Moran e a média
móvel espacial por microrregião do Brasil foi estimada a fim de explorar a tendência espacial
dos dados com variabilidade reduzida.
Resultados: A taxa de internação por DM e suas complicações no Brasil foi de 7,4 por 10.000
habitantes em 2007, caindo para 6,3 por 10.000 habitantes em 2011, sendo a meta
estabelecida no Pacto pela Saúde do Ministério da Saúde para esseano de 5,7 por 10.000
habitantes. O Índice de Moran para 2007 foi de 0,323 (p=0,01) e para 2011 foi de 0,254
(p=0,01), sugerindo a existência de correlação espacial nas hospitalizações. Os estados de São
Paulo, Santa Catarina, Pará e Amapá aumentaram a área com índices abaixo da meta de 2007
para 2011, entretanto notou-se que poucas regiões conseguiram atingir a meta proposta de
5,7 internações por 10.000 habitantes.
Conclusão: A aplicação de técnicas de análise de dados em indicadores já disponíveis
possibilita resultados de maneira rápida e com baixo custo, embora com limitações acerca da
generalização dos resultados e possibilidade de subnotificação em algumas regiões. A
necessidade de conscientização da importância da qualidade desses dados, bem como a
incorporação da localização geográfica da ocorrência do desfecho nas análises epidemiológicas
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torna-se evidente. Apesar dos valores do indicador taxa de internação por DM e suas
complicações não atingirem a meta proposta em 2011, houve uma melhora após o período de
adoção das ações estratégicas do Pacto pela Saúde, sugerindo êxito nas medidas de promoção
da saúde para este indicador.
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Titulo: Tendência de Auto Avaliação de Saúde Ruim e Muito Ruim no Centro Oeste:
uma Análise do Vigitel
Autores: Lucia Stela Pessanha Lopes de Souza, Neuber José Segri, Gisela Soares
Brunken
Introdução: A auto avaliação de saúde (AAS) é uma medida que expressa a percepção
do estado de saúde que os indivíduos têm de si próprios. Tem sido crescentemente
utilizada para avaliar o estado de saúde de populações, sendo também recomendada pela
Organização Mundial de Saúde, pois permite um monitoramento tanto da saúde como
da qualidade de vida de populações, com base na resposta a uma única questão: “o
senhor(a) classificaria seu estado de saúde como: ‘muito bom’, ‘bom’, ‘regular’,
‘ruim’, ‘muito ruim’”. Estudos sugerem ser esse indicador um preditor de
morbimortalidade, pois percepções ruins de saúde podem produzir uma não aderência a
recomendações, medicação e tratamento médico. Justificativa e objetivo: A região
Centro Oeste (CO) tem se destacado pelas altas taxas de morbimortalidade e, por isso, é
interessante analisar a tendência da AAS ‘ruim’ + “muito ruim’. Método: Estudo de
corte transversal utilizando amostra do VIGITEL nos anos de 2006 a 2012. Resultados:
Percebe-se que a região CO tende a se manter em uma posição intermediária entre as
regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste com algumas flutuações
notadamente no ano de 2010 e que segue pari passu a prevalência da AAS
‘ruim’+’muito ruim’ no Brasil. As quatro cidades avaliadas da região CO apresentaram
variações entre os anos de 2006 e 2012, com menores prevalências em Campo Grande.
Há diferença entre os sexos em todos os anos, com as mulheres apresentando
prevalências maiores do que os homens. Não houve tendência de aumento ou
decréscimo, ou seja foi constante ao longo dos últimos 7 anos. Conclusão: A região CO
parece refletir a situação da auto avaliação de saúde do Brasil, estando intermediária
entre as regiões Sul / Sudeste e Norte / Nordeste. Nota-se que as mulheres tem uma pior
auto avaliação de saúde, seja porque são mais críticas ou por que tem mais doenças e
são mais frágeis fisicamente. Por outro lado, é possível que a menor prevalência de
AAS ‘ruim’ + “muito ruim’ nos homens esteja refletindo um descaso com a própria
saúde o que compromete a adesão a programas de tratamento e promoção à saúde. Há
que se investigar os fatores determinantes da AAS entre os sexos na região CO, para
compreender essas diferenças.
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Análise da evolução temporal das formas graves de dengue no Estado da
Bahia entre 2003 e 2012.
Autores: Dias*, Juarez Pereira; Cunha**, Rafael Neto de Oliveira
Instituições: *Secretaria de Saúde do Estado da Bahia/ Diretoria de
Vigilância Epidemiológica. ** Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública.
Introdução: A dengue é uma doença infecciosa, aguda, sistêmica e de
etiologia viral em intensa expansão no mundo. Considerado um problema de
saúde pública, com o acometimento de cerca de 100 milhões de pessoas em
todo mundo, com 500.000 formas grave, e responsável por provocar mais de
20 mil mortes ao ano, pelas suas formas graves, principalmente em crianças.
Objetivo: Analisar a evolução temporal das formas graves de dengue: Dengue
com Complicações (DCC), Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e Síndrome
do Choque da Dengue (SCD) por macrorregião do Estado da Bahia entre 2003
e 2012. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo de caráter temporal que
utilizou dados secundários, de casos notificados das formas graves de dengue,
obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e populacional do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disponibilizado no site:
www.datasus.gov.br. Resultados: Foram identificados 4.612 casos graves de
dengue, com grande predominância do DCC, 3278 casos (71,07%), seguido
do FHD, 1220 (26,45%) e da SCD, 114 (2,47%). Na análise da tendência
observa-se crescimento para o total de casos graves, (R2=0,147, β=0,001,
p=0,275) e suas formas clínicas: DCC (R2=0,133, β=0,002, p=0,299), FHD
(R2=0,204, β=0,008, p=0,190) e SCD (R2=0,001, β=-0,009, p=0,928), apesar de
estatisticamente não significante. A macrorregião Sul apresentou a maior
média de incidência, 9,13 casos por 100.000 habitantes, seguida da ExtremoSul, 4,55 casos por 100.000 habitantes, e as menores observadas no Norte,
0,645 casos por 100.000 habitantes. Conclusões: Os resultados deste estudo
apontam o DCC como a forma grave mais freqüente, o que demonstra a alta
virulência do vírus da dengue, provocando formas não usuais de acometimento
e que podem provocar a morte. Este fato serve de alerta para que os
profissionais de saúde fiquem atentos a estas formas não usuais da doença,
que quando não oportunamente identificada e precocemente tratada pode
invariavelmente levar ao óbito.
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DE DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO:
PERFIL OCUPACIONAL DOSTRABALHADORES NA CIDADE DE
ARACAJU-SE
Giselle Santana Dosea 1, Cristiane da Costa Cunha Oliveira 1, Sônia Lima
Oliveira 1, William Alves de Oliveira 1
1

Universidade Tiradentes (UNIT)/Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP)

A sociedade, através das exigências por produtividade e competitividade,
faz do trabalhador um indivíduo exposto a doenças ocupacionais, como os
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Estas
doenças, causadas pelo trabalho extenuante, sem pausas, com ergonomia e
posturas incorretas, são responsáveis por elevados índices de absenteísmo e
aposentadorias precoces. O objetivo desta pesquisa foi identificar o perfil
ocupacional dos trabalhadores portadores de DORT em Aracaju, para
contribuir com a melhoria das políticas de prevenção e promoção em saúde do
trabalhador, pois se acredita que o perfil do portador, revela também o perfil da
doença. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, de corte transversal e
abordagem quantitativa. Foram analisados todos os prontuários dos sujeitos
portadores de DORT, referenciados no Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (CEREST), regional Aracaju, no ano de 2013. A análise foi feita
com base em características ocupacionais: idade, gênero, profissão, tipo e
local da lesão, jornada de trabalho e possibilidade de pausas durante o
exercício da profissão. O tratamento estatístico foi realizado com distribuição
de freqüência, e cálculo de media e desvio padrão das variáveis. Foram
analisados 52 prontuários e como resultado, encontrou-se um perfil de
trabalhadores do gênero feminino, com idade média de 39,9 anos, carga
horária acima de 30h semanais, e sem pausas durante a jornada de trabalho. A
ocupação foi caracterizada de maneira bastante heterogênea, porém com
predominância da profissão de costureira; os segmentos corporais mais
acometidos foram os membros superiores. Considerou-se que esta pesquisa
auxiliou na caracterização do perfil dos trabalhadores portadores de DORT na
cidade de Aracaju, o que, auxiliou também a identificar o perfil de
desencadeamento da doença. Acredita-se ainda que este estudo pode ser
ampliado, com abordagem direta aos
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pacientes, de maneira a realizar

avaliação física, bem como análises organizacionais e ergonômicas dos postos
de trabalho.
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Avaliação da satisfação dos usuários com os serviços farmacêuticos prestados em
farmácias comunitárias privadas
Autores: Brígida Dias Fernandes; Ana Carolina Melchiors; Mariana Alves Feliciano
de Souza; Rodrigo Randow de Freitas; Roberto Pontarolo
A satisfação do usuário é um desfecho utilizado para medir a qualidade dos serviços de
saúde, tornando-se importante para a implementação de novos serviços, como os serviços
farmacêuticos clínicos, fundamentado na filosofia da atenção farmacêutica. Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar a satisfação dos usuários que utilizam os serviços prestados em
farmácias comunitárias privadas localizadas em São Mateus/ES. Foi aplicada uma versão
modificada do Questionário de Satisfação com os Serviços da Farmácia (QSSF), contendo 25
itens. A escala de resposta utilizada foi do tipo Likert (5 pontos). Além disso, foi questionado
ao usuário qual motivo que o levava a escolher a farmácia avaliada. O questionário foi
aplicado aos usuários que haviam acabado de receber os serviços farmacêuticos (1º etapa),
sendo 5 usuários por farmácia e na 2º etapa, aos usuários presentes em locais públicos que
afirmaram ter utilizado os serviços farmacêuticos das farmácias. A análise estatística foi
realizada com o software SPSS v17.0. Na 1º etapa, foram entrevistados 255 usuários das 51
farmácias que aceitaram participar da pesquisa, sendo que desses, 101 (39,6%) afirmaram
terem sido atendidos pelo farmacêutico e 154 (60,4%) não sabiam por quem haviam sido
atendidos (média de geral da satisfação, 4,14 e 3,83; p≤0,001, respectivamente). O motivo
mais frequentemente citado pelos que haviam sido atendidos pelo farmacêutico para a escolha
da farmácia foi “atendimento” (26,1%; média de satisfação=4,12), deixando o motivo “preço”
apenas com 5,7% (n=5; média de satisfação=3,88). Na segunda etapa, realizou-se a entrevista
com 275 usuários, levando em consideração 55 farmácias, sendo que desses, 101 (36,7%)
afirmaram terem sido atendidos pelo farmacêutico e 169 (63,3%) não sabiam por quem
haviam sido atendidos, não houve diferença na satisfação entre os usuários (média 3,84 e
3,87, respectivamente). Nos locais públicos o “preço” dos medicamentos foi o segundo
motivo relatado que leva a escolha do serviço (21,6%; n=21). Os resultados demonstram a
importância do atendimento da farmácia para os usuários em detrimento ao custo do
medicamento, sendo, portanto, necessário o cuidado com a qualidade do serviço. Além disso,
os altos scores de satisfação podem ser devido a baixa expectativa diante dos serviços
farmacêuticos clínicos muitas vezes ainda experienciados pela população.
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Novo método de acompanhamento nutricional da Pastoral da Criança
Marcia Moscatelli de Almeida, Paula Pizzatto e Caroline Caus Dalabona
Introdução: Pesquisas realizadas a partir da década de 1970 até 2010 mostram diminuição das
taxas de baixo peso na população e, paralelamente, aumento no excesso de peso. Diante disso,
além do cuidado com as crianças desnutridas, a Pastoral da Criança percebeu a necessidade de
aprimorar seu método para atuar em mais essa causa. Para tanto, desenvolveu o projeto
“Acompanhamento Nutricional – IMC/idade”, o qual difere do método antigo no uso do
IMC/idade na avaliação do estado nutricional e utilização de programa próprio de computador
para análise dos dados. No método antigo a avaliação é feita manualmente e diretamente no
gráfico peso/idade e os dados são enviados, via correio, para a sede nacional, os quais são
digitados no sistema de informação da Pastoral da Criança. Funcionamento do novo método As crianças de 0 a 6 anos de idade acompanhadas, tem o seu peso e comprimento/estatura
aferidos trimestralmente por uma equipe capacitada, no dia da Celebração da Vida. Para as
crianças de 0 a 2 anos a medição do comprimento é feita com o auxílio de um estadiômetro do
tipo horizontal. A partir dos 2 anos de idade é utilizado o estadiômetro vertical. A balança
padrão é do tipo gancho e portátil. Após a aferição das medidas os dados são inseridos em um
programa de computador especialmente desenvolvido para calcular o IMC e informar o estado
nutricional. Simultaneamente, é indicada uma cartela com orientações sobre alimentação e
atividade física, específicas para cada resultado, a ser entregue para os pais ou responsáveis.
Dados obtidos até o momento: Atualmente o novo método está implantado em 60 dos 307
setores da Pastoral da Criança e acompanha cerca de 11 mil crianças. Destas, 11,2% estão
acima do peso. Segundo os dados apresentados pelo sistema de informação do último
trimestre de 2013 referentes ao método antigo, das mais de 1 milhão crianças acompanhadas,
1,3% apresentam excesso de peso. Conclusão: Os dados obtidos do Acompanhamento
Nutricional – IMC/idade estão mais condizentes com as pesquisas nacionais e reforçam a
preocupação e a necessidade da Pastoral da Criança em informar melhor, pais e familiares,
sobre a importância de uma alimentação saudável, em atenção especial aos primeiros mil dias
de vida da criança.
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Levantamento e descrição das internações por placenta prévia e
descolamento prematuro de placenta no estado do Espírito Santo
Autores: Aline Marcia de Souza Bispo, Daniely Fontoura Koch, Renata
Queiroz Batista, Thaís Verly Luciano, Ana Paula Costa Velten.
Introdução: sangramentos podem ocorrer em qualquer momento da gravidez
caracterizando um risco sério e potencialmente fatal podendo acontecer no
inicio ou no final da gravidez, entre eles, a placenta prévia e o Descolamento
Prematuro da Placenta (DPP). Estas complicações obstétricas possuem
elevado potencial de morbidade materna e fetal, mas quando o diagnóstico é
realizado de forma rápida o prognóstico tende a melhorar permitindo uma
rápida tomada de decisão para melhor acompanhamento de gestantes com tais
complicações. Objetivo: descrever as internações por placenta prévia,
descolamento prematuro da placenta e hemorragia anteparto no período de
2003 a 2012, no estado do Espírito Santo. Métodos: trata-se de um estudo
descritivo com dados secundários do Departamento de Informação e
Informática do Sistema único de Saúde. Foi realizado o levantamento da
quantidade de internações por placenta prévia, DPP e hemorragia anteparto e
a descrição das mesmas quanto a faixa etária das mulheres, a média de dias
de permanência e a quantidade de óbitos resultantes. Resultados: entre 2003
e 2012 ocorreram 1205 internações. Os anos que apresentaram os maiores e
menores

números

de

internações

foram

2009

(195)

e

2011

(71),

respectivamente. Com relação à faixa etária, a faixa mais acometida em todos
os anos foi a faixa etária de 20 à 29 anos, com variação de 46,66% a 59,29%,
seguida pela faixa etária de 30 à 39 anos com variação entre 16,3% a 32,8%. A
média de dias de permanência de internação foi de 2,5 a 3,8 dias. Já com
relação aos óbitos ocorridos neste intervalo de tempo ocorreram 3 óbitos, 1 em
2003, outro em 2004 e ainda outro em 2012. Conclusão: houve uma grande
quantidade de internações pelas causas citadas, com o ocorrência de 3 óbitos.
O acompanhamento adequado da gestante, com a identificação precoce do
diagnóstico, assim como a assistência apropriada são fundamentais para evitar
a ocorrência de óbitos.
Palavras chave: Placenta prévia, Gravidez, Complicações na gravidez.
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TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DE UMA ESCALA DE ALFABETIZAÇÃO
NUTRICIONAL

Autores: Zanella, C.P.; Lima, J. W. O.; Arruda, S. P. M.; Sabry, M. O. D.; Sampaio,
H.A.C.;
Introdução: Instrumentos de avaliação desenvolvidos em outras línguas devem ser
traduzidos e adaptados culturalmente previamente à sua aplicação e existem
protocolos para tal, sendo o de Beaton et al. (2000) um dos mais utilizados. Diamond
(2007) propôs um teste para medir alfabetização nutricional, a Nutritional Literacy Scale
– NLS. Este categoriza o individuo quanto ao seu letramento para permitir a prática
educativa compatível com seu nível de compreensão nutricional. Objetivo: Realizar a
tradução, adaptação cultural e pré-testagem da NLS. Metodologia: Foi utilizado o
protocolo de Beaton et al. (2000) para chegar à versão final da NLS e definir a forma a
ser validada, o qual compreende cinco etapas: 1. Tradução inicial, 2. Síntese da
tradução, 3. Tradução de volta ao idioma original, 4. Análise por comitê de juízes e 5.
Pré-teste da versão final. A versão final proposta foi integrada por 28 questões
lacunadas, com 4 opções de escolha para preenchimento de cada lacuna, sendo
apenas uma correta. Tal versão foi aplicada junto a 30 usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) em uma unidade localizada em Fortaleza. O entendimento do indivíduo
sobre cada questão foi classificado como correto, incorreto ou duvidoso, pedindo-se
sugestões para a escala se tornar mais compreensiva. Foi adotado o ponto de corte de
85% de entendimento correto para aceitar a redação proposta para a questão.
Resultados: Houve 6 (21%) questões com compreensão incorreta e/ou duvidosa:
recomendações para ingestão de alimentos gordurosos, alternativa para redução da
gordura nos alimentos, função das fibras, armazenamento correto de alimentos para
evitar doenças, diferença entre alimentos convencionais e orgânicos. O Comitê avaliou
estas questões e propôs substituição e/ou supressão de expressões. Após as
alterações a NLS foi novamente aplicada aos mesmos indivíduos que haviam
referenciado dúvidas e/ou incompreensões e os mesmos referiram entendimento
satisfatório dos itens. Conclusão: O processo de tradução e adaptação cultural foi
concluído, resultando em um questionário de 28 questões divididas em 9 blocos:
alimentação saudável; gorduras saturadas/trans e saúde; fibras; cálcio/vitamina D e
ossos; açúcar e calorias; segurança alimentar; gordura e calorias; necessidades
proteicas; porção alimentar e peso corporal. A escala está, no momento, pronta para
validação.
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Procura de serviços de saúde por adolescentes de escolas públicas e privadas
matriculados no 9º ano: PeNSE 2012
COSTA, C.S.; NEVES, R.G.; FLORES, T.R.; NUNES, B.P.; BÖHM, A.W.;
MIRANDA, V.I.; CRUZ, M.F.
Introdução
A adolescência é um período em que ocorrem diversas mudanças, tanto no
âmbito fisiológico como no psicológico. A maior parte dos adolescentes possui como
característica a desvalorização de sintomas menos graves e não adesão a ações de
promoção e prevenção da saúde, e os serviços de saúde possuem grande papel de
conduzir essas estratégias.
Apesar da grande relevância e importância da temática, a relação dos
adolescentes com os serviços de saúde ainda é pouco investigada no Brasil. Nesse
sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a procura de serviços de saúde
por adolescentes segundo sexo, rede escolar e região.

Métodos
O presente estudo representa um recorte da Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE), a qual foi realizada no ano de 2012. Estudo transversal com alunos de
todas as capitais do país, matriculados no 9º ano. A prevalência de procura por algum
serviço ou profissional de saúde nos últimos 12 meses no Brasil foi descrita segundo
sexo, rede escolar (pública/privada) e região, bem como seus respectivos intervalos de
confiança de 95% (IC95%).

Resultados
Foram entrevistados 109.104 adolescentes, dos quais 48,2% procuraram algum
serviço ou profissional de saúde para atendimento relacionado à própria saúde. As
regiões com maior percentual de procura foram Nordeste e Sudeste, aproximadamente
50%, e a região com menor percentual foi o Centro-Oeste (44%).
Em relação ao sexo, as meninas apresentaram maior percentual de procura
(49,1%) quando comparadas aos meninos (47,2%). Entretanto, de acordo com os
IC95%, observou-se que essa diferença não foi significativa. Quanto à rede escolar, a
partir dos IC95%, as escolas privadas apresentaram maior percentual de procura
(55,8%; IC95%: 53,1; 58,6) quando comparadas às públicas (46,6%; IC95%: 44,2;
49,0).
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Conclusões
O percentual de procura dos serviços de saúde por adolescentes pode ser
considerado baixo, quando comparado às populações adultas. Ainda, destaca-se que os
escolares com maior poder aquisitivo procuram com maior frequência os serviços de
saúde. Isto pode ser observado a partir da rede escolar, utilizada como proxy de renda
para verificar possíveis iniquidades no acesso aos serviços de saúde, as quais poderiam
ser minimizadas por ações de ampliação do acesso aos adolescentes socialmente mais
vulneráveis.
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Navarro, E. P., Ferreira Filho J. B.; Azevedo, M. S.

Introdução: dengue é uma doença endêmica causada por um dos quatro
sorotipos do vírus dengue (DENV-1, DENV-2 DENV-3 e DENV-4), considerada
a mais importante doença causada por um arbovírus e que afeta especialmente
as regiões tropical e subtropical do planeta, tendo características demográficas
e sociais tais como, crescimento populacional, urbanização e a disponibilidade
de modernos sistemas de transporte como fatores que têm forte influência no
aumento da incidência dessa infecção. O vírus é transmitido ao homem através
do mosquito Aedes aegypti e sua identificação através da técnica de
isolamento viral, considerada como padrão-ouro, tem importante papel na
compreensão dos padrões de disseminação da doença, sua severidade, bem
como para o desenvolvimento de futuras estratégias na implantação de vacina.
Objetivo: Descrever os sorotipos virais circulantes no Espírito Santo (ES) no
período de maio de 2009 a dezembro 2013. Métodos: Estudo retrospectivo no
qual analisamos o resultado de um total de 3.597 amostras de sangue
total/soro coletadas de pacientes de municípios do ES, com doença febril
aguda (até 7 dias de doença) e que atendiam a definição de caso do Ministério
da Saúde. O isolamento viral foi realizado através da inoculação das amostras
na linhagem de células de Aedes albopictus clone C6/36. Os vírus isolados
foram sorotipados por imunofluorescência indireta com o emprego de
anticorpos monoclonais sorotipo-específicos. Resultados: Do total de
amostras analisadas, DENV foi isolado em 1.254 (34,9%), sendo o DENV-1 o
sorotipo mais frequente com 816 (65,1%) casos, seguido do DENV-4 em 287
(22,9%). O sorotipo DENV-2 foi isolado de 141 (11,2%) amostras sendo mais
prevalente nos anos de 2009 e 2010, enquanto que a circulação do DENV-3,
no período, foi extremamente baixa, com 1 e 9 casos nos anos de 2009 e 2011,
respectivamente. Conclusão: Este trabalho demonstra a cocirculação dos
sorotipos virais com predomínio do sorotipo DENV-1 e do DENV-4 em 2013, a
partir de sua introdução no ES em 2012, estando correlacionado com o maior
número de casos até então notificados. Este cenário aponta para o risco de
aumento da incidência dessa infecção, de ocorrência de epidemias e de casos
graves, com grande impacto na saúde pública, indicando a ênfase que deve
ser dada nos esforços para o controle do vetor e no suporte às vigilâncias
epidemiológica e virológica.
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Avaliação da qualidade da atenção nos hospitais psiquiátricos do SUS no estado do Rio
de Janeiro
Maria da Conceição de Sousa
Katia Maria Netto Ratto
Maria Madalena Amado Libério
Maria Teresa Mello Monnerat
Alfredo Schechtman
Vera Lucia Giancristoforo

Introdução: a atenção à saúde mental no âmbito das políticas públicas no Brasil, por
longo tempo, teve seu foco voltado para a internação hospitalar, configurando um
modelo que propiciava a exclusão do convívio social e produção de sucessivas
violações aos direitos humanos das pessoas com transtornos mentais. Visando contribuir
com informações que subsidiem as instâncias gestoras do SUS na tomada de decisão
para o aprimoramento da atenção à saúde mental, o Departamento Nacional de
Auditoria do SUS/DENASUS, com a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do
Ministério da Saúde e outras áreas e organizações de saúde realizou em 2011 avaliação
dos hospitais psiquiátricos do SUS no País. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar os hospitais psiquiátricos no estado do Rio de Janeiro, conforme a adequação
dos Hospitais Psiquiátricos em relação aos indicadores de estrutura e processo. Método:
realizada visita técnica em 29 hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro nos meses de
setembro e outubro de 2011. Utilizou-se um instrumento de coleta de dados, agrupandoo por variáveis de estrutura, processo e resultados, possibilitando definir um ponto de
adequação dos hospitais psiquiátricos. Este instrumento foi validado pelo DENASUS no
Hospital São Vicente de Paulo/Taquatinga/DF. Resultados: a Região Sudeste concentra
mais da metade dos hospitais psiquiátricos do país (104), 29 ficam no estado do Rio de
Janeiro, sendo a grande maioria privados (77%). A média nacional dos indicadores de
estrutura e processso revela percentual de 30% de não adequação. O estado do Rio de
Janeiro apresentou adequação inferior à média nacional (40%). Conclusão: os
indicadores adotados nesta avaliação são fundamentais para a avaliação da qualidade da
atenção, assim, até mesmo índices relativamente baixos de inadequação podem produzir
impactos negativos na assistência. Recomenda-se aos gestores que intervenham junto
aos hospitais psiquiátricos que se encontram em desacordo com as normas e legislações
vigentes, para a devida adequação.
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Descrição do software de avaliação do estado nutricional da Pastoral da Criança
Paula Pizzatto, Marcia Moscatelli de Almeida e Caroline Caus Dalabona
Introdução - A avaliação do estado nutricional por meio das medidas antropométricas é uma
ferramenta muito utilizada na detecção de desvios nutricionais em populações. O uso de
programas computacionais facilita e agiliza o processo de avaliação nutricional, permitindo a
análise e acompanhamento das medidas. Baseada nesta premissa, a Pastoral da Criança decidiu
elaborar um programa para avaliar os dados antropométricos das crianças de 0 a 6 anos
acompanhadas pela instituição. Descrição - O programa é utilizado offline na comunidade e
posteriormente é sincronizado via internet com o servidor da Pastoral da Criança para
atualização dos dados. São utilizadas as curvas de referência da Organização Mundial da Saúde
de 2006 e 2007 como critério de comparação. O estado nutricional da criança, avaliado pelo
índice de massa corporal (IMC) para a idade, é fornecido após a digitação da data de
nascimento e das medidas no programa, o qual também indica a cartela de orientação
nutricional a ser dada ao responsável de acordo com o resultado. Os pontos de corte para
definição de desnutrição, padrão (eutrofia), sobrepeso e obesidade são o mesmos da OMS.
Como inovação, o programa analisa a tendência do estado nutricional a partir da comparação
entre a medida atual e a anterior, como no exemplo “sobrepeso-engordando”. Primeiramente,
analisa-se a variação do escore-Z da estatura/comprimento, o qual se <-0,67 ao ano ou
proporcional (conceito do canal de crescimento), determina “piorando altura”. Tal análise é
levada em consideração para que a criança não seja classificada erroneamente devido à
influência da altura no IMC. Em outras condições, analisa-se o escore-Z do IMC. Quando o
intervalo entre as medições for de até três meses, considera-se estável a variação ±0,2 e,
quando maior de três meses, ±0,67. Se for maior ou menor ao valor de corte, considera-se
engordando ou emagrecendo, respectivamente. Os pontos de corte de escore-Z da OMS são
utilizados para determinação de implausibilidade biológica: <-6 ou >5 para peso/idade, <-6 ou
>6 para estatura/comprimento/idade e <-5 e >5 para IMC/idade. Conclusão - O programa já
está sendo implantado e utilizado pelos voluntários da Pastoral da Criança, com boa aceitação,
e é constantemente avaliado para verificar a necessidade de alterações e melhorias.
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Modelo de Cuidados Crônicos: análise das ações de saúde direcionadas aos portadores
de hipertensão arterial e diabetes mellitus na Estratégia Saúde da Família no estado de
Pernambuco - ESTUDO SERVIDIAH

Marinho, M. G. S.; Cesse, E. A. P.; Fontbonne, A.; Andrade, R. S.; Silva, M. S.; Silva,
A. N.; Carvalho, E. F.

Introdução: o Modelo de Cuidados Crônicos (MCC) preconiza mudanças e adaptações
no sistema de saúde, de forma a superar a lógica do pronto atendimento das doenças
agudas e desenvolver uma abordagem organizacional voltada para cuidar de pessoas
com problemas crônicos de saúde na atenção primária. Objetivos: analisar as ações de
atenção à saúde prestada ao diabético e hipertenso na Estratégia Saúde da Família (ESF)
com base no MCC. Método: a amostra foi composta por 190 profissionais médicos e
enfermeiros da ESF de 30 municípios pernambucanos de pequeno, médio e grande porte
populacional. As ações foram analisadas avaliando a utilização dos recursos
comunitários, o apoio para o autocuidado, o suporte para decisões clínicas, desenho da
linha de cuidado e a utilização de sistemas de informação, conforme preconiza o MCC.
Resultados: na cooperação com os recursos da comunidade, 11% dos profissionais
referiram parceria com outros setores e 33% com associações de moradores. No apoio
para o autocuidado, 34% afirmaram existir material educativo e 90% desenvolvem
atividades educativas para o controle das situações de risco e prevenção de
complicações, 19% orientam para os riscos do tabagismo, 64% estimulam a prática de
atividade física para hipertensos e 80% para diabéticos. No suporte para decisões
clínicas, 37% referiram que a equipe possuía protocolo clínico para manejo dos
usuários, 50% e 45% dos médicos e 59% e 55% das enfermeiras realizaram
capacitações específicas na atenção a HAS e DM, respectivamente. No desenho da linha
de cuidado, 79% e 76% referiram realizar busca ativa para detecção da HAS e do DM,
90% encaminham os usuários para outros níveis de complexidade, 97% solicitam
exames complementares e 53% mencionaram haver cotas estabelecidas. Para 38% o
tempo de retorno dos exames é inadequado e 41% afirmaram problemas para referência
às unidades hospitalares. Quanto ao uso da informação, 76% utilizam para planejamento
de ações, 42% agendamento de visitas, 22% dispensação de medicamentos e 79%
atividades educativas. Conclusão: apesar de algumas das ações preconizadas pelo MCC
não terem atingido um percentual satisfatório, identifica-se a realização de atividades
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com vistas a alcançar o controle adequado, promover hábitos de vida saudáveis, evitar
complicações e contribuir para uma melhor qualidade de vida dos diabéticos e
hipertensos.

804

Tendência da mortalidade por doenças do aparelho circulatório em crianças
e adolescentes residentes no Espírito Santo: 1996 a 2010
Autores: Wend Matos Gazoli; Fabiola Naomi Eto; Letícia Chagas de Oliveira;
Elizabete Regina Araújo de Oliveira.
Introdução: Atualmente, as mudanças dos hábitos alimentares e de atividade
física entre crianças e adolescentes têm gerado precocemente agravos à saúde,
como aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Objetivo: Analisar a
tendência da mortalidade por doenças do aparelho circulatório em crianças e
adolescentes de 1 a 19 anos residentes no Estado do Espírito Santo de 1996 a
2010. Metodologia: Estudo descritivo de série temporal onde a tendência da
mortalidade por doenças do aparelho circulatório em crianças e adolescentes de 1
a 19 anos residentes no estado do Espírito Santo no período de 1996 a 2010 foi
analisada. Os dados de mortalidade foram obtidos do Sistema de Informação
sobre Mortalidade (SIM/Datasus), sendo selecionados os óbitos referente ao
capítulo IX (doenças do aparelho circulatório) do CID-10, ocorridos em crianças e
adolescentes residentes no estado do Espírito Santo no período de 1996 a 2010.
Esses dados foram compilados no programa Microsoft Office Excel® 2007
agrupados segundo faixa etária (1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos e 15 a 19
anos) e sexo (feminino e masculino). Foram calculados os coeficientes de
mortalidade por doenças do aparelho circulatório, e a partir desses, gráficos de
tendência da mortalidade foram gerados. Resultados: No Estado do Espírito
Santo ocorreram 455 óbitos (250 no sexo masculino, 204 no sexo feminino e 1
ignorado no ano de 1998) por doenças do sistema circulatório em crianças e
adolescentes de 1 a 19 anos no período estudado (1996 a 2010). Os coeficientes
de mortalidade mostraram que a tendência de mortalidade é, de maneira geral,
decrescente. Quando analisados os coeficientes de mortalidade por sexo,
observaram-se coeficientes de mortalidade mais elevados no sexo masculino. Em
ambos os sexos não houve óbitos por doenças do aparelho circulatório em três
anos distintos (Feminino: 1999 – 5 a 9 anos; 2008 - 10 a 14 anos; 2009 – 1 a 4
anos. Masculino: 1998, 2009, 2010 - 5 a 9 anos). Conclusão: A tendência de
mortalidade das crianças e adolescentes de 1 a 19 anos residentes no Estado do
Espírito Santo no período de 1996 a 2010, de maneira geral, mostrou-se
decrescente. Maiores números de óbitos e coeficientes de mortalidade foram
encontrados
no
sexo
masculino
e
na
faixa
etária
de
15 a 19 anos, mostrando que os hábitos e estilo de vida são fatores importantes
para as condições de saúde das populações.
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Associação do capital social e incapacidade funcional entre idosos residentes em
comunidade: um estudo de base populacional.
Gontijo, C.F.; Mambrini, J.V.M.; Luz, T.C.B.; Loyola Filho, A.I.
RESUMO
A incapacidade funcional é definida como a dificuldade, inabilidade ou impossibilidade
em desempenhar certas atividades da vida cotidiana, tipicamente ligadas à
sobrevivência (Atividades Básicas de Vida Diária, ou ABVD) e à vida em sociedade
(Atividades Instrumentais de Vida Diária, ou AIVD) e é um evento frequente entre
idosos. Além de fatores sociodemográficos e de saúde, o processo incapacitante pode
ser influenciado também pelas relações entre as particularidades do indivíduo e o
contexto social. O presente estudo objetivou estimar a prevalência da incapacidade
funcional e sua associação com o capital social entre 2.271 idosos residentes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. Cerca de 1/3 dos participantes (33,1%)
apresentou-se incapaz para pelo menos uma AIVD e/ou ABVD; a prevalência da
incapacidade para ABVD/AIVD foi de 18,6% e da incapacidade exclusiva para AIVD
foi de 14,5%. Os idosos dependentes para AIVD e para AIVD/ABVD apresentaram
chances mais elevadas de pior capital social, mas apenas o elemento de sensação de
coesão ao bairro de moradia mostrou-se independentemente associado à incapacidade
funcional (OR= ; IC95% ). Nossos resultados evidenciaram a importância do capital
social na investigação dos determinantes da incapacidade funcional, e apontam para a
necessidade de que outras políticas públicas sejam implementadas, nas áreas social e
ambiental, visto que as necessidades dos idosos demandam medidas que vão além
daquelas próprias do setor saúde.
Palavras-chave: incapacidade funcional - capital social - idosos

806

Análise Espaço-temporal da Mortalidade por Doenças Infecciosas e
Parasitárias em Salvador, Bahia, Brasil, 2007 a 2011.
Cíntia Andrade dos Santos; Florisneide Rodrigues Barreto; Maria da Conceição
Nascimento Costa; Maria da Glória Lima Cruz Teixeira; Marcio Santos da Natividade
RESUMO
Introdução: Apesar da redução da mortalidade por Doenças Infecciosas e Parasitárias
(DIPs) nas últimas décadas, observa-se que principalmente nos países subdesenvolvidos e
em desenvolvimento, este grupo de causa ainda se encontra entre as principais causas de
óbitos. Considera-se que a maioria destas mortes são evitáveis e vários estudos evidenciam
que a heterogeneidade na sua distribuição está relacionada às desigualdades das condições
de vida das populações. Objetivo: analisar a distribuição espaço-temporal da mortalidade

por doenças infecciosas e parasitárias e a sua relação com as condições de vida (CV) em
Salvador, de 2007 a 2011. Metodologia: estudo de agregado espacial e temporal,
analisando-se a distribuição das taxas de mortalidade por Zonas de Informações. Para
análise da associação entre a taxa de mortalidade e diferenciais intra-urbanos foi
empregado o Índice de Condições de Vida/ICV. Resultados: observou-se que existe
uma tendência na redução de óbitos por DIPs e de homogeneização da sua distribuição
em relação aos diferentes estratos de condições de vida, e que não existe diferença
significativa no risco de ir a óbito por DIPs nos diferentes estratos de CV (RR= 1,07;
1,0; 1,05 para os estratos intermediário, baixo e muito baixo, respectivamente,
comparados com o nível de elevada CV). Conclusão: Isto indica que possivelmente os
fatores responsáveis pela ocorrência de óbitos por este grupo de doenças em Salvador,
estão sendo controlados, fazendo com que o risco se apresente igualmente em todos os
espaços. Este achado indica que, possivelmente, as melhorias nas condições de vida das
populações urbanas do Brasil que vêm sendo observada em anos recentes e a adoção de
medidas preventivas têm contribuído não só para redução nas taxas de mortalidade por
DIPs como também que a distribuição se dando de forma mais homogênea nos espaços
intra-urbanos.
PALAVRAS-CHAVE: Doenças infecciosas e Parasitárias; Mortalidade; Análise
Espaço-Temporal e Desigualdades em Saúde.
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ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: ESTUDO
DE UMA COORTE BRISA SÃO LUÍS
Claudeunice Martins Melo, Giuliane Ferreira Lopes dos Santos, Lívia dos Santos
Rodrigues, Rosângela Fernandes Lucena Batista, Antônio Augusto Moura da
Silva, Marco Antônio Barbiere, Heloísa Bettiol, Vanda Maria Ferreira Simões,
Viviane Cunha Cardoso, Adely Fátima Dutra Vieira Araujo, Benylda Araújo
Pinheiro de Sousa
Introdução: A assistência pré-natal abrange um conjunto de procedimentos que
objetiva prevenir, diagnosticar e tratar eventos indesejáveis na gestação, parto e
nascimento e a Estratégia Saúde da Família (ESF), como eixo estruturante da
Atenção Básica, pode assumir um importante papel nesse escopo. Objetivo:
Comparar a assistência pré-natal realizada pela ESF em relação aos outros
serviços da rede pública e da rede privada, utilizando dados da coorte de
nascimentos BRISA. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e
analítico com gestantes residentes em São Luís-MA, que participaram da
pesquisa intitulada “Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e consequências
dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de nascimento em duas
cidades brasileiras” – BRISA, em 2010. As recomendações do Programa de
Humanização no Pré-Natal e Nascimento e dos manuais técnicos do Ministério da
Saúde foram consideradas para a análise dos dados. Para a análise estatística foi
utilizado teste Qui-quadrado e T-Student. Resultados: Das 5.051 gestantes
participantes, 31,82% receberam atendimento pré-natal pela ESF, 51,51% em
outras unidades do SUS e 16,67% no setor privado. Nos modelos de atenção
públicos (p<0,01), 70,01% era jovem, na faixa etária entre 20 e 34 anos; a maioria
tinha cor da pele parda nos três modelos de atenção; 61,48% tinha entre 9 a 11
anos de estudo; 63,20% vivia em união consensual e mais de 57% pertenciam à
classe econômica “C”. No setor privado (p<0,01), as mulheres tinham a partir de
12 anos de estudo (58,98%), eram casadas (55,94%) e da classe econômica
“A/B” (67,07%). Conclusão: Em relação à assistência pré-natal, a ESF teve
maiores frequências em alguns procedimentos como vacinação antitetânica,
tratamento para anemia, maior quantidade de consulta de enfermagem e
atendimento pelo auxiliar de enfermagem. O setor privado obteve melhores
resultados quanto ao número de consultas médicas, prescrição de cálcio e
vitaminas, orientações para amamentação e exame das mamas e citopatológico
de colo uterino. Procedimentos como a verificação do peso, pressão arterial e
altura uterina e a solicitação de exames laboratoriais básicos apresentaram
frequências elevadas em todos os modelos de atenção, evidenciando que já
estão consolidados na atenção pré-natal independentemente do modelo de
assistência.
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Conhecimento das Enfermeiras sobre o tratamento
supervisionado da tuberculose pulmonar ativa em Salvador–BA

ALVES, K.B.A.¹; PEREIRA, S.M.²; OLIVEIRA, M.³; FREITAS, M.Y.G.S.

Resumo: A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, que juntamente
com outros 21 países em desenvolvimento, albergam 80% dos casos mundiais da
doença. A maioria dos casos apresenta-se sob a forma clínica pulmonar, que é a forma
mais infecciosa, sendo, portanto, mais intensa a transmissão em áreas urbanas ou em
populações fechadas. O tratamento da tuberculose é geralmente feito em regime
ambulatorial, no serviço de saúde mais conveniente para o paciente e, no Brasil,
é integralmente oferecido pelos estabelecimentos que atendem pelo Sistema Único de
Saúde. A DOTS é uma proposta de intervenção que aumenta a probabilidade de cura
dos doentes em função da garantia do tratamento assistido, contribuindo para a
interrupção da transmissão da doença. Este trabalho tem como objetivos avaliar o
entendimento das enfermeiras dos serviços de saúde de Salvador-BA, acerca do
tratamento supervisionado da Tuberculose. Dentre os 12 Distritos Sanitários de
Salvador-BA, foram visitadas 28 unidades de saúde que atendiam ao Programa de
Controle da Tuberculose, e nessas, foi aplicado um questionário sobre o DOTS às
enfermeiras. As respostas foram avaliadas segundo a Escala de Likert. A concordância
interavaliadores foi avaliada utilizando-se a Estatística de Kappa e o Coeficiente de
Correlação de Pearson. Observou-se que aproximadamente 64% das respostas foram
avaliadas como Totalmente Insatisfatório, Parcialmente Insatisfatório ou Indiferente,
com Estatística de Kappa variando entre 0.09 e 0.47 (p<0.0002), e Coeficiente de
Correlação de Pearson variando entre 0.15 e 0.62 (p<0005). Esse artigo destaca a
importância de melhoria na qualidade de treinamento para profissionais de saúde,
visando a melhoria na adesão dos pacientes ao tratamento, contribuindo para aumentar
a cura da tuberculose no Brasil.
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Cobertura da vacina Meningocócica C e desigualdades socioeconômicas nas
regiões do Brasil
BÖHM, A.W.; FLORES, T.R.; NEVES, R.G.; COSTA, C.S.; MIRANDA, V.I.;
SOARES, A.L.G.; WEHRMEISTER, F.C.

Introdução
A doença meningocócica é um importante problema de saúde pública devido ao
seu caráter epidêmico, alcançando uma taxa de letalidade de até 20%. A vacina contra
este agravo foi inserida, pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), no calendário
básico infantil em 2010. Essa vacina é distribuída gratuitamente no serviço de saúde
sendo administrada em duas doses, aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço entre os 12 e
os 15 meses de idade, com meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde de
95%. O objetivo desse trabalho é descrever a cobertura vacinal e o percentual da
população alvo atingido pela dose de reforçonas regiões do país e correlacioná-la com
variáveis socioeconômicas.

Métodos
Estudo ecológico realizado com dados do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI). A cobertura vacinal foi calculada considerando o número total da 2ª dose
aplicada dividido pela população menor de um ano em 2012. O percentual da população
alvo atingido pela dose de reforço foi calculado utilizando o número de doses aplicadas
pela população com um ano em 2012. As coberturas de vacinação foram estratificadas
pelas cinco macrorregiões brasileiras (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste).
Correlação de Pearson foi utilizada para avaliar a correlação entre a cobertura e renda
familiar per capita e coeficiente de GINI. O pacote estatístico Stata 12.1 foi utilizado
nas análises.

Resultados
As menores coberturas foram encontradas nas regiões Norte (84,5%) e Nordeste
(93,5%). Dos 27 estados brasileiros, apenas 14 apresentaram cobertura igual ou superior
a 95%, sendo a maioria deles das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. Cerca de 4/5 da
população brasileira fez a dose de reforço da vacina. Observou-se uma correlação
positiva moderada entre cobertura vacinal e renda familiar per capita (r=0,6; p< 0,001) e
negativa moderada com o coeficiente de Gini (r= -0,5; p= 0,003).
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Conclusão
A cobertura vacinal ainda não atingiua meta de 95% em duas regiões e em quase
metade dos estados brasileiros. Além disso, a dose de reforço está aquém do desejado.
Indicadores socioeconômicos sugerem desigualdades entre as unidades da federação.
Estratégias que fortaleçam a cobertura vacinal e destaquem a dose de reforço, a qual
garante a imunidade a longo prazo, são necessárias.
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Situação da hanseníase nos estados brasileiros em 2012: incidência e cura
NEVES, R.G.; NUNES, B.P.; COSTA, C.S.; FLORES, T.R.; MIRANDA, V.I;
CRUZ, M.F.; BÖHM, A.W.
Introdução
A hanseníase é uma doença infecciosa que representa um problema de saúde
pública devido à sua magnitude e poder incapacitante, atingindo, em sua maioria, a
faixa etária economicamente ativa. O Brasil é o segundo país com o maior número de
pessoas acometidas por hanseníase. O objetivo desse trabalho foi verificar a taxa de
incidência de hanseníase e o percentual de cura da doença, no ano de 2012, nos estados
brasileiros.
Métodos
Estudo ecológico, utilizando dados secundários, referentes ao ano de 2012,
retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A taxa de incidência
utilizada foi calculada como o número de novos casos de hanseníase por 100.000
habitantes. Já o percentual de cura levou em conta o número de casos novos residentes
diagnosticados e curados dividido pelo total de casos novos residentes no mesmo local.
Resultados
Em 2012, a taxa de incidência de hanseníase, no Brasil, foi de 17,4 por 100.000
habitantes. O Mato Grosso (82,4), Maranhão (56,9), Rondônia (51,3) e Pará (50,8)
apresentaram as maiores taxas. Já, o Rio Grande do Sul (1,4), Santa Catarina (3,2) e São
Paulo (3,9) tiveram as menores taxas de incidência. Quanto ao percentual de cura dos
casos novos, seis estados apresentaram 100% de cura (Amazonas, Rio Grande do Norte,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal). Os com
menores percentuais foram Maranhão (34,0 %), Mato Grosso (36,6%), Piauí (37,0 %) e
Alagoas (28,6%). Observou-se que o Mato Grosso e o Maranhão possuíam as maiores
taxas de incidência e os menores percentuais de cura. No entanto, por exemplo, no Rio
Grande do Sul, havia baixa taxa de incidência da doença e todos os casos registrados
apresentaram cura.
Conclusão
A hanseníase é uma doença negligenciada, que pode decorrer de uma possível
deficiência no diagnóstico e tratamento por parte dos serviços de saúde. Os locais onde
a taxa de incidência é alta podem ser os mesmos em que o tratamento da hanseníase é
deficiente. As medidas que estão sendo adotadas no sentido de ampliar a oferta de
tratamento nas unidades públicas de saúde, a busca ativa de casos e a capacidade de
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profissionais para realização de diagnósticos devem ser fortalecidas, principalmente,
nos estados do Maranhão e Mato Grosso.
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Contribuição do método automatizado para a redução do tempo de liberação de
resultados de testes de sensibilidade às drogas anti-tuberculose no LACEN-ES
Ribeiro, F.K.C.; da Silva, JBP; da Silva, M.B.; Pagio, I.A., Pires, S.P.C.; Ribeiro,
A.L.C.; Lecco, R.
Introdução: O Laboratório de Micobacteriologia do Laboratório Central do Espírito
Santo (LACEN-ES) é a referência estadual de vigilância laboratorial da tuberculose
(TB). Dentre suas atribuições, está a realização do teste de sensibilidade (TS)
recomendado pelo Ministério da Saúde prioritariamente em casos de recidiva,
retratamento, suspeita de resistência primária e outros. O método das proporções em
meio sólido foi utilizado pelo laboratório até setembro de 2011, quando iniciou-se a
realização do TS baseado em meios de cultura líquidos (BACTEC MGIT 960), que
apresentam como uma grande vantagem, um menor tempo de incubação. A redução no
tempo de liberação do resultado do TS é de fundamental importância, possibilitando
maior rapidez na escolha do esquema de tratamento mais apropriado para cada caso e no
acesso a informações epidemiológicas importantes sobre a resistência a drogas.
Objetivo: Avaliar a contribuição do método automatizado para a redução do tempo de
liberação de resultados de TS às drogas anti-tuberculose.
Material e Métodos: De janeiro de 2008 a dezembro de 2013 foram processadas
14.203 amostras no Laboratório de Micobacteriologia/LACEN-ES. Destas, 1864
amostras tiveram resultado positivo para M. tuberculosis e para 406 delas foi
recomendada a realização do TS. De janeiro de 2008 a agosto de 2011, foram realizados
218 TS utilizando-se o método das proporções, enquanto de setembro de 2011 a
dezembro de 2013 foram realizados 188 testes utilizando-se o método automatizado.
Foi calculada a média do tempo de liberação do resultado do TS em dias, a contar da
data do processamento da amostra.
Resultados: A média do tempo de liberação do resultado do TS foi de 127 dias e 68
dias quando utilizados o método das proporções e método automatizado,
respectivamente.
Conclusão: A utilização de tecnologia automatizada para realização de TS contribui
para maior agilidade na liberação de resultados, beneficiando o paciente com uma
escolha mais adequada do tratamento e promovendo um salto de qualidade no
cumprimento da competência laboratorial, com ganho para toda a comunidade. Além
disso, a determinação da freqüência de resistência às drogas é um indicador da
qualidade do PCT, evidenciando a existência de um sistema organizado para assegurar
um rápido diagnóstico, tratamento eficiente e supervisão do tratamento do doente.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE: ACOMPANHAMENTO DA SÉRIE
HISTÓRICA DA TUBERCULOSE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 3.1 DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 2003 A 2012

A Tuberculose (TB) é um problema de saúde prioritário no Brasil, que encontrase entre os 22 países que concentram 80% dos casos estimados no mundo.
Em 2012, o Brasil apresentou um coeficiente de incidência de 36,1 casos por
100 mil habitantes. No mesmo período, no Estado do Rio de Janeiro, foi
registrada uma taxa de incidência de 65,1/100 mil habitantes. Dentro desse
panorama o objetivo do estudo foi avaliar a situação epidemiológica da
tuberculose na área de planejamento 3.1 do município do Rio de Janeiro a
partir da serie histórica dos indicadores epidemiológicos e operacionais de
avaliação do programa de tuberculose no período de 2004 a 2013. Para a
construção dos indicadores foram utilizados dados secundários de acesso
público e restrito do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
e as estimativas populacionais da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Na AP 3.1 a taxa de incidência média nos 10 anos
estudados foi de 93,6 casos/100.000 habitantes. O percentual de cura variou
de 52,7% a 67,0% e o abandono do tratamento de 7,2% a 16,1%. Os
resultados têm contribuído para conhecer o perfil da tuberculose na Área de
Planejamento 3.1 do município do Rio de Janeiro, nos 10 anos estudados. Este
trabalho tem subsidiado o nível local, nos processos de planejamento,
avaliação e implementação de ações direcionadas ao controle da tuberculose,
na perspectiva da promoção da saúde e da qualidade de vida.

815

Perfil epidemiológico dos casos de câncer em um hospital voluntário no Registro
Hospitalar de Câncer
Sá MMS, Sá CU, Colli AMF

Introdução: Os Registros Hospitalares de Câncer (RHC) são fontes sistemáticas de
informações dos casos de neoplasias malignas de uma instituição e tem como
propósito atender necessidades administrativas e monitorar e avaliar os cuidados
prestados aos pacientes com câncer. O RHC da Sociedade Beneficente de Senhoras
Hospital Sírio Libanês iniciou suas atividade em Julho de 2010, participando da coleta
de informações como instituição voluntaria e assim poder contribuir com a Política
Nacional de Atenção Oncológica.

Objetivos: Descrever e analisar o perfil

epidemiológico dos casos de neoplasias do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) de
uma Instituição Filantrópica. Método: Estudo descritivo com análise quantitativa dos
registros de pacientes oncológicos, atendidos no Hospital Sírio-Libanês, entre Janeiro
de 2010 e Dezembro de 2012. Resultados: Foram registrados 11.544 casos. Desses,
8.082 foram considerados casos novos e 3.362 casos de segunda opinião. Dos 8.082
casos novos, 52,2% eram do sexo masculino e 46,6% foram admitidos na instituição
sem diagnóstico e sem tratamento prévio. Para o sexo masculino, observamos um
maior número de casos na faixa etária entre 60 e 74 anos (43,7%), sendo a topografia
mais incidente próstata (38,5%), seguida por cólon e reto (9,9%). O estádio II
representou 34% dos casos no sexo masculino. Já para o sexo feminino, a faixa etária
entre 45 a 59 anos apresentou o maior número de casos (35,8%) e a topografia mais
frequente foi mama (37,9%), seguida pela glândula tireóide (13,7%). O estadio I foi o
mais frequente, com 31%. Dentre os tratamentos realizados, no geral, a cirurgia
representa 45,2%, seguido da quimioterapia, com 15,6%. Conclusão: Por ser um
centro de referência nacional, há um grande volume de pacientes que procuram a
instituição para uma segunda opinião médica. Isso motivou a análise em separado
desses casos. Na amostra do estudo, verificamos uma pequena diferença entre
gêneros que é condizente com a literatura. A distribuição das topografias é semelhante
ao relatado em outros estudos, sendo próstata mais incidente para o gênero masculino
e mama para o feminino. A predominância do estádio II para os homens está
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correlacionada com o maior número de casos de câncer de próstata, enquanto para as
mulheres predomina o estádio I, fase inicial do câncer de mama.
Palavras chave: Epidemiologia, Câncer, Registro Hospitalar de Câncer.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E RAZÃO CINTURA QUADRIL COMO
DISCRIMINADORES DA SÍNDROME METABÓLICA EM IDOSOS

MORAIS, Keila B.D.; RIBEIRO, Andréia Q.; MARTINHO, Karina O.; PRIORE,
Silvia E.; FRANCESCHINI, Sylvia C.C.

Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo caracterizado
pelo agrupamento de fatores de risco cardiovascular. Sua prevalência aumenta com a
idade e se modifica conforme o critério diagnóstico utilizado. São diversos os
indicadores antropométricos de obesidade total e central, mas ainda não há consenso de
qual é mais adequado para identificar a SM em idosos. O Índice de Massa Corporal
(IMC) é o indicador de obesidade generalizada mais utilizado em avaliação de grupos
populacionais. Na avaliação da distribuição da gordura corporal, a Razão Cintura
Quadril (RCQ) é medida amplamente utilizada. Objetivos: Avaliar pontos de corte para
IMC e RCQ como discriminadores da SM em idosos. Métodos: Trata-se de estudo
transversal, com 402 idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, atendidos nas
Estratégias Saúde da Família (ESF) de Viçosa-MG. A coleta dos dados se deu com
aplicação de questionário sócio-econômico, avaliação antropométrica, coleta sanguínea,
e aferição da pressão arterial de repouso. Utilizou-se o critério do International Diabetes
Federation (IDF) para a classificação da SM. Foi utilizado para a análise estatística o
software SPSS 17.0. Foram sugeridos pontos de corte para IMC e RCQ através das
curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) estratificada por sexo. O projeto de
pesquisa foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal de Viçosa.

Resultados: No sexo masculino,

encontrou-se área sob a curva ROC para RCQ de 0,83, IC 95% (0,77-0,90), sendo o
ponto de corte de 0,98. Para o IMC, área sob a curva de 0,81 com ponto de corte de
25,44 (IC95% = 0,74-0,88). Para as mulheres a área sob a curva ROC foi superior para
o IMC ,0,69, IC 95% (0,61-0,76) com ponto de corte de 26,87. A RCQ teve menor
desempenho com área de 0,65, IC 95% (0,58-0,73), e ponto de corte de 0,95. O
indicador RCQ teve melhor desempenho para discriminar SM entre homens idosos, e o
IMC também apresentou habilidade satisfatória. Entre mulheres idosas, os mesmos
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indicadores mostraram-se fracos preditores. Conclusões: Evidenciou-se a capacidade
preditiva dos indicadores antropométricos para a SM, sendo instrumentos simples, não
invasivos, de baixo custo, e relativa facilidade de interpretação.
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Perfil lipídico e fatores associados em idosos, atendidos na Estratégia Saúde da
Família, Viçosa/MG.

Jacqueline Danesio de Souza, Andréia Queiroz Ribeiro, Karina Oliveira Martinho,
Marcos Vidal Martins, Fernanda Silva Franco, Adelson Araujo Tinoco.

Objetivos: O estudo objetivou descrever os fatores comportamentais, antropométricos,
de estilo de vida e composição corporal e sua associação com alterações no perfil
lipídico de idosos. Métodos: A amostra incluiu 402 participantes atendidos na
Estratégia Saúde da Família, Viçosa (MG), aos quais foi aplicado um questionário com
informações sociodemográficas, comportamentais e de estilo de vida. Coletou-se
amostra sanguínea para obtenção das frações lipídicas, e foram aferidos de peso,
estatura, circunferência da cintura e percentual de gordura corporal. Foi realizada
regressão linear múltipla para identificar os fatores independentemente associados a
alterações em cada uma das frações lipídicas selecionadas. Resultados: Os fatores
independentemente associados níveis de colesterol total elevados foram a presença de
comportamento sedentário, elevado percentual de gordura corporal, maior relação
cintura estatura e maior circunferência da cintura. O consumo de bebidas alcoólicas e
uma maior relação cintura quadril, mantiveram-se independentemente associados a
menores níveis da lipoproteína de alta densidade. A circunferência da cintura aumentada
esteve independentemente associada aos valores elevados dos níveis da lipoproteína de
baixa densidade. O valor de triglicerídeos aumentado foi independentemente associado
à maior relação cintura quadril, maior índice de massa corporal e ao hábito de fumar.
Conclusões: Fatores de risco modificáveis associados à um perfil lipídico alterado
devem ser priorizados dentre as ações a serem consideradas na estruturação de
programas de saúde para idosos.
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Maria do Rosário Gondim Peixoto; Lana Angélica Braudes Silva; Raquel Machado
Schincaglia

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO BAIXO PESO AO NASCER
Introdução: O baixo peso ao nascer (BPN) eleva a incidência de doenças
perinatais, que são as principais causas de morbi-mortalidade infantil.
Objetivos: Estimar a prevalência de BPN e identificar os fatores associados.
Método: Estudo transversal de base populacional e domiciliar, com 822 crianças de
zero a 59 meses (27,6±16,9 meses), residentes na área urbana de Goiânia em
2011/12. Os indivíduos foram selecionados por amostragem probabilística por
conglomerados de domicílios particulares permanentes, em múltiplos estágios:
sorteio dos setores censitários, dos domicílios e da criança. Após assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido, os responsáveis pelas crianças responderam
questionário padronizado. As variáveis independentes estudadas foram: sexo,
gemelaridade, prematuridade, idade materna, escolaridade materna, classe
econômica, primiparidade, intervalo intergestacional e realização adequada do prénatal (seis ou mais consultas); e o desfecho foi o BPN (<2.500 g). Para analisar os
dados utilizou-se análise de qui-quadrado de Pearson e regressão logística múltipla.
Resultados: A prevalência de BPN foi de 9,0%. As variáveis que apresentaram
associação significativa com o BPN foram: gemelaridade, prematuridade e
realização do pré-natal. Do total dos indivíduos gêmeos, 75,0% apresentaram BPN
(p<0,001). Entre as crianças nascidas prematuramente a prevalência BPN foi de
53,5% (p<0,001). Para as mulheres que tiveram número reduzido de consultas no
pré-natal a prevalência de BPN foi de 15,7% (p<0,033). No modelo de regressão
ajustado por sexo da criança e idade da mãe, a gemelaridade (OR= 10,66; p=0,007)
prematuridade (OR= 25,39; p<0,001) e número reduzido de consultas (OR=2,37;
p=0,048) mantiveram a associação com o BPN.
Conclusão: A prevalência de BPN foi elevada nesta população associando-se às
gestações gemelares, nascimentos prematuros e número reduzido de consultas de
pré-natal. Os resultados apresentados mostram que para redução da prevalência do
BPN nesta população é necessário melhorar a qualidade da atenção pré-natal.
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PERFIL DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA HANSENÍASE EM
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ1
Waltair Maria Martins PEREIRA2; Marcos Valério Santos da SILVA2; Carlene
Castro de ALMEIDA3; Iasmim Maia Soares de ARAÚJO4; Raphael Nunes de
MEDEIROS5, Carlos Valter RODRIGUES Junior5, Luan Kevin da SILVA5 e
Érika de Oliveira SANTOS5
Introdução: A hanseníase com tendência de decréscimo dos coeficientes de
prevalência e detecção de casos novos no Brasil, entretanto ainda se
apresentam em altos patamares na região Norte. O estado do Pará participa da
composição de um dos 10 clusters de casos de hanseníase, elaborados para a
área territorial/espacial do Brasil. Objetivos: Conhecer o perfil epidemiológico
da hanseníase na área de cobertura da Unidade Básica de Saúde - UBS
Jurunas; e Integrar ensino/serviço, através da estratégia do PET/Vigilância para
fortalecer a execução de atividade que mudem positivamente o perfil
identificado. Métodos: Pesquisa quantitativa, com estudo epidemiológico
descritivo, retrospectivo de base populacional, a partir da análise do SINAN
para a construção de indicadores de proporcionalidade e coeficiente de
detecção de casos, com recorte para a UBS Jurunas, período 2008 a 2013.
Resultados: Foram notificados 164 novos casos, sendo a maior em 2009 e a
menor em 2013, com 22,56% e 12,20%, respectivamente. A proporcionalidade
de cura em 2008 foi de 100% e em 2009, 84,8%; nos demais anos o percentual
de cura ficou em torno de 94%. O abandono de tratamento ocorreu apenas em
2009 com 6,1%. O exame dos contatos intradomiciliares, oscilou entre 11,3%
(2008) e 82% (2012), em 2013 esse indicador teve queda acentuada (38%). O
grau de incapacidade física examinada no momento do diagnóstico oscilou
entre 96% (2012) e 78,3% (2011), entretanto quando realizado no momento da
alta, os índices foram bem menores, 15,6% (2009) e 72,7% (2011). Em 2012 a
UBS Jurunas notificou 7,73% do total de casos de Belém. A detecção de
casos, na área adstrita da UBS Jurunas, foi de 37,14/100.000, e em Belém foi
de 23,8/100.000. Conclusão: Esses resultados orientaram a equipe do
PET/vigilância da UFPA/SESMA, a dinamizar atividades que oportunizem
modificação positiva dos indicadores de avaliação do controle de hanseníase,
colaborando sobremaneira para a efetivação da vigilância epidemiológica da
doença.
Palavras Chaves: epidemiologia; hanseníase; indicador

1 – Trabalho Realizado por docentes e discentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e
profissionais da Unidade de Básica de Saúde – Jurunas da Saúde da Secretaria de Saúde do
Município de Belém – Pará (SESMA)
2 – Docentes da UFPA, na função de Tutores do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
3 – Servidora da SESMA, na função de Preceptor do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
4 – Discente do curso de Medicina da UFPA, bolsista do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
4 – Discentes do curso de Medicina da UFPA, não bolsistas do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
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Utilização dos Centros de Atenção Psicossocial da infância e adolescência em Salvador
Bahia: treze anos após a Reforma Psiquiátrica
Grey Ceballos, Eduardo Mota, Darci Neves Santos
A lacuna entre necessidade de tratamento dos transtornos mentais e acesso à prestação de serviços
é mundialmente reconhecida. Após a Reforma psiquiátrica Brasileira pouco se conhece sobre
utilização dos Centros de Atenção Psicossocial para população infanto-juvenil na qual a prevalência
de problemas mentais varia entre 7% e 24,6%. Objetivo Descrever o perfil epidemiológico da
demanda infanto-juvenil atendida nos CAPSis e procedimentos de cuidado no município de
Salvador-BA. Métodos: Estudo Ecológico, descritivo examinando atendimentos registrados para
menores de 19 anos entre 2010 e 2012. Utilizou-se dados das Autorizações de Pagamento de
Serviços de Alta Complexidade (APAC) do DATASUS, analisados nos software TabWin e EpiInfo
7.0. Resultados: Identificou-se dois CAPSis com 4.040 registros de atendimentos. A mediana de
idade foi de 12 anos; predominando o sexo masculino na utilização de serviços, encontrando-se uma
variação entre 4% e 5% do atendimento para menores de 4 anos. Transtornos do comportamento e
emocionais (27,4%), Retardo Mental (26,8%) e Transtornos do desenvolvimento psicológico (19,3%)
constituíram os atendimentos mais frequentes, seguidos dos transtornos psicóticos esquizofrênicos
(12,7%) e Alterações de Humor (9,5%). Observou-se apenas três registros de atendimento
decorrente do consumo de sustâncias psicoativas entre adolescentes. 60% dos atendimentos
corresponderam ao seguimento continuo. Enquanto as modalidades semi-intensiva e não-intensiva
superaram 80% do volume de atendimento. Conclusões: O perfil diagnóstico diferiu entre os grupos
etários. Enquanto transtornos do comportamento e do desenvolvimento foram mais frequentes na
população infantil, entre os adolescentes predominaram as Esquizofrenias, Retardo Mental e
Transtornos de Humor. Coloca-se a importância de articulação intersetorial, porque muitos destes
transtornos poderiam ser acompanhados na rede básica de atenção. Contudo, são encaminhados
aos CAPSi, os quais foram desenhados para cuidar de transtornos mentais graves. Considera-se
baixo o percentual de atendimentos registrados na modalidade intensiva, já que a estratégia de
cuidado no CAPSI foi concebida para assistir transtornos mentais graves.
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Por que registrar? Experiência de um hospital voluntário no Registro Hospitalar
de Câncer
Sá MMS, Sá CU, Colli AMF

Introdução: Registros Hospitalares de Câncer (RHC) são fontes sistemáticas de
informações, instalados em hospitais gerais ou especializados em oncologia, com o
objetivo de coletar dados referentes ao diagnostico, tratamento e evolução dos casos
de neoplasias malignas. Para que o processo de coleta e análise dessas informações
seja seguro e forneça dados precisos, torna-se necessário o mapeamento e a análise
de fontes de informações seguras e, uma alimentação continua da informação.
Objetivos: Descrever o processo de identificação e o fluxo de registro de novos casos
de câncer em um hospital

voluntário no Registro Hospitalar de Câncer. Método:

Relato de experiência referente ao processo de trabalho de janeiro de 2010 a
dezembro de 2013 do Registro Hospitalar de Câncer de um hospital geral filantrópico
de grande porte da cidade de São Paulo. Resultados: O fluxo de trabalho do RHC se
inicia com a captação de pacientes com o diagnóstico de câncer na instituição. As
principais fontes de informação utilizadas são: banco de dados de saídas hospitalares
com base na codificação de acordo com o CID-10 (C00 – D099) e o relatório das
consultas do Centro de Oncologia. É feita a técnica de linkage entre os bancos
excluindo as duplicidades e gerando um relatório único como fonte de informação. Para
a consistência desses dados e completude das informações são utilizadas outras
fontes de informação, como relatórios de anatomia patológica e dispensação de
quimioterápicos. O imput da ficha de admissão é realizado diretamente no sistema de
informação hospitalar institucional (SIH) após três meses da primeira passagem
relacionada ao câncer na instituição. Após seis meses as fichas são revistas e
finalizadas e inseridas no sistema da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP). Isso
gera um banco de dados que é analisado através de um software business inteligente
(BI). O seguimento dos casos é realizado também no SIH, anualmente, de acordo com
os padrões da FOSP. Conclusão: A abertura da ficha de admissão após três meses
permite o acompanhamento oportuno dos casos de câncer da instituição. A inclusão
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desses dados no SIH faz com que haja maior flexibilidade dos dados coletados,
fazendo o imput de informações pertinentes à instituição. A análise disponível no BI é
uma importante ferramenta para a tomada de decisões dos gestores.
Palavras chave: Registro Hospitalar de Câncer, Câncer, Informação em Saúde
Sistemas de Informação.
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Enfrentamento à violência doméstica na CAP 3.1: os desafios da Vigilância em Saúde
Autores: Emily Maviana da Trindade Santos, Lívia Alves Alencar, Janine
Simões Corrêa, Rosane Esteves Siqueira Rodrigues.

A notificação e investigação da violência doméstica e sexual é recente no
Brasil, no ano de 2006 foi implantado o Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes
(VIVA). Entretanto, a vigilância não ocorre de forma natural, principalmente em
territórios com altos índices de violência, onde os profissionais acabam por subnotificar
devido ao medo de retaliações. O território da Área de Planejamento (AP) 3.1,
pertencente Rio de Janeiro, é composto por 886.551 habitantes e apresenta Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) bairros que possuem IDH abaixo de 0,8, e que
figuram nas últimas posições do ranking do município. No território existem 42
unidades públicas de saúde, passíveis de realizar as notificações. Este trabalho tem
como objetivos: identificar unidades notificantes de violência doméstica na AP 3.1,
ampliar e qualificar as notificações na AP, e qualificar os profissionais dos três níveis de
atenção na implementação da Linha de Cuidado para Atenção Integral às Vítimas de
Violência. Para a construção dos dados foram utilizados dados secundários de acesso
restrito do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, utilizando a ferramenta
do Tabwin/DataSus. Para qualificação dos profissionais foram realizados fóruns
intersetoriais mensais e oficinas de capacitação com aulas expositivas e interativas
abordando os diferentes ciclos de vida. No período entre o ano de 2009 a 2013 foram
notificados pelas unidades de saúde localizadas AP 3.1, o total de 1635 casos de
violência, de pessoas residentes e não residente neste território. Em relação às
notificações de pessoas residentes na AP 3.1, ocorreram 1392 casos. Neste período
constatou-se um incremento de 1100% do número de unidades de saúde notificantes
localizadas no território da AP 3.1, variando de 2 unidades em 2009 a 22, em 2013,
nestas incluídas unidades de atenção primária e unidades hospitalares. A realização de
oficinas e capacitações foram de extrema importância para sensibilização dos
profissionais de saúde em relação à notificação deste agravo, o que pode ser observado
principalmente no aumento considerável das unidades notificantes, o trabalho tem
subsidiado o nível local, nos processos de planejamento, avaliação e implementação de
ações direcionadas à linha de cuidado e de proteção social das vítimas de violência.
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Avaliação de uma intervenção para o manejo do paciente diabético na
Estratégia Saúde da Família em Pernambuco: Estudo Interdia.
Autores: Eduarda Ângela Pessoa Cesse, Annick Fontbonne, Michelly Geórgia da
Silva Marinho, Jessyka Mary Vasconcelos Barbosa, Heloisa de Melo Rodrigues,
Rebecca Soares de Andrade, Marília Santana da Silva, Eduardo Freese de
Carvalho.
Introdução: O diabetes é uma condição crônica associada à significativa
morbidade, mortalidade prematura e incapacidade física, que acarreta altos custos
social e econômico. Esse cenário requer políticas públicas de saúde que minimizem
as dificuldades dos portadores, de suas famílias e comunidade, e propiciem
manutenção da qualidade de vida. Em 2009 foi implantado pelo Ministério da Saúde
em municípios de três estados brasileiros uma intervenção com a finalidade de
fortalecer e expandir as ações da SUS para o cuidado do diabetes, tendo como
metas a educação em saúde para o autocuidado, a mobilização comunitária, a
avaliação contínua e implementação da melhoria da qualidade da gestão do
cuidado. Objetivos: Avaliar a referida intervenção em dois “municípios caso”, onde
a mesma foi implantada, e dois “municípios controle” do estado de Pernambuco,
pareados por porte populacional, proximidade geográfica e percentual de cobertura
populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF). Metodologia: A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevistas com os profissionais das 61 equipes da
ESF dos municípios do estudo e com 303 diabéticos sorteados aleatoriamente no
cadastro dos Agentes Comunitários de Saúde dessas equipes. A composição das
equipes da ESF foi semelhante nos municípios caso e controle. Entre os usuários
observamos características homogêneas, sendo a maioria do sexo feminino e com
idade média de 61,8 anos. Medidas complementares foram realizadas nos usuários:
peso, altura, circunferências da cintura e dos quadris, pressão arterial e
hemoglobina glicada. Resultados: Apesar do IMC ser alto nos usuários dos dois
grupos de municípios, nos municípios caso, significativamente, mais usuários
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seguem dieta para perder peso, foram orientados sobre alimentação saudável,
tiveram mais consultas agendadas, participaram mais de grupos educativos e
realizaram mais cuidados com os pés. Já entre os profissionais, observamos que
aqueles dos municípios caso tiveram mais capacitação para atenção ao diabetes.
Porém, não observamos diferenças significativas entre os grupos de municípios
quanto ao controle da hemoglobina glicada, da pressão arterial e demais atividades
da ESF para atenção aos diabéticos. Conclusão: A intervenção apresentou poucos
efeitos positivos no manejo do paciente diabético, a não ser no que se refere a
algumas melhorias na prática profissional.

Palavras Chaves: Avaliação em saúde, diabetes mellitus, Estratégia Saúde da
Família.

Categoria: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
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INCENTIVOS E BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE HIV NA
POPULAÇÃO GERAL EM UMA METRÓPOLE DO NORDESTE BRASILEIRO
Deborah Gurgel Freire, Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr, Raimunda Hermelinda
Maia Macena, Valéria Freire Gonçalves, Rosa Lyvia Freitas Almeida, Bernard Carl
Kendall
INTRODUÇÃO: Mesmo vivendo em meio a uma epidemia, as pessoas ainda estão
relutantes em realizar o teste para HIV. Das pessoas que vivem com HIV em todo o
mundo, estima-se que 90% não sabem seu estado sorológico. No Brasil,
aproximadamente 255 mil desconhecem sua condição sorológica. Intervenções para o
diagnóstico precoce do HIV são eficazes e ajudam na remoção de barreiras conhecidas
para a testagem. OBJETIVO: Descrever os incentivos e barreiras para realização do teste
para o HIV na população de geral de Fortaleza. METODOLOGIA: Estudo seccional

realizado em Fortaleza/Ce em setembro de 2011 com 340 pessoas de ambos sexos,
selecionadas aleatoriamente em domicílios nas seis regiões administrativas da cidade,
proporcionalmente por bairros com maior numero de habitantes. Foi aplicado
questionário estruturado em Pocket-PC. Para a análise dos dados foram feitos uma
análise bivariada e logística multivariada não condicional, em seguida foi aplicado um
modelo hierárquico, utilizando o STATA versão 11.0. RESULTADOS: O incentivo
mais citado para a realização do teste para HIV foi, ter sido solicitado na consulta
médica 48,9%, seguido de ter certeza de que não está infectado 24,1%, ter doado sangue
23,4%. Mais da metade da amostra 59,6% declararam que nunca realizaram o teste para
HIV, e os principais motivos para não realização foram: não ver motivo para se testar
42,3%, por achar que não tem risco 35,1%, desconhecer o local de realização do teste
6,7%, ter medo 5,8%, por a unidade de saúde ser distante 2,4%. DISCUSSÃO: A
iniciativa dos profissionais de saúde em ofertar o teste para HIV poderia ser uma rotina
para aqueles que procurarem qualquer tipo de atendimento, podendo aumentar a
aceitabilidade da população, pois se tornaria um exame comum e com isso reduziria o
estigma que está muito ligado a testagem voluntária. Apesar da testagem para o HIV
rotineira ser uma estratégia de saúde pública efetiva na prevenção e no diagnóstico
precoce da infecção pelo HIV/aids, vários fatores ainda atuam entre os incentivos e
barreiras à realização do teste entre a população geral. Fazem-se necessárias estratégias
apropriadas para lidar com todas essas situações, tanto no âmbito de toda a sociedade
como na organização dos serviços, priorizando treinamentos para os profissionais da
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saúde. Propondo que o teste para HIV seja oferecido sistematicamente para a população
em geral.
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SINAIS INDICATIVOS DE DEPRESSÃO EM ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM

PREVEDELLO, Patricia Vedovato1
Dornelles, Rochele Santana2
Torres, Odete Messa3
Bonow, Clarice Alves4
Rossato, Verginia Medianeira Dallago5

Introdução: O termo depressão é utilizado para indicar tanto um estado normal, a tristeza, quanto
um sintoma, uma síndrome e/ou várias doenças. Esse agravo é frequente na população em geral,
representando 10% das queixas médicas na atenção primária à saúde. Por este motivo, esta
patologia é reconhecidamente um problema de saúde pública e é um dos processos patológicos de
maior frequência na atenção básica. Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que a enfermagem é uma
profissão que necessita de interação e aproximação entre os indivíduos, trabalha com limites
humanos, com o sofrimento e a morte, o que pode fazer com que o acadêmico de enfermagem tenha
uma maior aproximação com o paciente compreendendo o sofrimento deste. Objetivo: Identificar a
presença de sinais indicativos de depressão em acadêmicos do curso de enfermagem da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Método: Trata-se de um estudo de natureza
quantitativa, exploratória-descritiva. Para coleta de dados foi aplicado o instrumento denominado
Inventário de Depressão de Beck, que é utilizado para analisar a presença de sinais indicativos de
depressão, este se apresenta em forma de escala a qual contém 21 itens. A coleta de dados foi
realizada em novembro de 2013, período que foi enviado o instrumento por email para os 165
alunos matriculados do curso de Enfermagem da UNIPAMPA, destes, retornaram 57 questionários
preenchidos. Resultados: Participaram desta pesquisa 57 acadêmicos, destes, 72% eram do sexo
feminino, e 25% naturais de Uruguaiana. A maioria dos acadêmicos (56,1%) não apresentou sinais
de depressão; 31,5% apresentam sinais indicativos de depressão leve a moderada; 10,5%
apresentam sinais de depressão moderada a grave; e 1,75% apresentou depressão grave.
Conclusões: Sendo assim, é imprescindível que a presença de depressão seja detectada e tratada
antes que cause algum prejuízo pessoal ou no exercício profissional do acadêmico. Defendemos a
importância que as universidades tenham políticas institucionais para acolhimento, e atendimento
aos estudantes que necessitam de suporte psicológico.

1

Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: patty_prevedello@hotmail.com
2
Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de SaúdeUniversidade Federal de Santa Maria. Email: rocheledornelles@gmail.com
3
Enfermeira. Professora Assistente da Universidade Federal do Pampa e Doutoranda em Enfermagem DINTER
UNIFESP/UFRJ/UFSM. Email: odetetorres@gmail.com
4
Enfermeira. Pós-doutoranda pela Universidade Federal de Rio Grande – Professora Adjunta da Universidade Federal
do Pampa. Email: claricebonow@unipampa.edu.br
5
Enfermeira. Doutora em Educação e Ciência pela Universidade Federal de Santa Maria. Responsável pelo Núcleo de
Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria. Email: vmrossato@yahoo.com.br
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Desafios da implementação de estudos com amostragem para populações de difícil
acesso: aprendendo com as experiências do Brasil e do Peru
Autores: Sarah MacCarthy1, Inês Dourado2, Sari L. Reisner3, Michael T. G. Hoffmann1,
Amaya G. Perez-Brumer4, Alfonso Silva-Santisteban5, Amy S. Nunn1, Leonardo S.
Bastos6, Mauricio T. L. Vasconcellos7, Francisco I. Bastos6
Afiliações: 1The Miriam Hospital and Alpert Medical School of Brown University,
Providence, RI, USA; 2Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia/Bahia;
3
Department of Epidemiology, Harvard School of Public Health, Boston, MA, USA;
4
Department of Sociomedical Sciences, Mailman School of Public Health, Columbia
University, New York City, NY, USA; 5Unit of Health, Sexuality and Human
Development, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru; 6Fundação Oswaldo
Cruz/ Rio de Janeiro; 7IBGE/Rio de Janeiro
Introdução: Existem várias estratégias de amostragem que permitem produzir
estimativas de prevalência do HIV menos tendenciosas, e também permitem avaliar
fatores de risco para essa infecção nas populações chamadas de difícil acesso. No
entanto, os desafios e barreiras de implementação desses métodos são raramente
discutidos na literatura. E estes, podem ter implicações na produção de
conhecimentos com esses métodos. Objetivo: Identificar os desafios e discutir
soluções que contribuíram para superar as principais barreiras legais, geográficas e
socioeconômicas do trabalho de campo no Brasil e do Peru. Metodologia: Apresentase uma descrição sucinta dos métodos de amostragem para populações de difícil
acesso e discutem-se as lições aprendidas no trabalho de campo com o uso de dois
métodos utilizados no Brasil e no Peru usando as diretrizes do STROBE para o relato
dos desafios e barreiras de cada pesquisa. Resultados: Recentemente dois métodos de
amostragem para populações de difícil acesso avançaram em termos metodológicos e
analíticos com o objetivo de minimizar o viés de seleção e obter maior
representatividade das populações e parâmetros. Nosso estudo descreve importantes
lições aprendidas com o uso desses dois métodos- amostragem por tempo e espaço
(TLS) e amostragem dirigida pelo participante (RDS). E identificou que fatores
estruturais, desde questões legais e de direitos humanos, assim como contextuais,
geográficos e socioeconômicos têm impacto na implementação dessas estratégias de
amostragem. E devem ser amplamente divulgados na literatura. Discussão: Destaca-se
que apesar dos avanços, conhecer as dificuldades e facilidades de implementação
desses métodos é de grande valia para pesquisadores e pode contribuir para a
melhoria dos indicadores de HIV/aids principalmente nas populações de difícil acesso.
Recomendações para o avanço na implementação dos métodos foram feitas.
Palavras chaves: Amostragem, RDS, TLS, populações de difícil acesso, vigilância do HIV,
lições aprendidas
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Avaliação do aparelho de diagnóstico local para hemoglobina glicada A1CNow+®
(Bayer) com vista à utilização em postos de saúde de áreas remotas do Brasil: Estudo
Interdia
Annick Fontbonne1, Aurélie Affret1, Luiz Henrique Maciel Griz2, Jessyka Mary Vasconcelos
Barbosa3, Heloísa de Melo Rodrigues3, Eduarda Ângela Pessoa Cesse3, Eduardo Freese de
Carvalho3
1

IRD, UMR 204 Nutripass, Montpellier, França

2

UPE, Hospital Agamemnon Magalhães, Recife/PE, Brasil

3

Fiocruz-PE, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Departamento de Saúde Coletiva,

Recife/PE, Brasil

Introdução: Os Cadernos de Atenção Básica Diabetes 2013 recomendam a dosagem da
hemoglobina glicada (HbA1c), para monitorar o controle glicêmico dos diabéticos tipo 2, ao
menos duas vezes por ano. Este monitoramento fica prejudicado em locais distantes de
laboratórios de análises biológicas. Uma alternativa possível é usar aparelhos portáteis que
realizam medição quase imediata em gota de sangue capilar (Point-of-Care Testing-PoCT),
sob condição que os resultados sejam próximos dos obtidos por métodos de laboratório em
sangue venoso. Objetivo: Avaliar o desempenho do aparelho de PoCT A1CNow+® da
Bayer para dosagem da HbA1c, na perspectiva de utilizá-lo quando os serviços de saúde
têm dificuldades de acesso a laboratórios de análises biológicas. Método: Participaram da
avaliação 55 diabéticos se apresentando à enfermaria de endocrinologia do Hospital da
Universidade de Pernambuco, referência para o estado. No momento que uma amostra de
sangue venoso era colhida, para a HbA1c ser medida pelo método habitual do hospital
(Vitros 5,1FS), outra medida foi realizada em gota de sangue capilar com o A1CNow+®. A
concordância entre resultados foi analisada segundo a metodologia gráfica de Bland-Altman
(diferença entre resultado A1CNow+® e resultado Vitros 5,1FS em função da média dos
resultados). A utilidade clínica foi estimada através do cálculo da sensibilidade e da
especificidade do A1CNow+® em relação ao Vitros 5,1FS para detectar pacientes com
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HbA1c abaixo de 7%, limite usual indicando glicemia controlada. Resultados: O gráfico de
Bland-Altman mostrou que os resultados do A1CNow+® ficaram quase todos acima dos
resultados do Vitros 5,1FS com uma diferença média de +0,67%. Os limites de
concordância eram -0,45% and +1,82%; o limite superior ultrapassa a recomendação para
aceitabilidade do método, em relação a um método de referência. A sensibilidade e a
especificidade em relação ao limite de 7% eram 100% and 67,7%, respectivamente;
condizente com esse resultado, 10 pacientes se encontraram mal classificados com o
A1CNow+®, sendo todos falsos positivos (acima de 7%, enquanto com o Vitros 5,1FS, se
encontravam abaixo deste limite). Conclusão: Em condições de rotina, o A1CNow+® não
tem exatidão e especificidade suficientes para ser utilizado no monitoramento do controle
glicêmico de pacientes diabéticos em substituição das medidas da HbA1c em laboratório.

Palavras chave : Hemoglobina Glicada, sistemas de diagnóstico local, avaliação de
tecnologias biomédicas, diabetes mellitus, atenção primária à saúde.

Categoria: Avaliação de tecnologias médico-sanitárias
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ANÁLISE DOS CASOS DE CÂNCER DE MAMA FEMININA DO REGISTRO
HOSPITALAR DE CÂNCER DE UMA INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA
Sá MMS, Sá CU, Colli AMF

Introdução: O câncer da mama é o mais incidente no sexo feminino no Brasil e no
mundo. Apesar de ser considerado relativamente um câncer de bom prognóstico se
diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer da mama
continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é
diagnosticada em estadios avançados. É de extrema importância à implementação de
pesquisas epidemiológicas sobre o câncer de mama, para estudar e adequar o sistema
de saúde a atender a crescente demanda e assim diminuir o impacto sócio econômico
mundial causado pela doença. Objetivos: Analisar e descrever o perfil epidemiológico
dos casos registrados de neoplasia maligna da mama feminina no Registro Hospitalar
de Câncer (RHC) de uma Instituição Filantrópica de grande porte da cidade de São
Paulo. Material e método: Estudo descritivo, com análise quantitativa dos registros de
pacientes com neoplasia maligna da mama atendida no período entre Janeiro de 2010
a Dezembro de 2012. Resultados: Foram registrados 1465 casos novos para a
Instituição no período estudado. A faixa etária prevalente foi de 45 a 59 anos,
correspondendo a 42,1%. As pacientes admitidas na instituição sem diagnóstico e sem
tratamento representaram 35,6% dos casos registrados. A principal histologia
encontrada foi carcinoma ductal infiltrativo, com 81%. O estadio inicial II representou
35% dos registros, seguido pelo estadio I com 34%. A porta de entrada das pacientes
na Instituição foi a mastologia em 54% dos casos. Cerca de 20% das pacientes que
procuraram a instituição vieram de outros estados e 53% da capital paulista. A cirurgia
como tratamento isolado ocorreu em 43% dos casos enquanto que tratamentos
combinados correspondem a 27%. Conclusão: No presente estudo, a predominância
de estádios iniciais (I e II) ao diagnóstico mostra provavelmente o inicio de um
tratamento em um momento oportuno, podendo assim aumentar a chances de
sobrevida livre de doença das pacientes. Devemos analisar esse fator como um
diferencial da população com acesso ao serviço privado de saúde, pois já é de
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conhecimento que o rastreamento de doenças, principalmente oncológicas, sofre forte
influência da condição socioeconômica e da presença de barreiras prejudiciais à
descoberta precoce da doença.
Palavras chave: Epidemiologia, Câncer de Mama, Registro Hospitalar de Câncer
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FATORES ASSOCIADOS A PERDAS DENTÁRIAS ENTRE ADULTOS DE 40
ANOS OU MAIS EM UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL
Maria Luiza Hiromi Iwakura Kasai, Regina Kazue Tanno de Souza, Tiemi
Matsuo
Introdução: A perda dentária possui forte efeito sobre a qualidade de vida das
pessoas, impacta diretamente na diminuição das capacidades funcionais de
mastigação e fonação, com prejuízo nutricional, estético e psicológico, redução
da autoestima e da integração social. Objetivo: Analisar os fatores
sociodemográficos, condições de saúde e de utilização de serviços associados
a perdas dentárias superiores a 12 dentes entre adultos de 40 anos ou mais.
Metodologia: Estudo transversal de base populacional, realizado no município
de Cambé (PR), entre fevereiro e junho de 2011. Participaram do estudo
indivíduos de 40 anos ou mais de todos os setores censitários da região
urbana. Foram calculadas medidas de associação expressas pelas razões de
prevalências (RP) brutas e ajustadas, estimadas por modelos de regressão de
Poisson univariados e múltiplos, com estimadores robustos de variância. Esta
pesquisa faz parte de um estudo mais abrangente – Projeto VIGICARDIO.
Resultados: Foram entrevistados 1.180 indivíduos de ambos os sexos (54,4%
mulheres) e tinham em média=54,6 anos (d.p.=10,4). Quanto ao nível de
escolaridade, a maioria foi formada por pessoas com 8 a 11 anos de estudo
(40,9%) e com 4 a 7 anos de estudo (39,4%). O edentulismo total foi
observado em 22,7% dos indivíduos, a prevalência de pelo menos uma perda
dentária foi de 96,2% e a média de dentes perdidos foi igual a 15,6 (mediana
de 12,2). Na análise bruta, as mulheres, os indivíduos com 60 anos ou mais,
vivendo sozinhos, com até 7 anos completos de estudo, não ocupados, das
classes econômicas C, D e E e que tiveram sua última consulta ao dentista há
três anos ou mais associaram-se a perdas dentárias superiores a 12 dentes.
No modelo final, após análise ajustada pela regressão de Poisson os fatores
que permaneceram significativamente associados foram ser do sexo feminino
(RP=1,397; IC95%: 1,243;1,570); ter mais de 60 anos de idade (RP = 1,730;
IC95%: 1,551;1,931), ter cursado até 7 anos de estudo (RP = 2,074; IC95%:
1,710;2,516) e ter realizado a última consulta com o dentista há três anos ou
mais (RP = 1,267, IC95%: 1,154;1,390). Conclusão: Os resultados
encontrados apontam dificuldade no acesso aos serviços odontológicos e
iniquidade na atenção. Indicam a necessidade de ampliação das opções de
tratamento oferecidas no âmbito do SUS. A universalidade ainda é uma
realidade bastante distante.
Palavras-chave: Saúde Bucal, Perda de Dente, Acesso aos Serviços de
Saúde Bucal, Estudos Transversais, Adulto, Idoso.
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CÂNCER DE PRÓSTATA: ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS
DE UM REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER
Sá MMS, Sá CU, Colli AMF

Introdução: O câncer da próstata vem sendo o segundo tipo de câncer mais freqüente
em homens no mundo todo, com cerca de 915 mil casos novos no ano de 2008.
Aproximadamente 75% dos casos diagnosticados no mundo ocorrem em países
desenvolvidos, e a taxa de incidência mundial cresceu 25 vezes. No Brasil o câncer de
próstata ainda é um grande problema de saúde pública, apresentando altas taxas de
mortalidade na população do sexo masculino. Para mudar o panorama atual do câncer,
é imprescindível que haja estímulo à busca de informações precisas e de qualidade,
sobre a incidência e prevalência da doença. Objetivos: Analisar e descrever o perfil
epidemiológico dos casos registrados de neoplasia maligna da próstata no Registro
Hospitalar de Câncer (RHC) de uma Instituição Filantrópica de grande porte da cidade
de São Paulo. Método: Estudo descritivo, com análise quantitativa dos registros de
pacientes com neoplasia maligna de próstata atendida no período entre Janeiro de
2010 a Dezembro de 2012. Resultados: Foram registrados 1623 casos novos para a
Instituição no período estudado. A faixa etária prevalente foi de 60 a 74 anos,
correspondendo a 56,8%. Os pacientes admitidos na instituição sem diagnóstico e sem
tratamento representaram 47,8% dos casos registrados. A principal histologia
encontrada foi do carcinoma de células acinares, com 81%. O estadio inicial II
representou 69,4% dos registros, seguido pelo estadio III com 18,4%. A porta de
entrada dos pacientes na Instituição foi através da Urologia em 65,8%. Cerca de 40%
dos pacientes que procuraram a instituição vieram de outros estados e 35,36% da
capital paulista. A cirurgia como tratamento isolado ocorreu em 65,7% dos casos,
enquanto que a radioterapia correspondeu a 21%. Conclusão: A predominância da
faixa etária de 45 a 59 anos corrobora com a literatura, que aponta que o câncer de
próstata tem ocorrência em homens acima dos 50 anos. A idade é considerada o fator
de risco mais significantes, portanto o aumento da incidência na população brasileira é
decorrente do aumento da expectativa de vida da mesma. A maioria dos pacientes que
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compuseram a amostra foram diagnosticados com um tumor em estadio inicial, o que
explica também o fato dos dois principais tratamentos serem a cirurgia e radioterapia,
que são normalmente os tratamentos de escolha em casos de tumores localizados.
Palavras chave: Epidemiologia, Câncer de Próstata, Registro Hospitalar de Câncer
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA HANSENÍASE E INTEGRAÇÃO
ENSINO/SERVIÇO: BUSCA ATIVA EM ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL1
Waltair Maria Martins PEREIRA2; Marcos Valério Santos da SILVA2; Carlene
Castro de ALMEIDA3; Iasmim Maia Soares de ARAÚJO4; Raphael Nunes de
MEDEIROS5, Carlos Valter RODRIGUES Junior5, Luan Kevin da SILVA5 e
Érika de Oliveira SANTOS5
Introdução: Os coeficientes de prevalência e detecção de casos de
hanseníase, no estado do Pará acompanham a tendência nacional de
decréscimo, entretanto o Pará figura entre os Estados de maior endemicidade,
justificando atividades efetivas de vigilância epidemiológica para a mudança
desse perfil. Objetivos: Identificar casos novos de hanseníase através da
busca ativa, entre escolares de ensino fundamental de escolas adstritas à
Unidade Básica de Saúde - UBS Jurunas, e Integrar ensino/serviço, através do
projeto PET/Vigilância/UFPA/SESMA, para a execução da atividade voltada
para a população de escolares. Métodos: Pesquisa quantitativa, com estudo
epidemiológico descritivo transversal. Realizada a triagem de sinais e sintomas
de hanseníase entre escolares, a partir do preenchimento do formulário de
auto-imagem, em 7 escolas de ensino fundamental da área adstrita a UBS
Jurunas. Os casos suspeitos foram identificados, passaram por inspeção
cutânea realizada pela equipe do PET/Vigilância (preceptor e alunos).
Resultados: Foi observada baixa adesão tanto por parte das equipes das
escolas quanto por parte dos pais dos alunos, à campanha do Ministério da
Saúde, traduzida pelo baixo percentual de formulários com autoimagem
devolvidos para as escolas. Foram identificados 83 alunos com sinais
dermatológicos, sendo que 32,53% era contato intradomiciliar de caso de
hanseníase. Dados desagregados, por escola, identificam um intervalo de
16,66% a 66,66%, menor e maior proporção, respectivamente de casos
relacionados a contatos intradomiciliares. Entre os suspeitos examinados foram
identificados dois casos novos de hanseníase. Conclusão: Os resultados
reforçam a importante da campanha de busca ativa em escolares,
considerando a acertividade para mudança positiva do coeficiente de detecção
anual de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos, que
proporcionará avaliar a força da morbidade, e a magnitude da hanseníase na
população adstrita à UBS Jurunas.
Palavras Chaves: busca ativa; hanseníase; comunicante intradomiciliar

1 – Trabalho Realizado por docentes e discentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e
profissional da Unidade Básica de Saúde – UBS Jurunas, da Secretaria de Saúde do Município
de Belém – Pará (SESMA)
2 – Docentes da UFPA, na função de Tutores do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
3 – Servidora da SESMA, na função de Preceptor do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
4 – Discente do curso de Medicina da UFPA, bolsista do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
4 – Discentes do curso de Medicina da UFPA, não bolsistas do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
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ATUAÇÃO DOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR
PREVEDELLO, Patricia Vedovato1
Bandeira, Danieli2
Hodali, Namir Ferreira El3
Silveira, Giane4
Bersch, Andriely5
Dornelles, Rochele Santana6
Rossato, Verginia Medianeira Dallago7
Introdução: A área de concentração em Vigilância em Saúde do Programa de Residência
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria conta
com residentes da Enfermagem, Farmácia, Nutrição e Fonoaudiologia, e possui como campos de
atividades o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) do Hospital Universitário de
Santa Maria (HUSM), o Setor de Vigilância Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Santa Maria, e a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). Objetivos: Descrever as
ações realizadas pelos Residentes do Programa de Residência Multiprofissional da Vigilância em
Saúde no NVEH do HUSM. Método: Trata-se de um estudo descritivo, caracterizado como relato
de experiência dos residentes da Enfermagem e Farmácia do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Vigilância em Saúde inseridos no NVEH do HUSM. Resultados:
As ações dos Residentes são desenvolvidas sob a ótica da proposta da Residência Multiprofissional,
e articuladas em redes integradas por uma equipe multiprofissional. Estas ações compreendem a
investigação, notificação e divulgação das Doenças e Agravos de Notificação Compulsória;
digitação das fichas no Sistema de Informações de Agravos e Notificações; Seguimento
Farmacoterapêutico no âmbito da farmacoterapia clínica; monitoramento de retornos ambulatoriais
para acompanhamento de casos notificados. Também são realizadas ações integradas com os
laboratórios, com o Controle de Infecção Hospitalar, com o Núcleo de Educação Permanente e com
o Setor de Imunizações. Além disso, compomos o Núcleo de Segurança do Paciente e as Comissões
de Investigação de Óbitos. Os Residentes também fazem um trabalho articulado com os
profissionais do HUSM, da Atenção Básica, da SMS, e da 4ª CRS. Para o planejamento, a avaliação
e descrição das atividades são realizadas as tutorias e preceptorias de campo e de núcleo, que são
espaços que os residentes, preceptores e tutores se reúnem para troca de saberes. Conclusões: As
ações dos Residentes têm buscado articulação com outros núcleos profissionais e com outros
1

Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: patty_prevedello@hotmail.com
2
Enfermeira. Especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: danielibandeira22@gmail.com
3
Farmacêutico. Especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: namirhodali@hotmail.com
4
Farmacêutica. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: gianesilveirafarmacia@gmail.com
5
Farmacêutico. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: berschandriely@gmail.com
6
Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: rocheledornelles@gmail.com
7
Enfermeira. Doutora em Educação e Ciência pela Universidade Federal de Santa Maria. Responsável pelo Núcleo de
Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria.
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campos de atuação, tendo a responsabilidade de divulgar e utilizar os dados da vigilância
epidemiológica para planejar ações entrelaçadas, articulando os saberes entre os profissionais de
diferentes áreas para atuarem conjuntamente nos serviços de saúde.
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Resumo
Aspectos clínico-epidemiológicos de casos de tuberculose associados à diabetes em
Salvador, Bahia.
Autores: Sâmia Barreto Leal, Mauricio Lima Barreto, Joilda Silva Nery, Maeli Gomes,
Susan Martins Pereira.
Introdução: Há evidências de que a diabetes aumenta o risco de infecções do
trato respiratório inferior, tendo sido observada uma associação de 2 a 3 vezes maior de
tuberculose entre pacientes com diabetes. São escassos os estudos comparando as
características clínicas de pacientes que apresentem estas duas patologias associadas,
sendo necessários subsídios para o reconhecimento de casos com estas condições.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi descrever as características clínicas e
epidemiológicas de casos de tuberculose associados à diabetes, comparando-os com
aqueles sem diabetes. Método: Trata-se de um estudo descritivo, utilizando-se casos de
tuberculose associada à diabetes, comparando-os com casos de tuberculose sem
diabetes, atendidos nos Serviços de Saúde de Salvador, Bahia, entre agosto de 2008 e
dezembro de 2010, sem histórico de tratamento prévio de tuberculose ou
multirresistência. Resultados: O grupo de casos com diabetes associada a TB
apresentou proporção superior de indivíduos com

faixa etária acima

de 50 anos

(45,5%), segundo grau incompleto (84%) e maior proporção com renda familiar na
faixa de R$ 301-600 (47,6%), achados estatisticamente significante (p=0,042).
(p=0.04). O aumento de gânglios foi mais frequente nos casos de TB sem diabetes
(7,6%) do que naqueles com TB associada à diabetes (0%), diferença estatisticamente
significante (p=0,020). Outros sintomas de TB também foram relatados, tais como dores
nas costas (10% dos casos TB/DM e 13,9% dos casos sem DM), dores nas pernas (3,3%
dos casos TB/DM e 2% dos casos TB), dores no corpo (0% dos casos com TB/DM e
10,4% dos casos TB), dores no tórax (20% dos casos TB/DM e 33,3% dos casos TB),
falta de ar (0% dos casos TB/DM e 2,8% dos casos TB). Conclusão: A apresentação
clínica de casos de tuberculose associados à diabetes mellitus precisa ser melhor
investigada. Tendo em vista a magnitude e a gravidade da associação dessas duas
epidemias, fazem-se necessárias novas ferramentas para diagnóstico, tratamento e
prevenção de tuberculose e diabetes.
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Análise de seis anos da demanda do Pronto Atendimento por Doenças
Respiratórias em Hospital Geral Filantrópico em São Paulo
SÁ, M.M.S., PENNA, L.F., MACHADO, F.P., SANTOS, M.B., SIBAHY, T.,
BOLDRINI, C.S., LIRA, A.C.O., ANTONIETTO-JUNIOR, A.E., GANEM, F.
Introdução: As queixas respiratórias são responsáveis por uma grande proporção de consultas
médicas, utilização dos serviços de emergência e hospitalizações. Objetivo: Descrever o perfil
de pacientes atendidos no Pronto Atendimento (PA) de um hospital geral filantrópico de
grande porte no município de São Paulo. Método: Análise do banco de dados dos
atendimentos do PA entre 2008-2013 com diagnóstico CID 10 de doenças do aparelho
respiratório (CID J00-J99) e o linkage com o banco de saídas hospitalares. Resultado: No
período avaliado foram 395179 atendimentos, dos quais 104982 com diagnóstico de doença
respiratória, o que representa 26% da demanda. O sexo feminino foi responsável por 51 % dos
atendimentos e a faixa etária predominante foi à pediátrica (abaixo de 15 anos), 37%, seguida
dos adultos, (30 a 44 anos), 25%. Destes pacientes, as infecções das vias áreas superiores
representam 64%, com destaque para as infecções de vias aéreas superiores de localizações
múltiplas, amigdalite, faringite, sinusite e nasofaringite. Influenza e pneumonia representam
13%, sendo que há predomínio da Pneumonia. As outras doenças das vias aéreas superiores
como às sinusites, rinites e faringites crônicas somam 8,4% da demanda respiratória.
Analisando os meses ao longo do ano há uma predominância de atendimentos nos meses de
maio, junho, julho e agosto que somados, representam 40% da demanda anual, enquanto que
janeiro, fevereiro, novembro e dezembro somam 25% da demanda. Do total de atendimentos,
2975 (3%) necessitaram de internação e oito pacientes evoluíram a óbito no PA. Entre os
pacientes que internam há um equilíbrio entre os sexos. Predomínio de pacientes acima de 60
anos (61%) e os menores de 15 anos são 16% das internações. A influenza e Pneumonia
representam 42% dos diagnósticos, com predomínio da pneumonia. As doenças crônicas das
vias aéreas inferiores somam 20% das internações, com destaque para a Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica, Bronquite e Asma. O tempo médio de permanência foi de oito dias e 5%
evoluíram a óbito, 137 pacientes. Discussão: Descrevendo o perfil epidemiológico vemos que
as doenças respiratórias predominam nos meses de inverno, e grande parte pode ser tratada
no PA, porém, há um número significativo de atendimentos de alta complexidade que
demandam internação. Conclusão: Demostramos o perfil epidemiológico da demanda do PA.
Encontramos uma prevalência elevada de diagnósticos respiratórios nos meses de inverno.
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Autores: Tainara de Oliveira Santos; Flávia França; Tatiana Emerich; Aline
Cavaca; Edson Theodoro dos Santos Neto.
Da criança ao idoso na mídia: perfil de morbimortalidade do Espírito
Santo segundo faixas-etárias no período de 2011 e 2012.
Os indicadores de mortalidade e morbidade são importantes para identificação
das doenças que mais acometem a população. Isso possibilitaria o
direcionamento de políticas públicas de saúde e identificação de prioridades de
destaque midiático. O objetivo deste estudo foi realizar uma análise quantitativa
do perfil de morbimortalidade do Espírito Santo (ES), no período de 2011 e
2012 segundo as faixas etárias populacionais para identificar as doenças e
grupos populacionais que deveriam ter prioridade de divulgação na mídia.
Realizou-se uma coleta de dados referente aos anos de 2011 e 2012 segundo
as doze faixas etárias, nos sistemas de informação em saúde. As informações
foram extraídas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM) e dados populacionais do Sistema de
Informação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os dados foram agrupados no Microsoft Office Excel 2010, onde foi realizou-se
a seleção e hierarquização. Dessa forma, selecionaram-se dez doenças mais
prevalentes em cada sistema, o que possibilitou a construção dos indicadores
de prevalências por faixas etárias de acordo com o quantitativo de habitantes.
Observou-se que a dengue foi a doença de maior notificação no período,
apresentando maior prevalência em pessoas de 20 a 39 anos. Como causa de
internação, destacou-se a pneumonia, presente em todas as faixas etárias,
sendo os maiores indicadores nas faixas: menores de um ano e idosos com
oitenta anos ou mais. Como principal causa de mortalidade as doenças do
sistema nervoso foram as que mais prevalentes de um a quatro anos. Na faixa
etária de 40 a 49 anos, as doenças do aparelho circulatório apresentam-se
como a maior causa de óbitos, com prevalência crescente de acordo com as
faixas etárias seguintes.
O delineamento do perfil de morbimortalidade da população do ES por faixas
etárias permitiu elencar as doenças que deveriam ter maior destaque na mídia
e que se constituem como prioridade de políticas públicas no estado.
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Aspectos individuais e contextuais associados com má oclusão em
adolescentes brasileiros: dados nacionais
RESUMO
Objetivo -verificar os aspectos individuais e contextuais associados com má
oclusão em adolescentes brasileiros 15-19 anos de idade. Métodos - Analíticoestudo transversal utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB
Brasil 2010). A variável dependente estudada foi a má oclusão categorizada
pelo indice DAI como: ausente, definida, grave e muito grave. As variáveis
independentes foram classificadas em individuais (demográficos, problemas de
saúde bucal; individuais socioeconômico; morbidade, educação e utilização de
serviços odontológicos; auto-percepção e impacto sobre a saúde) e contextuais
(Índice de Desenvolvimento Humano; Indice de Desempenho de Serviços de
Saúde; benefício social por 1000 habitantes, o PIB per capita; água fluoretada).
A técnica de amostragem utilizada foi por conglomerado com três
extratificações (1a Capitais e municipios segundo macrorregião; 2 a Subdivisão
dos municipios; 3 a Sorteio para garantir a representatividade nos municipios,
setores censitários e domicilios). O kappa poderado com o minimo aceitável foi
de 0,65. Os dados foram analisados pelo teste de X2 e do modelo multinível
em software SAS (2008) com um nível de significância de 5%. Resultados Foram avaliados 1.402 adolescentes / cidade em 174 cidades do Brasil, num
total de 5.445 adolescentes com idades entre 15-19 anos de idade. No modelo
1 (variáveis relativas aos individuos), a variação da má oclusão entre as
cidades foi estatisticamente significativa (p = 0,008), com baixo coeficiente de
variação (3%). No modelo 2 (variáveis relativas ás cidades), os adolescentes
que apresentaram uma alta severidade da má oclusão apresentaram menor
renda (p = 0,010), a consulta (p = 0,003), menos satisfação com a boca e os
dentes (p <0,001), dificuldade para falar (p = 0,036) e vergonha de sorrir (p
<0,001). No modelo 3, as variáveis do segundo nível (cidades) foram incluídos
e observou-se que a maior severidade da má oclusão foi identificado em
cidades com mais famílias com benefício social por 1000 habitantes (p = 0,001)
e menor PIB per capita (p = 0,016). Conclusão - A má oclusão mostrou uma
associação significativa com as variáveis individuais e contextuais, fornecendo
parâmetros para as ações diretas de planejamento de políticas em saúde
bucal.

846

RESUMO
Carmen Fusco¹
Marco Akerman
Rebeca de S. e Silva
Jefferson Drezett
Complementando pesquisa anterior sobre aborto inseguro (AI), características
sociodemográficas associadas (CSD) e morbidade e sua relação com os
determinantes sociais da saúde (DSS) que exercem influência sobre essa
ocorrência gerando iniquidades em saúde, em uma população vulnerável da
cidade de São Paulo, este novo projeto teve como objetivo comparar os dados
obtidos nessa população com dados de outros 2 tipos de aborto provocado
(AP) conforme situação e local do procedimento. Para tanto, foram comparados
3 grupos de 51 mulheres com AP (153 ao todo): um grupo com AI (Favela),
outro com AP legal e seguro ( Hospital Pérola Byington de São Paulo) e um
terceiro com AP ilegal e seguro realizado em clínicas particulares da mesma
cidade de padrão médico adequado (Particular). Na análise estatística dos
dados, foram efetuadas análises univariadas e múltipla de Regressão Logística
Multinomial (RLMM) para as 3 categorias de AP, nomeadas por local, tendo
como referência o local Particular. Foram realizadas análises com medidas de
associação prévias para todos os grupos de mulheres antes da escolha do
grupo Particular como referência. Obteve-se nos resultados - as
características sociodemográficas cujas variáveis categorizadas permaneceram
nos modelos finais de RLMM tanto para AI (Favela) como para aborto legal e
seguro (Hospital PB) foram: renda, escolaridade e naturalidade ou origem, com
odds ratios (OR) estatisticamente significativas para os 2 grupos e cor (etnia
negra/cor preta) significativa para AI. Concluímos que os DSS que influenciam
o AI também influenciam a ocorrência dos casos de violência sexual (estupro)
das mulheres atendidas no Hospital público analisado, gerando iniquidades de
proporções diversas, com maior prevalência de mulheres atingidas pelos 2
agravos à saúde, AI e estupro, entre as mulheres de renda mais baixa, baixo
nível de escolaridade e migrantes ou moradoras na periferia da cidade. Em
relação ao AI, acrescentam-se as mulheres de etnia negra/cor preta.
No que tange à morbidade, a diferença entre os 3 grupos de mulheres foi
altamente significativa e relevante. Enquanto no grupo com AI, 92,15% das
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mulheres declararam complicações pós aborto, não foi encontrado, ou referido,
nenhum caso de complicação nos 2 grupos de mulheres submetidas a abortos
seguros. Fica novamente comprovada a necessidade da legalização do aborto
no País.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR
CAUSAS EXTERNAS

Gerarda Maria Araujo Carneiro
Ana Luiza e Vasconcelos Freitas
Samira Valentim Gama Lira
Bruna Bárbara Fernandes Moura
Poliana Hilário Magalhães
As causas externas apresentam um grande impacto social, tanto para a população
por ser o principal motivo de internações hospitalares entre jovens como para o governo
que arca com esses gastos. Diante desse contexto, o estudo possui como objetivo
identificar o perfil epidemiológico das internações hospitalares por causas externas no
Brasil. Estudo de abordagem quantitativa onde se realizou um levantamento de dados
sobre causas externas e internações hospitalares, na base de dados do Departamento de
Informática do SUS, no período de março de 2014, contemplando informações do ano
de 2013. Utilizou-se um formulário com as seguintes variáveis: sexo, faixa etária,
causas, caráter de atendimento, regime de atendimento e as regiões brasileiras. Os dados
coletados sofreram uma análise frequencial. No ano de 2013 ocorreram 1.055.022
internações por causas externas. O período de maior internação ocorreu no mês de
Outubro (8,9%) e em menor número no mês de Fevereiro (7,8%). Dos serviços que
ofertaram assistências aos pacientes com causas externas destacou-se o público (56,9%)
seguido do privado (43,1%). Em relação ao caráter de atendimento predominou a
urgência (78,3%) e o eletivo (10,8%). A região com a maior prevalência de internações
foi a Sudeste (40,6%), destacando o estado de São Paulo (21,6%). A região Nordeste
ocupou o segundo lugar (23,9%), ressaltando o estado da Bahia (5,8%). Já a região Sul
o terceiro (16,9%), com destaque ao Paraná (7,4%). E a região Centro-Oeste o quarto
lugar (9,6%), destacando o estado de Goiás (3,7%). A região Norte que dentre as
regiões é a de menor número de internações (9,0%) e teve destaque o estado do Pará
(4,4%). Em relação ao sexo, prevaleceu o masculino (70,0%) sobre o feminino (30,0%).
A faixa etária com maior hospitalização foi de 20 a 29 anos (19,5%), independente do
sexo. Tratando dos tipos de causas que provocaram as internações está em primeira
posição às quedas (36,0%), em seguida a exposição à corrente elétrica, temperatura,
radiação e pressões extremas (9,6%), posteriormente os acidentes envolvendo
motociclistas (8,6%) e agressões (4,9%). Conclui-se que as causas externas é um agravo
à saúde que vem acometendo a população brasileira ocorrendo gastos diretos e indiretos
ao governo, indivíduo e família. Sendo importante a realização de medidas preventivas
nos diversos serviços de saúde para a sua redução ou controle.
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DESEMPENHO DE UNIVERSITÁRIOS QUANTO À UTILIZAÇÃO
DE UMA HIPERMÍDIA EDUCACIONAL
Líllian de Queiroz Costa¹
Natasha Marques Frota²
Roberta Grangeiro de Oliveira³
Lívia Moreira Barros4
Thiago Moura de Araújo5
Joselany Áfio Caetano6
Introdução: A Punção Venosa Periférica (PVP) é um dos procedimentos mais realizados no
ambiente hospitalar, em especial pela equipe de enfermagem, o que exige habilidades e
conhecimento. Assim as tecnologias como uma hipermídia educacional, tem sido cada vez mais
adotadas no ensino superior. Objetivo: Avaliar o desempenho de acadêmicos de enfermagem após a
utilização de uma hipermídia educacional sobre PVP. Método: Estudo comparativo, do tipo antes e
depois, realizado em outubro de 2013 com 21 acadêmicos de enfermagem do sexto período da
Universidade Federal do Ceará (UFC). A coleta de dados ocorreu em três momentos. No primeiro
momento foi aplicado um questionário com 10 questões sobre PVP, referente ao pré-teste. No
segundo momento os estudantes utilizaram a hipermídia educacional sobre PVP. No terceiro
momento foi aplicado o pós-teste. Os dados foram analisados no Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 19.0. Utilizou-se o teste binomial, onde foram considerados como
estatisticamente significantes os valores de p˂0,05. O estudo foi desenvolvido conforme a
Resolução 466/12 com protocolo 215/11. Resultados: Houve um predomínio do sexo feminino
(95,2%) em relação ao sexo masculino. A idade dos estudantes era de até 25 anos, sendo 33,3% até
20 anos e 66,7% entre 21 e 25 anos. As questões foram classificadas em pontuação de 1,0; 1,5 e 2,0
pontos, de acordo com o nível de dificuldade. Nas questões que receberam 1,0 ponto, ou seja,
classificadas com menor grau de dificuldade, teve-se como resultados do pré e pós teste
respectivamente, 52,4% e 100% de acertos na questão 1; 57,1% e 90,5% na questão 7; 76,2% e
100% na questão 8; e valores de 71,4% e 85,7% na questão 9. No que se refere às questões que
valiam 1,5 pontos, tem-se acertos no pré e pós-teste respectivamente, tendo valores de 61% e 82%
para a questão 3; 76,2% e 95,2% para a questão 4; e 76,2% e 90,5% na questão 6. Nas questões
classificadas em 2,0 pontos, ou seja, com um maior grau de dificuldade, temos os seguintes
resultados de acertos no pré e pós-teste, respectivamente, 33,3% e 90,5% para questão 2; 28,6% e
33,3% na questão 5; e 61,9% e 85,7% na questão 10. Em todas as questões os estudantes obtiveram
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melhores resultados no pós-teste. Conclusões: O uso de tecnologias no ensino de enfermagem
consistiu em uma ferramenta significativa para a disseminação de informações sobre PVP.
1 Enfermeira. Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do
Ceará (UECE).
2 Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do
Ceará (UFC).
3Enfermeira. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
4 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do
Ceará (UFC).
5 Enfermeiro. Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
6 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunto III da Universidade Federal do Ceará (UFC).
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Domínio de qualidade de vida mais acometido em criança
cardiopata
Aldecira Uchoa Monteiro Rangel
Ivna Silva Andrade
Mirna Albuquerque Frota
Ana Fátima Carvalho Fernandes
Marina Frota Lopes
Introdução: As cardiopatias congênitas acometem o coração e/ou os grandes vasos
sanguíneos da criança ainda no desenvolvimento intrauterino e afetam a anatomia e
fisiologia

normal.

Além

disso,

têm

grandes

chances

de

serem

corrigidas

cirurgicamente e tornar possível a expectativa de vida normal. Objetivo: conhecer os
domínios de qualidade de vida mais acometidos em crianças cardiopatas. Método:
Estudo quantitativo com 80 pais de crianças cardiopatas acompanhadas no
ambulatório de cardiologia pediátrica de um hospital centro de referência no
tratamento de patologias cardíacas situado em Fortaleza-Ceará, durante o período de
março a agosto de 2012, por meio do instrumento de qualidade de vida Child Health
Questionaire, que é aplicável para crianças com mais de cinco anos de idade por meio
de quinze conceitos de saúde, respondido pelos pais com ações desenvolvidas
durante as últimas quatro semanas.

Os dados foram analisados segundo a

metodologia adotada no HealthAct, o qual detém os direitos autorais do instrumento.
Esta metodologia orienta o cálculo do escore para cada domínio (0 a 100) e duas
medidas compostas utilizando-se algoritmos de ponderação. A pesquisa foi aprovada
pelo Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza. Resultados: Após o cálculo dos
escores em uma escala de 0 a 100 do questionário, obteve-se a média para os
diferentes domínios, constatando-se os domínios saúde global e percepção de saúde
como os mais acometidos com 62,1 e 63, respectivamente. Este fato decorre do
impacto da doença sob a percepção dos pais como se o filho irá ter uma vida saudável
ou se ele é menos saudável do que as outras crianças que não possuem cardiopatia.
É possível que essas preocupações se relacionem com a gravidade da doença em si
ou com o efeito de avaliações médicas rotineiras durante o seguimento. Conclusão:
Os resultados deste estudo constituem um ponto de partida para se avançar no
trabalho de fortalecimento deste grupo humano, suporte de redes de apoio no estado
e implementação de ações preventivas que contribuam para a melhoria da Qualidade
Vida.
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Perfil epidemiológico de onze anos da demanda do Pronto Atendimento
de um hospital geral filantrópico e São Paulo
SÁ, M.M.S., PENNA, L.F., MACHADO, F.P., SANTOS, M.B., SIBAHY, T., BOLDRINI, C.S., LIRA,
A.C.O., ANTONIETTO-JUNIOR, A.E., GANEM, F.

Introdução: O Pronto-Atendimento (PA) é uma unidade destinada à assistência de pacientes
externos, com diversos graus de complexidade, que precisam de atendimento imediato,
funcionando 24h por dia. Objetivo: Caracterizar e analisar onze anos de demanda do PA de um
hospital geral filantrópico de alta complexidade no município de São Paulo. Métodos: Estudo
descritivo retrospectivo realizado através da análise de dados disponíveis no software de
Business Intelligence (BI) - Qlick View®. Todos os atendimentos de PA são codificados pelo
Serviço de Arquivo Médico e Estatística através da Classificação Internacional de Doenças CID10º revisão. Essas informações são consistidas juntamente com os dados cadastrais e
administrativos, compondo o banco de dados do BI. O período analisado foi de 2003 a 2013.
Resultados: Ao todo foram atendidos 575484 pacientes. O aumento da demanda foi
significativo, passando de 29003 em 2003 para 75660 em 2013, representando uma variação
de 160%. O atendimento das pacientes do sexo feminino foi predominante em todos os anos,
sendo 52% do total. A faixa etária de 30 a 44 anos representou 29%, seguida de menores de 15
anos (26%). Os diagnósticos respiratórios representaram 25% do total (CID J00-J99), entre elas
as infecções das vias aéreas superiores (CID J00-J06), o que inclui amigdalite, faringite e
sinusite representam 66% das doenças respiratórias, seguida de influenza e pneumonia
(11,4%). Os sinais e sintomas são a segunda causa de procura, 15% do total (CID R00-R99), com
destaque para dor abdominal e pélvica (21,8%), seguida de febre (16,7%), dor de garganta e no
peito (13,5%) e tosse (9,9%). As lesões (CID S00-T98) representam 13% do total, sendo os
traumatismos do tornozelo e do pé (20,8%), traumatismo da cabeça (16%) e traumatismo do
punho e da mão (16%) os mais importantes. Outros diagnósticos como Moléstias Infecciosas
(8%), osteomuscular (8%), Geniturinário (5%) e Digestivo (5%), representam, somados, 80% da
demanda do PA. Discussão: As doenças respiratórias representam o principal motivo de
procura ao Pronto Atendimento, o que é esperado, conforme dados de literatura, seguido de
queixas inespecíficas e atendimentos ortopédicos. Conclusão: Demostramos o perfil
epidemiológico da demanda do PA. Encontramos uma prevalência elevada de diagnósticos
respiratórios, sinais e sintomas e lesões.
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VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL CONTRA MULHERES EM MATERNIDADES
DA REDE CEGONHA DO CEARÁ

Samira Valentim Gama Lira
Francisca Alice Cunha Rodrigues
Paulo Cesár Almeida
Ana Luiza Almeida de Lima
Deborah Pedrosa Moreira
Gerarda Maria Araújo Carneiro

A violência institucional é pouco difundida na sociedade, tanto aos usuários
quanto aos profissionais das diversas áreas dos serviços. Diante desse
contexto o estudo objetiva identificar a violência institucional contra mulheres
em processo de parturição em maternidades vinculadas à rede cegonha. Tratase de uma abordagem quantitativa realizada na rede cegonha de FortalezaCascavel no estado do Ceará. A amostra foi de 293 puérperas de parto
transpelviano que se encontravam nas unidades de alojamento conjunto. A
coleta de dados foi no período de novembro de 2013 a janeiro de 2014, em que
foi aplicado um questionário com as variáveis sociodemográficas e fatores que
predispões a violência institucional. Realizou-se uma análise frequencial dos
dados. A pesquisa foi aprovada com o parecer nº466/12. Em relação às
características sociodemográficas, 62,1% possuíam faixa etária de 20 a 34
anos, 49,5% tinham tempo de estudo de 8 a 11 anos, 55,6% eram solteiras,
51,5% tinham como ocupação do lar e 66,9% renda de um salário mínimo. Em
relação aos fatores que predispõe a violência institucional, identificamos a
peregrinação nas maternidades, em que 39,3% das mulheres vieram de
outra(s) maternidade(s). Em relação as necessidades humanas básicas, 37,5%
não tiveram a liberdade de andar, 77,3% não se alimentaram e 70,8% não
tiveram a ingesta hídrica. No que se refere as ações de suporte emocional,
22,4% não tiveram a presença de acompanhante durante todo o tempo de
internação, 63,1% não tiveram a presença de profissional que proporcionou
conforto físico e emocional, 37,2% não receberam esclarecimentos sobre
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procedimentos e 32,5% não receberam orientações sobre trabalho de parto e
parto. Em referência as ações que ocasionam medo e segurança 28,3% foram
solicitadas a parar de gritar, 8,2% sentiram a presença de ameaça e 6,9%
receberam críticas. As práticas prejudiciais predominaram com 86,7% de
utilização da manobra de vasalva, 77,0% não amamentaram na primeira hora
de vida, 45,7% não tiveram o contato pele a pele, 34,5% utilizaram ocitocina,
16,8% curagem sem analgesia famacológica. Conclui-se que grandes avanços
aconteceram para o decréscimo de procedimentos realizados de forma
inadequada, mas ainda encontramos fortes indícios de violência institucional
impetrada por instituições de deveriam cuidar e zelar pelo bem estar da mulher,
neonato e família.
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Doença da Folha Verde em Trabalhadores da Fumicultura do Sul do
Brasil
Fassa, A.G.; Faria, N.M.X.; Meucci, R.D.; Fiori, N.S.; Miranda, V.;
Facchini, L.A.
Introdução:
Apesar do Brasil ser o segundo maior produtor de fumo do mundo, não
existem estudos sobre doença da folha verde no país.
Métodos:
Foi realizado um estudo transversal com amostra representativa dos
fumicultores de uma cidade do sul do Brasil. A descrição da amostra incluiu
variáveis socioeconômicas, de comportamento e ocupacionais. Utilizando-se
modelo hierarquizado realizou-se regressão de Poisson com seleção para
trás para examinar a associação entre estas exposições e doença da folha
verde, estratificada por sexo.
Resultados:
A prevalência de doença da folha verde entre homens, no mês anterior a
entrevista foi de 6,6% enquanto entre as mulheres foi de 11,9%. Entre
homens, idade, ser não fumante, pendurar varas carregadas de fumo, colher
folhas molhadas e fazer força foram fatores de risco para doença da folha
verde. Entre mulheres, fazer manocas, transportar fardos, colher folhas
molhadas, ter contato com pesticidas e fazer força estiveram positivamente
associadas com doença da folha verde.
Conclusões: É necessário melhorar os métodos de rastreamento da doença
da folha verde em estudos epidemiológicos, principalmente visando a
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distinção entre intoxicações por agrotóxicos e intoxicações por nicotina.
Profissionais de saúde, especialmente aqueles que trabalham em áreas de
fumicultura, devem ser capacitados a diagnosticar e tratar doença da folha
verde.
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HEPATITES VIRAIS: RELATO DE UMA INTERVENÇÃO PARA MELHORAR AS
NOTIFICAÇÕES

PREVEDELLO, Patricia Vedovato1
Bandeira, Danieli2
Hodali, Namir Ferreira El3
Garlet, Nathália4
Rossato, Verginia Medianeira Dallago5
Silveira, Giane6
INTRODUÇÃO: As hepatites virais são doenças causadas por diversos agentes etiológicos, que
além de possuírem características clínicas e laboratoriais distintas, apresentam importantes
diferenças epidemiológicas quanto à evolução. Em Santa Maria/RS está localizado o Hospital
Universitário de Santa Maria (HUSM), que através do Núcleo de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar (NVEH) realiza a investigação e notificação de casos de hepatites virais por meio do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sendo este sistema a principal fonte de
dados sobre esses agravos. Além disso, o município possui o Centro de Aplicação e Monitorização
de Medicamentos Injetáveis (CAMMI), que além de realizar notificações, é o local responsável pela
aplicação dos medicamentos específicos para tratamento das Hepatites Virais. OBJETIVO:
Identificar se os usuários portadores de hepatites virais cadastrados no Sistema de Administração de
Medicamentos (AME) do Estado do Rio Grande do Sul, residentes no Município de Santa
Maria/RS, estão notificados no SINAN. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo,
caracterizado como relato de experiência de uma equipe Multiprofissional do NVEH do HUSM,
que realizou a identificação dos usuários de Santa Maria/RS, portadores de hepatites virais
cadastrados no AME, no período de janeiro de 2011 a abril de 2012, comparando-os com os dados
do SINAN do mesmo período, para averiguar se os usuários estavam notificados. RESULTADOS:
Dos 211 usuários do AME, apenas 93 (44%) estavam notificados no SINAN. Destes, 78 (83,8%)
foram notificados pelo NVEH do HUSM e os outros 05 (16,2%) pelo CAMMI. Após esse
levantamento, o banco do SINAN foi atualizado sendo feitas 82 notificações. Assim as notificações
que estavam em um percentual de 44%, atingiram 82% de usuários notificados. CONCLUSÃO: A
partir do levantamento dos dados, percebeu-se o considerável número de subnotificações, visto que
o número de portadores de hepatites virais cadastrados no AME era superior ao número de
notificações no SINAN. Destaca-se também, a importância do NVEH do HUSM no quantitativo de
notificações que têm realizado, com consequente contribuição para melhorar as informações dos
indicadores das hepatites virais. Neste sentido, é fundamental a criação de estratégias que visam à
sensibilização dos profissionais para a notificação e acompanhamento deste agravo, a fim de
melhorar a qualidade dos registros no sistema de informação.
1

Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: patty_prevedello@hotmail.com
2
Enfermeira. Especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: danielibandeira22@gmail.com
3
Farmacêutico. Especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de Saúde –
Universidade Federal de Santa Maria. Email: namirhodali@hotmail.com
4
Auxiliar de enfermagem. Funcionária do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário de
Santa Maria. Email: nathaliagarlet@gmail.com
5
Enfermeira. Doutora em Educação e Ciência pela Universidade Federal de Santa Maria. Responsável pelo Núcleo de
Vigilância Epidemiológica Hospital do Hospital Universitário de Santa Maria. Email: vmrossato@yahoo.com.br
6
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AUTORES: Alfredo José Monteiro Scaff e Vania Cardoso Leão de Magalhães
TITULO: Estimativas de casos novos de câncer para as regiões de saúde e municípios do Estado
do Rio de Janeiro, 2012-2013.
OBJETIVO: Ter uma proxy do número de casos novos por câncer no Estado do Rio de Janeiro
considerando suas regiões de saúde e seus respectivos municípios, subsidiando o planejamento
estadual da atenção oncológica.
JUSTIFICATIVA: As estimativas de incidência ajudam no processo de planejamento por
identificar situações que requeiram um investimento diferenciado face às diferenças regionais.
A distribuição de aumento dos cânceres está normalmente associada às condições
socioeconômicas da população, o nível de pobreza, e a exposição a diferentes fatores de riscos
ambientais relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos.
O câncer ganhou importância nas últimas décadas evidenciada pela transição epidemiológica e
demográfica da população. Com diminuição das doenças infectocontagiosas e aumento das
crônico-degenerativas, o câncer está entre as principais causas de mortalidade.
O INCA publica as estimativas de incidência de câncer para os estados e capitais do pais, e é
necessária uma metodologia e estimativa que distribua os casos nas nove regiões de saúde –
CIR´s.
METODOLOGIA: As estimativas para o Estado do Rio de Janeiro são elaboradas pelo INCA com
base em Registros de Câncer de Base Populacional de outros 18 registros, pois o estado do Rio
de Janeiro não possui um registro em operação.
Por conta disso criou-se uma formula de aproximação considerando a população de cada região
e o número de casos novos estimados para o Estado como um todo e o número de casos novos
da capital para a região Metropolitana I.
RESULTADOS: Os resultados da estimativa de número de casos novos de câncer para as regiões
de saúde são apresentados na tabela abaixo, distribuídos entre homes e mulheres para o ano
de 2012.
CIR (Região de Saúde)
Homens Mulheres Total
Baía da Ilha Grande
340,8
376,5
717,3
Baixada Litorânea
954,24
1054,2
2008,44
Centro Sul
454,4
502
956,4
Média Paraíba
1204,16 1330,3
2534,46
Metropolitana I
14018,24 15486,7 29504,94
Metropolitana II
2749,12 3037,1
5786,22
Noroeste
477,12
527,1
1004,22
Norte
1181,44 1305,2
2486,64
Serrana
1295,04 1430,7
2725,74
Estado do Rio de Janeiro 22720
25100
47820
CONCLUSÃO: No Estado do Rio de Janeiro, estimou-se para o ano de 2012 um total de 47.820
casos novos de neoplasias malignas, sendo 22.720 em homens e 25.100 em mulheres. As cinco
principais causa entre os homes são próstata (7.580), cólon e reto (2.010), pulmão (1.800),
cavidade oral (1.400) e estômago (1.180); entre as mulheres destacamos o câncer de mama
(8.140), cólon e reto (2.430), colo do útero (2.030), tireoide (1.460) e pulmão (1.230) (fonte:
INCA, 2011). Todas as Regiões de Saúde apresentam perfil semelhante.

859

CARACTERIZAÇÃO

DOS

RECÉM-NASCIDOS

QUANTO

À

IDADE

GESTACIONAL, IDADE E COR DA PELE MATERNA NOS MUNICÍPIOS SEDE
DAS MACRORREGIONAIS MARANHENSES.
Benylda Araújo Pinheiro de Sousa, Giuliane Ferreira Lopes dos Santos, Adely
Fátima Dutra Vieira Araujo, Lívia dos Santos Rodrigues, Rosângela Fernandes
Lucena Batista, Eduarda do Vale Gomes
Introdução: No Brasil, dados do Ministério da Saúde – considerando-se registros
do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e de algumas coortes
regionais – evidenciam um aumento nos nascimentos pré-termos nas últimas
décadas. Objetivo: Caracterizar os recém-nascidos quanto à idade gestacional,
idade e cor da pele materna. Métodos: Estudo descritivo baseado em dados do
SINASC contendo informações sobre os nascimentos no Maranhão no ano de
2010. A amostra foi constituída pelos 31.931 nascimentos de residentes nos
municípios sede de cada macrorregião do estado, sendo os mesmos: São Luís,
Caxias, Coroatá, Imperatriz, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês e Balsas. As
variáveis selecionadas para o estudo foram gestação, idade e cor da pele
materna. A idade gestacional foi categorizada em menos 37 semanas como
nascimento pré-termo e de 37 a 43 semanas como a termo. A idade materna foi
disposta em menores de 20 anos, de 20 a 34 anos e 35 anos e mais. A cor da
pele materna em branca, preta, parda e outras. Os dados foram analisados em
software STATA 12.0 e apresentados por meio de frequências absolutas e
relativas. Realizou-se teste para a diferença entre duas proporções considerandose na análise o município de São Luís em relação aos demais. Resultados: No
Maranhão o total foi de 120.344 nascimentos. Nos municípios pesquisados
ocorreram 31.931 nascimentos, sendo o maior percentual em São Luís (54,25%),
destes, 5,63% foram pré-termo e 94,37% a termo. O município de Coroatá
apresentou maior percentual de pré-termos (12,08%) e de mães menores de 20
anos (29,46%). Balsas apontou o menor percentual de pré-termos (2,36%). Em
todos os municípios a cor parda foi predominante (61,24%). Os municípios com
proporções equivalentes de pré-termos foram São Luís (5,63%) e Imperatriz
(5,15%). Conclusão: Os resultados mostram que a maioria dos nascimentos
ocorreu no município de São Luís, capital do Estado. Imperatriz foi a única cidade
a ter proporção equivalente de pré-termos em relação à capital. A maior
proporção de pré-termos e de mães menores de 20 anos foi observada em
Coroatá, sugerindo a necessidade de investimentos na rede de atenção básica
com foco na prevenção da gravidez na adolescência.
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Construindo pontes: a prática da interdisciplinaridade em um estudo com travestis
e transexuais em Salvador–Bahia
Autores: Inês Dourado1, Luis Augusto Vasconcelos1,2, Laio Magno1, Caio Cerqueira1,
Sandra Brignol1, Maycon Lopes1, Sarah MacCarthy3, Adriana Prates1
Afiliações: 1Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia; 2Instituto de
Humanidades Artes e Ciências/Universidade Federal da Bahia; 3Miriam Hospital/Alpert
Medical School of Brown University, Providence, Rhode Island, USA
Introdução: A população de travestis e transexuais (TT) apresenta necessidades de
saúde importantes, e taxas desproporcionalmente elevadas de HIV e outras DST.
Porém, não se conhece o tamanho dessa população e são raros estudos com perspectivas
de integração de métodos quantitativos e qualitativos. Objetivo: Descrever a
implantação de uma pesquisa que objetiva investigar os modos de vida de TT em
Salvador/Bahia, bem como a prevalência de HIV, sífilis, e hepatites virais.
Metodologia: Esta pesquisa assume uma abordagem etnoepidemiológica, que exige dos
pesquisadores um exercício contínuo de interdisciplinaridade, articulando a demanda
por dados epidemiológicos (inquérito comportamental e sorológico), e por aspectos da
cultura e modos de vida de TT. Resultados: Iniciamos um mapeamento das TT através
das redes sociais e em eventos LGBT, e para facilitar os contatos, utilizamos o nome
fantasia–Projeto PopTrans; criamos um sítio (http://www.poptrans.com.br/), e um perfil
no Facebook (www.facebook.com/poptrans). Um primeiro instrumento de coleta –
Roteiro1, contatou 94 TT e 37(39%) aceitaram responder as perguntas. A média de
idade foi 28 anos; 20% se declararam travestis, 13% transexuais e 7% mulheres; 13%
usavam silicone e hormônios, 24% só usavam hormônio e 2% não faziam uso dessas
substâncias; 11% eram profissionais do sexo, 4% estudavam e 21% estavam em outras
atividades. Esse mapeamento foi seguido dos Grupos Focais (GF) e outro Roteiro (2)
foi elaborado evidenciando que as categorias de identidade sexual são muito fluidas, e
não obedecem criteriosamente às definições abstratas da literatura corrente (transexuais,
travestis, transgênero, etc). Esta descoberta foi importante para os critérios de inclusão
do inquérito epidemiológico e desenvolvimento do questionário quantitativo
(instrumento 3). Conclusão: A produção de dados etnoepidemiológicos sobre as TT
tem sido um desafio para o grupo de pesquisa. As interações cotidianas com atores do
movimento social e outras TT que circulam na cidade de Salvador, ou nos espaços
virtuais, tem produzido uma série de reflexões sobre os limites de nossos
conceitos/categorias para traduzirem a diversidade de práticas, experiências e das
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próprias TT. Por outro lado, são essas mesmas reflexões que possibilitam rever e
expandir as linguagens e objetivos científicos materializados em nossos instrumentos de
pesquisa.

Palavras chaves: travestis, transexuais, interdisciplinaridade, etnoepidemiologia,
infecções sexualmente transmissíveis
Apoio: Departamento de DST/Aids/HIV e Hepatites Virais/Ministério da Saúde
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Interdisciplinaridade na investigação em epidemiologia e determinantes sociais da saúde
Patrícia Ferreira 1, Claudia Teresa Vieira de Souza2 , João Arriscado Nunes 1, 3
1

Centro de Estudos Sociais (CES), Universidade de Coimbra, Portugal
Laboratório de Pesquisa de Epidemiologia e Determinação Social da Saúde,
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC), Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil
3
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, Portugal
2

Introdução: O projeto “Novos caminhos para a investigação em determinantes sociais
da saúde” decorreu em colaboração entre o Laboratório de Pesquisa de Epidemiologia e
Determinação Social da Saúde do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC)
(Fundação Oswaldo Cruz/Rio de Janeiro) e a plataforma BIOSENSE coordenada pelo
Centro de Estudos Sociais (Universidade de Coimbra/Portugal). Adotando uma
perspetiva interdisciplinar entre a epidemiologia e as ciências sociais, o projeto dedicouse ao envolvimento e participação da comunidade em ações de promoção da saúde e
produção de conhecimento sobre saúde.
Objetivos: Contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão adequada dos
processos que configuram os estados de doença e de saúde de coletivos e dos indivíduos
e para a ampliação dos processos de produção de conhecimentos sobre os
Determinantes Sociais da Saúde, através da realização de ações de promoção da saúde
com a associação de pacientes “Lutando para Viver Amigos do IPEC” e seus
amigos/familiares.
Metodologia: Recorreu-se a estratégias de investigação colaborativa voltadas para o
desenvolvimento de atividades sócio-educativas e culturais de interesse coletivo e de
instrumentos educativos facilitadores da participação e envolvimento da comunidade.
Resultados: A plataforma de diálogos e de partilha estabelecida reflete a importância da
construção de pontes entre formas de conhecimento e experiências situadas e o
conhecimento epidemiológico, abrindo espaços para novas configurações de
intervenções na promoção da saúde. Os instrumentos usados na construção de novas
práticas e formas compartilhadas de produção de conhecimento descritos foram a
fotografia, uso da imagem e da legenda como recursos para a criação de novas
configurações de conhecimentos, a partir de visitas técnicas ao Jardim Botânico, ao
Museu de Astronomia e Ciências Afins, a exposição “ÁGUA” no Museu Histórico
Nacional e a oficina de Literatura de Cordel na Ciência e na Saúde, enquanto estratégias
de promoção da saúde e produção do conhecimento.
Conclusões: A colaboração estabelecida entre os atores envolvidos neste projeto dão
“pistas” sobre novas configurações de intervenção na saúde ao nível local, assentes num
projeto amplo e coletivo de solidariedade pragmática, no qual o conhecimento científico
é um forte aliado na resolução de problemas e nos processos de transformação social.

863

VALIDAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITO POR
SELECIONADAS, MICRORREGIÃO SERRANA, BRASIL, 2007

NEOPLASIAS

Adalberto L. Miranda Filho, Armando Meyer, Gina Torres R. Monteiro
Introdução: No Brasil, o banco de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM) representa uma fonte importante para os estudos epidemiológicos. Avaliar a
qualidade da informação da causa básica de óbito é de extrema relevância para
aprimorar o SIM e subsidiar estudos epidemiológicos que o utilizam.
Sujeitos e métodos: Trata-se de um estudo de validação da causa básica de óbito. Os
dados individuais das declarações de óbito (DO) foram obtidos no sítio eletrônico do
SIM e comparados com as informações levantadas na revisão de prontuários médicos.
Foram incluídas no estudo DOs de indivíduos maiores de 18 anos de idade, residentes
nos municípios de Petrópolis e Teresópolis que faleceram no ano de 2007, com
neoplasia de cérebro, de esôfago, de estômago, leucemia ou linfoma informado como
causa básica ou associada, além daqueles cuja causa básica era neoplasia maligna sem
especificação de localização. A validade da causa básica da DO foi avaliada pela sua
comparação com os dados do prontuário, possibilitando obter o valor preditivo positivo
(VPP) e seu intervalo de confiança (95%).
Resultados: Foram revisados os prontuários de 130 DOs. O valor preditivo positivo foi
de 88,9% para neoplasia de esôfago, 94,1% para as de estômago, 90,0% para as de
cérebro e 100% para as leucemias e linfomas. Não se observou diferença nas taxas de
mortalidade por leucemias e por linfomas calculadas com os dados do SIM e com os
obtidos na validação. As taxas de mortalidade por neoplasia de cérebro, de esôfago e de
estômago não revelaram diferença importante na magnitude, apesar de apresentarem
pequena superestimação.
Conclusão: Pode-se concluir que as informações da causa básica de morte por estas
neoplasias nos municípios de Petrópolis e Teresópolis são suficientemente válidas para
o uso em estudos epidemiológicos.
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O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SARAMPO OCORRIDOS EM
FORTALEZA-CE
Samira Valentim Gama Lira
Adriano Rodrigues de Souza
Daniele Ribeiro Magalhães Camelo
José Antônio Pereira Barreto
Ana Maria Peixoto Cabral Maia
Introdução: Desde o ano de 1999 não se registrava casos de sarampo em
Fortaleza. Em nove de janeiro de 2014, notificou-se o primeiro caso de
sarampo correspondente ao atual surto. Deste caso índice foram notificados
221. Quem foi acometido por sarampo em Fortaleza? Qual a faixa etária mais
acometida?

Que

sintomas

apresentaram?

Respondendo

estes

questionamentos proporcionaremos uma rica descrição do surto de sarampo
em Fortaleza.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados de sarampo
em Fortaleza em 2014.
Metodologia: Estudo transversal que investigou 221 casos notificados de
sarampo, entre 1º de janeiro e 15 de março de 2014. Tivemos como fonte de
dados a planilha de acompanhamento dos casos. A coleta dos dados ocorreu
entre 20 a 25 de março de 2014. As variáveis utilizadas foram as relacionadas
à pessoa e a notificação. Os dados foram analisados utilizando o Excel, sendo
apresentado em relação à sua distribuição absoluta e relativa.
Resultados: Dos 221 casos notificados de sarampo, 52,5%(116), ocorreram
no sexo feminino. A faixa etária de maior incidência foi a menor de 1 ano com
41,2% (91) dos casos, seguida pelas de 1 a 4 anos e 20 a 29 anos que
registraram 23,5%(52) e 13,1%(29) respectivamente. As áreas geográficas I e
VI tiveram mais casos. Os principais sintomas foram febre em 94,1% (208),
tosse em 78,7% (174), coriza com 66,5% (147), e conjuntivite em 57,5% (127).
Com relação ao estado vacinal 28,1%(62), dos casos ocorreram em crianças
que não apresentavam idade para estarem vacinadas, 24% (53), encontravamse vacinados e 22,6%(50), não estavam ou não comprovaram vacinação. O
bloqueio vacinal foi realizado em 77,8%(172), dos casos, destes 42,5% (94)
foram feito em tempo oportuno. Entre os casos notificados 60,6% (134), não
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necessitaram

de

hospitalização,

enquanto

que

16,3%

(36)

foram

hospitalizados. Quanto a notificação, 73%(163), dos casos foram notificados
entre a semana epidemiológica três e seis, caracterizando a maior incidência
da doença entre as 12 semanas avaliadas. Destes 49,3%(109), foram
descartados, 46,6% (103), foram confirmados e 4,1%(9) encontram-se em
processo de investigação.
Conclusão: A maior incidência dos casos concentrou-se no sexo feminino, na
faixa etária de menor de um ano, na secretaria regional II e VI e sem
vacinação. Vale ressaltar que após a intervenção epidemiológica os casos vêm
declinando.
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Desfecho funcional e Letalidade precoce após doença cerebrovascular em hospital
regional de um município da Amazônia brasileira

Introdução: O Brasil ganha destaque mundial, especialmente nas Américas, quando se
trata de anos perdidos por morte prematura ou por incapacidade (DALY) provocado
pelas doenças cerebrovasculares. Ademais, poucos estudos abordam a letalidade
cerebrovascular precoce e desfechos funcionais em diferentes contextos no Brasil,
sobretudo na região amazônica.
Objetivo: Identificar taxa de letalidade e desfechos funcionais de casos hospitalares
após 28 dias do evento no município de Coari-AM, Amazônia brasileira.
Método: No Hospital Regional de Coari (HRC), por período de 1 ano (outubro/2010 a
setembro/2011), foram identificados, na admissão ou até dois dias da internação, os
casos índices com diagnóstico clínico de doença cerebrovascular. Os episódios
isquêmicos transitórios não foram considerados no estudo. Os casos incidentes foram
acompanhados segundo a evolução clínica (National Institutes of Health Stroke Scale,
NIHSS) e funcional (Medida de Independência Funcional, MIF) da doença em 10 e 28
dias após o evento, no hospital ou em sua residência.
Resultados: A amostra hospitalar foi composta por 23 pacientes com diagnóstico
clínico de doença cerebrovascular. Estes pacientes tiveram idade média de 72,8
(DP=12,4) anos, sendo em sua maioria homens, pardos, sem estudo formal e com renda
mensal média entre 1 e 2 salários-mínimos. Quanto às condições pré-clínicas relatadas
pelos participantes, destaca-se a alta prevalência de hipertensão (95,7%) e diabetes
(47,8%). Na admissão, a maioria apresentou grave comprometimento neurológico
(73,4%, NIHSS≥16), e a mediana de tempo de internação hospitalar foi de 5 dias, com
intervalo interquartílico (IIQ) de 3-9. As letalidades em 10 e 28 dias após o evento
foram de 30,4% (IC95% = 11,6–49,2) e 34,8% (IC95% = 15,3–54,3), respectivamente. Em
28 dias após o evento, os sobreviventes apresentaram baixa independência funcional
(MIF com mediana de 49, IIQ=18-91).
Conclusão: No município de Coari houve alta taxa de letalidade precoce por casos
hospitalares da doença cerebrovascular, graves comprometimentos neurológicos e
relevantes prejuízos funcionais após 28 dias do evento em comparação a outros lugares
no Brasil. Aspectos que podem estar associados a estes resultados são: idade elevada da
amostra, possível priorização de atendimentos graves e baixa qualidade no cuidado no
hospital sob estudo.

Autores: Tiótrefis Gomes Fernandes, Eline Ramos de Souza, Eduardo Faustino Coelho
Souza, Tania Fernandes Campos, Paulo Andrade Lotufo
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A participação da enfermagem na avaliação dos serviços de saúde da mulher a
partir de inquérito de base populacional

Samira Nascimento Mamed
Thays Angélica de Pinho Santos
Claci Fátima Weirich Rosso
Suiany Dias Rocha
Vanessa Romeiro Vasco
Introdução: A mulher é a principal cliente dos serviços de saúde, já que além de
buscar os serviços durante todas as etapas de sua vida, para consultas
ginecológicas, planejamento familiar, pré-natal, puerpério e acompanhamento do
climatério. A enfermagem atua nesse processo de maneira direta e indireta seja pelo
atendimento em consultas, seja pela gestão dos serviços, papel frequentemente
desempenhado pela enfermagem. Diante disso é necessário que os gestores
conheçam essa clientela, e desenvolva estratégias a fim de ofertar o atendimento de
maneira cada vez mais eficaz. Objetivo: Avaliar a utilização dos serviços de saúde
da mulher para prevenção de câncer de mama e colo de útero, bem como pré-natal
nos serviços de saúde dos municípios pertencentes ao Entorno Sul o Distrito
Federal, pela inserção do profissional de enfermagem. Metodologia: Estudo
transversal, com amostra de 319 mulheres selecionadas em três estágios de
seleção. Utilizado questionário previamente validado e baseado no questionário da
Pesquisa Mundial de Saúde - PMS. Os dados foram digitados em banco específico e
analisado pelo programa Statistical Package For The Social Science. Foram
realizados cruzamentos, frequências simples e intervalo de confiança a 95% e teste
qui quadrado quando houve cruzamento de dados. Resultados: Das 319 mulheres
entrevistadas, 62,4% tinham idade inferior a 40 anos, 62,7% pardas ou negras. 61%
em relacionamento estável. Cerca de 50% das mulheres entre 20 e 30 anos nunca
realizaram exame colpocitológico. 42,4% das participantes faziam uso de um
método contraceptivo no momento da entrevista. Ao entrevistar as mulheres com
histórico de gestação a menos de 2 anos, verifica-se que 90% delas realizaram prénatal, 100% tiveram o parto realizado em hospitais e em 86% das ocasiões foram
atendidas pelo médico. 53,5% realizaram consulta puerperal. Conclusão: Foi
possível evidenciar o cenário daquela localidade quanto ao atendimento ofertado às
mulheres. Verificou-se da mesma forma a atuação dos profissionais de enfermagem
tanto na assistência direta a essas mulheres, nos programas de pré-natal e
prevenção de câncer de colo de útero e mama, quanto na gestão, no planejamento
adequado ou não das ações nos referidos programas.
Palavras-chave: Avaliação em Saúde; Saúde da Mulher; Inquérito sobre Saúde
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Stressors affecting work ability of nurses differ according to age groups: 2-year follow-up
Maria Carmen Martinez (1,2), Maria do Rosario Dias de Oliveira Latorre (1), Frida Marina
Fischer (1)
Affiliation:
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Introduction. Work stressors characterizing nursing jobs are associated with work ability
reduction. The work ability-WA impairment has predictive value for sick leave among nursing
personnel, as well as nurses’ early exit from their jobs. We aim to evaluate work stressors
affecting the WA of young and older nursing professionals.
Method. We conducted a 2-year cohort study (2009-2011) in a hospital in São Paulo. A
questionnaire was answered to obtain data on sociodemographics, lifestyles, working
conditions, health symptoms. The Brazilian versions of the following scales were also included:
Job Stress Scale (JSS), Effort-Reward Imbalance (ERI), Work-Related Activities That May
Contribute To Job-Related Pain and/or Injury (WRAPI) and Work Ability Index (WAI). The
study population were initially 514 employees (83.8% of the total). Those who did not yearly
participate were excluded. The final number of participants during the 2-year cohort totalized
304. For each age group (<45 years and ≥45 years), we compared the changes in Delta-WAI
according to the work stressors exposure (increased or not) using the Mann-Whitney test. The
study followed the principles of Helsinki and was approved by the Ethics Committees of the
School of Public Health of the University of São Paulo.
Results. Females were 79.9%, 16.0% had ≤45 years old, registered nurses were 32.3%. WAI
showed a reduction (46.2 in 2009; 42.3 in 2011). There were no differences in WAI between
the age groups in 2009 (p=0.465), 2011 (p=0.464) and in delta-WAI (p=0.609). Considering
each stressor there were no differences between the age groups at the beginning and at the end
of follow-up. Despite this, the effect of work stressors on WA was different for the age groups:
among younger workers increasing perceived stress was associated with decreasing WA: effortreward imbalance (p<0.001), overcommitment (p<0.001), social support (p=0.002) and WRAPI
(p=0.001). Among older workers only increasing in effort-reward imbalance was associated
with decreasing WA (p=0.014).
Conclusions. Impact of stressors on WA was different for the two age groups: while WA
among the younger workers showed effects of various stressors, WA of the older ones was only
influenced by effort-reward imbalance. Results show that intervention actions should be
differentiated for each age group.
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O PERFIL DA MORTALIDADE MATERNA DE FORTALEZA

Samira Valentim Gama Lira
Bruna Bárbara Fernandes Moura
Aline Rodrigues Feitoza
Adriano Rodrigues de Souza
Poliana Hilário Magalhães
INTRODUÇÃO: A morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um
período de 42 dias após o término da gestação caracteriza a morte materna. As
mortes maternas são divididas em: morte materna direta e mortes maternas
indiretas. Baseado neste contexto, passamos a nos questionar: Qual o perfil da
mortalidade materna de Fortaleza nos anos de 2012 e 2013? O Ministério da
Saúde projetou uma mortalidade de 35 mortes maternas até 2015. Alcançar
estes índices requer dedicação e acompanhamento.
OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico da mortalidade materna de
Fortaleza nos anos de 2012 e 2013.
MÉTODO: Estudo epidemiológico, descritivo, com abordagem quantitativa. Os
dados foram coletados em março de 2014, através dos registros de óbitos
morte materna contidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM),
através do TABNET/ DATASUS instalado no site: www.sms.fortaleza.ce.gov.br
Em seguida, os dados foram analisados e tabulados no Micro Office Excel
versão 2007, sendo apresentado em relação à sua distribuição absoluta e
relativa.
RESULTADO: Foram constatadas 66 mortes maternas nos anos 2012 e 2013
em Fortaleza. Sendo 51,5% (34), das mortes em 2012 e 48,5% (32), em 2013
(sujeito a alteração). As regionais geográficas II, III, V e VI são as responsáveis
pelos maiores registros, respectivamente, com 12,1% (8), 16,6% (11), 24,2%
(16) e 25,5% (17). Os meses de janeiro, abril e dezembro registraram os
maiores índices com 40,9% (27), dos óbitos. A faixa etária de maior incidência
é a de 25 a 29 anos com 22,7% (15). Os hospitais com 81,8% (54), seguido
pelo domicilio com 12,1 % (8), foram os locais que mais ocorreram os óbitos.
As unidade de referência MEAC e Hospital Geral de Fortaleza (HGF), com
37,8% (25) foram as unidades de maior registro.
CONCLUSÃO: A mortalidade não é responsabilidade apenas do setor saúde,
mas de ações multissetoriais, pois a morte materna esta diretamente associada
ao grau de desenvolvimento do país. Ressalta-se que a melhoria ao acesso à
atenção básica e de emergência, a ampliação da cobertura de vacinação e da
assistência pré-natal, entre outros, favorecem a redução. Entretanto, apesar de
todas as mudanças que o país tem feito, a redução da mortalidade materna é
uma meta de desenvolvimento que parece ainda distante.
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Resumo IX Congresso Brasileiro de Epidemiologia
Eixo 4: Diálogo entre a Epidemiologia e as Ciências Sociais e Humanas
Linha: Epidemiologia e Comunicação
Autores: Aline Cavaca; Flávia França; Tainara dos Santos; Tatiana Emerich; Adauto Emmerich;
Paulo Roberto Vasconcellos; Edson Theodoro dos Santos Neto.
“Valor-saúde”: desenvolvimento de critérios de priorização midiática em Comunicação e
Saúde
Apesar dos espaços amplos dedicados à saúde nos jornais diários, os critérios para
noticiabilidade (valor-notícia) obedecem à lógica jornalística e de mercado, possivelmente
descompassadas com as necessidades de saúde da população.
O objetivo deste estudo é desenvolver critérios prioritários para Comunicação e Saúde (“valorsaúde”), a partir da análise de Políticas de Saúde e de dados epidemiológicos de
morbimortalidade do Espírito Santo, a fim de identificar quais doenças deveriam ter prioridade
de divulgação na mídia capixaba.
Um levantamento foi realizado a partir de dados de saúde do Espírito Santo referentes aos
anos de 2011 e 2012, coletados nos Sistemas de Informações em Saúde e nas Políticas de
Saúde estaduais. Dessa maneira, o valor-saúde foi construído pela definição das seguintes
classificações: 1) Prioridades políticas de saúde: doenças apontadas no Plano Estadual de
Saúde ES 2012-2015, no Plano Diretor de Regionalização 2011 e no Edital de pesquisa
FAPES/CNPq/MS-Decit/SESA nº 10/2013 como prioridades de pesquisa e intervenção; 2) Dez
principais causas de mortalidade de acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade
(SIM); 3) Dez principais doenças de notificação compulsória segundo o Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN); 4) Dez principais causas de Internações no Sistema Único
de Saúde(SUS), detectadas no Sistema de Informações Hospitalares(SIH) do SUS.
Os dados foram agrupados no Microsoft Office Excel 2010, onde realizou-se a seleção e
hierarquização das doenças segundo o critérios: frequência e coincidência nos sistemas de
informação e nos documentos governamentais. Assim, o valor-saúde foi constituído pelas
seguintes doenças: Infecto-parasitárias; Doenças do aparelho circulatório; Doenças do
aparelho respiratório; Neoplasias malignas; mal formação congênita e anomalias
cromossômicas, diabetes mellitus, doença de Alzheimer, colelitíase e colecistite, outras
doenças do aparelho urinário e hérnia inguinal.
Conclui-se que o método de construção do “valor-saúde” apresenta-se como uma proposta
pertinente para o desenvolvimento de critérios de priorização em Comunicação e Saúde que
aproxime as lógicas midiáticas das necessidades em saúde da população capixaba.
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Uso do Questionário de Sintomas de AVC (QSA) como ferramenta de vigilância
em saúde na comunidade

Introdução: Considerando a necessidade no Brasil de medidas mais precisas de
avaliação e controle das doenças cardiovasculares, a raridade de instrumentos de
rastreamento de fácil uso pela equipe de saúde e incorporação destes como ferramenta
de planejamento no cuidado são alguns dos desafios na vigilância em saúde para tais
agravos.
Objetivo: Discutir o uso do Questionário de Sintomas de AVC (QSA) como ferramenta
de rastreamento de pessoas com doença cerebrovascular na comunidade, a partir de
amostra urbana e rural na Amazônia brasileira.
Método: Na fase 3 do Estudo de Mortalidade e Morbidade do AVC no município de
Coari-AM (EMMA-Coari) realizou-se um levantamento em área urbana e rural
(ribeirinhos) da prevalência de AVC a partir de agentes comunitários de saúde em
visitas de rotina, aplicando o QSA. O instrumento avalia a presença de 5 sintomas de
AVC (fraqueza de membros de um lado do corpo, paralisia facial, alteração na
articulação da fala, parestesia em um dos lados do corpo e alterações visuais) e
diagnóstico médico prévio de AVC. Inicialmente foi aplicado para cada família e, em
caso de alguma resposta positiva de pessoas com 35 anos ou mais, um questionário
individual com detalhes sobre o(s) sintoma(s). Casos de AVC foram os indivíduos com
3 ou mais sintomas relacionados à doença ou com 2 sintomas acrescido do diagnóstico
médico prévio.
Resultados: Foram 4.897 indivíduos entrevistados na área urbana e 1.028 na área rural,
havendo similaridade na distribuição da amostra e universo quanto a idade, sexo. As
prevalências estimadas de AVC foram maiores entre os ribeirinhos em comparação com
os citadinos (dados publicados anteriormente). No geral, os ribeirinhos também
revelaram prevalências de sintomas relacionados ao AVC mais altas do que a população
urbana. O sintoma mais presente entre os participantes urbanos foi alterações de
sensibilidade (4,5% [IC95%: 4,1-5,0]) entre os ribeirinhos a fraqueza de membros (8,4%
[IC95%: 6,9-9,9]). Paralisia facial foi o menos citado em ambas as áreas (2,4% [IC95%:
2,1-2,7]; 3,8% [IC95%: 2,7-4,8], respectivamente). Os dados foram consistentes com
outros achados na literatura.
Conclusão: O QSA mostrou-se útil como ferramenta de rastreio para o AVC, de fácil
uso por agentes de saúde e com potencial para triagem diagnóstica e planejamento de
cuidado na atenção primária.

Autores: Tiótrefis Gomes Fernandes, Bruno Mendes Tavares, Paulo Andrade Lotufo
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Levantamento do Grau de Incapacidade do Paciente
Diagnosticado com Hanseníase no Município de
Palmas- Tocantins
Ana Júlia Rosa Barcelos Costa¹, Diogo de Almeida Lima², Letícia Tomaz Oliveira³, Maria do Socorro
Rocha Sarmento Nobre4, Mônica Bandeira5, Jaciane Araújo Cavalcante6, Rayane Santos de
Seles7,Rafael Duailibe Murici Lentine8.

Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, possui alta infectividade e baixa
patogenicidade, afeta tecidos como a pele e os nervos periféricos, causando danos
ao sistema nervoso. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa através de aerossóis
de lesões no trato respiratório superior. O período de incubação é em média de 2 a 7
anos. O Grau de Incapacidade 0 é quando nenhum problema com olhos, mãos e
pés decorrentes da hanseníase for encontrado. O grau de Incapacidade I é quando
houver diminuição ou perda da sensibilidade na córnea, regiões palmar e plantar é
considerado perda ou diminuição da sensibilidade quando não sentir o
monofilamento de 2g ou um toque leve da caneta. O Grau II de Incapacidade é
dividia por regiões, a dos olhos é quando o paciente estiver com lagoftalmo e/ou
ectrópio, triquíase, opacidade da córnea entre outros; a região das mãos e dos pés é
quando possuem úlceras tróficas e lesões traumáticas na diminuição ou perda de
sensibilidade, dedos (mãos ou pés) em garras, reabsorção óssea e mão e/ou pé
caídos e contratura do tornozelo. O Estado do Tocantins assim como o município de
Palmas possuem elevados índices de casos de Hanseníase, sendo classificado
como hiperendêmico. Objetivo de fazer o levantamento do grau de incapacidade e
suas variáveis dos pacientes diagnosticados com hanseníase no município de
Palmas- TO a partir dos dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). É um estudo descritivo onde serão selecionados dados do
SINAN de todos os casos diagnosticados, confirmados e notificados de hanseníase
entre os anos de 2010 e 2012. Amostra é de 453 indivíduos. Foram selecionados
somente os pacientes que estavam sendo tratados no Sistema Único de Saúde
(SUS) nas Unidades de Atenção Básica em Palmas- TO. 55,62% eram multibacilar,
61,58% eram homens, faixa etária de maior prevalência é dos 20 aos 59 anos. O
grau de incapacidade foi realizado no diagnóstico para obter alta do tratamento,
44,14% dos pacientes tiveram grau de incapacidade zero, mas 35,76% dos
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pacientes não foram analisados. A maior parte dos pacientes foram avaliados na alta
com grau de incapacidade zero, mas ainda existe uma parcela significativa de
pacientes com grau I ao final do tratamento, evidenciando que o acompanhamento
do indivíduo hansênico precisa de uma maior assistência quanto a prevenção de
incapacidades físicas.
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Autores: Berti, Talita L; Faerstein, Eduardo; Boccolini, Cristiano.

Introdução: O consumo insuficiente de frutas e hortaliças (FH) é um dos principais
fatores de risco para a carga global de doenças crônicas não transmissíveis. Contudo, no
Brasil, as estimativas estão abaixo do consumo diário recomendado pela Organização
Mundial da Saúde.
Objetivo: Analisar a prevalência e a tendência temporal do consumo de FH, segundo
determinantes socioeconômicos e demográficos.
Métodos: Estudo longitudinal de servidores públicos, com dados da coorte do estudo
Pró-Saúde das fases I e II (1999 e 2001). A freqüência de consumo de FH e as variáveis
sócioeconômicas e demográficas foram obtidas através de questionário autopreenchido.
Foi avaliada a prevalência de consumo diário (D) e não diário (ND) e as tendências de
padrão de consumo entre 1999 e 2001: melhora, piora, estabilidade não diária (END) e
estabilidade diária (ED), segundo variáveis sóciodemográficas. A associação entre as
variáveis dependentes e independentes foi avaliada pelo teste qui-quadrado de Pearson e
os resultados com p<0,05 foram incluídos na regressão logística multinomial.
Resultados: Foram incluídos 3.072 participantes com informações completas sobre o
consumo de FH em 1999 e 2001. A prevalência de consumo ND e D de FH em 1999 e
em 2001 foi de 78,2% e 20,9% e 76,1% e 22,8%, respectivamente. Quanto à tendência
de consumo de FH: 7,7% pioraram, 67,9% mantiveram o consumo não diário - END,
9,6% melhoraram e 13% mantiveram o consumo diário - ED entre 1999 e 2001. Na
análise multivariada, em comparação com o padrão de referência (estabilidade de
consumo diário de FH entre 1999 e 2001), a piora e a melhoria do consumo estiveram
associadas positivamente com a idade (até 44 anos, p<0,001; 0,24;0,33; e ≤34 anos,
p=0,007, respectivamente). Quanto à estabilidade de consumo ND a associação foi
positiva com o sexo masculino (p<0,001); com idade até 49 anos (p<0,001); e com a
renda familiar até R$2.000 (p=0,02). A cor da pele/raça preta e a escolaridade (1º grau
incompleto ou completo) apresentaram associação negativa com a variável piora e
END, respectivamente.
Conclusão: Os padrões de consumo inadequado são frequentes na população estudada, e
os fatores associados indicam que a idade é um fator em comum para todos os padrões
de mudança estudados, o que pode ser indicativo de efeito de coorte sobre o desfecho.
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Os enfermeiros e a notificação de maus-tratos em crianças e adolescentes na
Atenção Básica à Saúde
Ana Carine Arruda Rolim
Gracyelle Alves Remigio Moreira
Lívia de Andrade Marques
Sarah Maria Mendes Gondim
Soraya da Silva Paz
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
Introdução: A notificação de maus-tratos é uma estratégia amplamente reconhecida
para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Esse procedimento se configura
em uma oportunidade de intervenção precoce, minimizando o risco de revitimização e
as consequências negativas da violência. Para o sistema de saúde, o ato notificatório
permite o dimensionamento epidemiológico do problema, fornecendo subsídios para a
formulação de políticas públicas e para o direcionamento de investimentos em núcleos
de vigilância e de assistência. Objetivo: Analisar os fatores associados à notificação de
maus-tratos em crianças e adolescentes realizadas por enfermeiros. Método: Estudo
transversal realizado com 616 enfermeiros que trabalhavam na Atenção Básica à Saúde
de 85 municípios cearenses, nos anos de 2010 a 2012. Foi utilizado um questionário
contendo 32 questões referentes a dados sociodemográficos, formação profissional,
instrumentação e conhecimento sobre o tema, identificação e notificação de casos de
maus-tratos para a coleta das informações. Análises bivariada e multivariada por
regressão logística foram realizadas. Resultados: Predominaram enfermeiros do sexo
feminino (86,4%), com faixa etária de 21 a 32 anos (60,1%), não casados (51,7%), com
cinco ou mais anos de formado (59,2%), com pós-graduação (83,1%) e com cinco ou
mais anos de trabalho (52,4%). Dos participantes, 56,9% relataram não ter identificado
casos de maus-tratos na sua prática profissional, enquanto 43,1% afirmaram
positivamente. Quanto à notificação dos casos identificados, 58,4% não notificaram as
ocorrências. O modelo logístico final evidenciou que fatores como tempo de trabalho de
cinco ou mais anos (OR=3,09; IC95%=1,74–5,49), unidade de saúde possuir a ficha de
notificação (OR=3,73; IC95%=2,18–6,38), saber para onde encaminhar os casos
(OR=3,33; IC95%=1,60–6,93), não ter medo de envolvimento legal (OR=1,87;
IC95%=1,09–3,20) e achar vantagem à notificação na atenção básica (OR=2,83;
IC95%=1,21–6,63) facilitam a efetivação do ato notificatório. Conclusão: Os
resultados esta pesquisa, além de sensibilizar os enfermeiros para o problema, poderão
ser utilizados pelos profissionais da gestão na orientação de estratégias para o
cumprimento da notificação como dispositivo legal de garantia dos direitos de crianças
e adolescentes.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE CÉREBRO EM REGIÃO AGRÍCOLA E
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO/BRASIL: UM ESTUDO IDADEPERÍODO-COORTE
Adalberto L. Miranda Filho, Rosalina J. Koifman, Sergio Koifman, Gina Torres R.
Monteiro
Introdução: A etiologia do câncer de cérebro é pouco conhecida. Sabe-se que os
indivíduos que residem em comunidades rurais apresentam maiores estimativas de risco
de mortalidade por câncer de cérebro, sendo a principal hipótese a exposição aos
pesticidas. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise de tendência e verificar os
efeitos da idade, do período e da coorte de nascimento nas taxas de mortalidade na
região Serrana (região agrícola) do estado do Rio de Janeiro e compará-las com as da
região Metropolitana (não agrícola).
Sujeitos e métodos: Trata-se de um estudo ecológico de base populacional, com as
taxas de mortalidade por câncer de cérebro em duas regiões do estado do Rio de Janeiro,
de 1996 a 2010. Os dados de óbito foram obtidos na base de dados do Sistema de
Informação sobre Mortalidade. As taxas foram ajustadas pela população mundial e
variação percentual anual estimada (EAPC) foi calculada para as mudanças
significativas ao longo do período. Para a análise dos efeitos idade, período e coorte e
para estimar o risco relativo (RR), os modelos foram ajustados pela regressão log-linear
de Poisson.
Resultados: Entre 1996 e 2010, ocorreram 412 óbitos por câncer de cérebro na região
Serrana e 5322 óbitos na Metropolitana. A EAPC na região Serrana foi de 4,2% de 1999
a 2010. Já na região Metropolitana, foi de -0,5% de 1998 a 2010. A análise idadeperíodo-coorte revelou a presença de importante efeito coorte na região Serrana,
indivíduos nascidos entre 1980 e 1984 e 1985 e 1989 tiveram RR de 4,07 (IC95% 1,83–
9,04) e 4,17 (IC95% 1,79–9,74), respectivamente, em relação aos nascidos em 1950 e
1955.
Conclusão: Este estudo revelou uma tendência crescente da mortalidade por câncer de
cérebro em uma região agrícola. Assim como, efeito coorte nas coortes de nascimento
nascidas após 1954 na mesma região, sugerindo um importante papel das exposições
ambientais em sua distribuição.
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Rodas de Conversa para Avaliação das Ações de Vigilância das Doenças
Exantemáticas em Municípios Silenciosos quanto à Notificação, Bahia,
2013.

Autoras: Andrade*, Aldacy Matos, Santos*, Jaguacyra Nery, Carneiro*, Vânia
Maria Leão, Carvalho*, Adriana Dourado.
Instituição: *Secretaria de Saúde do Estado da Bahia/ Diretoria de Vigilância
Epidemiológica.

Introdução: Como parte das ações de vigilância epidemiológica das doenças
exantemáticas, a visita técnica/supervisão é uma ferramenta importante para a
avaliação de desempenho dos municípios visando o fortalecimento do
processo de certificação da eliminação do sarampo, rubéola e síndrome de
rubéola congênita - SRC no Estado da Bahia. Objetivo: o estudo objetiva
descrever os resultados de avaliações realizadas em rodas de conversa
durante a visita técnica a municípios silenciosos quanto à notificação.
Métodos: para as avaliações foram utilizados questionários adaptados da
SVS/MS para levantamento de dados relativos ao desempenho das ações de
vigilância epidemiológica das doenças exantemáticas (sarampo e rubéola) e
síndrome de rubéola congênita - SRC, sendo aplicados durante as rodas de
conversa com as equipes municipais. Foi realizada oficina para avaliação de
indicadores e levantamento das ações integradas nas áreas de imunizações,
vigilância epidemiológica, laboratório, sistema de informação e atenção básica.
Foram realizadas 28 rodas de conversa em municípios da 11ª, 14ª e 23ª
Diretoria Regional de Saúde considerados silenciosos quanto à notificação, na
série histórica de 2009 a 2013. Resultados: de acordo com as avaliações, os
principais problemas dificultadores na sensibilidade do sistema de notificação
foram: sobrecarga de funções dos técnicos; ausência de organização de fluxos
e processos de trabalho; insuficiência de recursos humanos para o
desenvolvimento
monitoramento

das
e

ações

avaliação

de
das

vigilância;
ações;

falta

deficiência

de

planejamento,

no

repasse

das

capacitações das equipes de saúde das Diretorias Regionais para as ações de
vigilância epidemiológica dos municípios; ausência de visita técnica/supervisão
de rotina às unidades de saúde; rotatividade de recursos humanos; pouca
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articulação entre as vigilâncias epidemiológicas, falta de busca ativa na rotina
de trabalho da a atenção básica e o laboratórios. Conclusões: os resultados
dessa avaliação apontam para a necessidade de aperfeiçoamento do sistema
de vigilância epidemiológica regional e municipal, com a adequação dos
processos de trabalho para o desenvolvimento de uma vigilância integrada
entre as distintas áreas, capaz de identificar oportunamente os casos suspeitos
e dar respostas rápidas e eficazes às demandas, com vistas à certificação da
eliminação do sarampo, rubéola e SRC.
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MINI AVALIAÇÃO NUTICIONAL (MAN) COMO FERRAMENTA DE TRIAGEM
NUTRICIONAL EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS.

LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA - larissaoliveiranutri@gmail.com
MARCOS FELIPE SILVA DE LIMA - marcosfelipe@ymail.com
NATÁLIA LOUISE DE ARAÚJO CABRAL -natalia28ufrn@gmail.com
LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO - lauramyla@hotmail.com
NATÁLIA DE CARVALHO CORDEIRO - nah__carvalho@hotmail.com
KARLA MENDONÇA GONÇALVES DE JESUS - krlinha@oi.com.br
CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA - clelialyra@gmail.com
KENIO COSTA DE LIMA - limke@uol.com.br

Introdução: A Mini Avaliação Nutricional (MAN) é um questionário validado
que contempla questões envolvendo medidas antropométricas, avaliação
global, questionário dietético e a avaliação subjetiva da saúde, permitindo a
detecção de risco de desnutrição e desnutrição em idosos. Segundo a
Resolução nº 283/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária as
instituições asilares devem registrar, mensalmente, o número de idosos com
desnutrição visando a vigilância epidemiológica deste grave distúrbio
nutricional. Objetivo: Realizar triagem nutricional em idosos residentes de
todas as instituições asilares sem fins lucrativos, que aceitaram participar do
estudo, na cidade do Natal, Rio Grande do Norte. Método: Estudo com
delineamento transversal, com 160 idosos institucionalizados, de ambos os
sexos, que atenderam aos critérios de inclusão: idade igual ou superior a 60
anos e em condições físicas e mentais para serem avaliados. Foram excluídos
os idosos com membros amputados (n=3). Para realizar a triagem nutricional
foi utilizada a MAN da seguinte forma: primeiro dois antropometristas
calibrados realizaram, em duplicata, as medidas antropométricas (peso, altura
e perímetros do braço e panturrilha), respeitando os protocolos de avaliação e
utilizando equipamentos específicos para este fim. No momento da avaliação,
os idosos foram orientados a vestir roupas leves e a não usarem fralda.
Equações de predição foram utilizadas apenas para estimar a altura dos idosos
com restrição de mobilidade. Logo após a avaliação antropométrica, outro
grupo de pesquisadores realizou as entrevistas da MAN com os idosos e, na
impossibilidade destes responderem, os questionamentos foram realizados
com os cuidadores. Resultados: Do total de idosos avaliados, 126 (78,8%)
eram do sexo feminino com idade média de 81,05 (8,9) anos. Deste total,
segundo os pontos de corte da MAN, 69 idosos (43,1%, IC 35,3%-51,2%)
estavam sob risco de desnutrição (17 a 23,5 pontos) e 36 (22,6%, IC 16,3%29,8%) foram considerados desnutridos (<17 pontos). Conclusão: A triagem
nutricional, por meio da MAN, demonstrou que a proporção de idosos
residentes em instituições sem fins lucrativos da cidade do Natal/RN sob risco
de desnutrição é elevada e que a desnutrição é prevalente em 22,6% destes.
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Sendo assim, é ideal a realização de intervenção nutricional a fim de recuperar
o estado nutricional desses idosos.
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Titulo: Auto Avaliação de Saúde em relação ao IMC: uma análise do VIGITEL no
Centro Oeste
Autores: Lucia Stela Pessanha Lopes de Souza, Neuber José Segri, Gisela Soares
Brunken
Introdução: A Auto Avaliação de Saúde (AAS) expressa a percepção do estado de
saúde dos indivíduos, a qual está associada com fatores sociodemográficos e/ou de
comportamento de saúde, com base na resposta a uma única questão: o senhor(a)
classificaria seu estado de saúde como: ‘muito bom’, ‘bom’, ‘regular’, ‘ruim’, ‘muito
ruim’. Os fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis têm sido alvo de
inquéritos populacionais realizados pelos serviços de Vigilância em Saúde, sendo o
elevado Índice de Massa Corporal (IMC) um indicador de risco. Importante conhecer se
a AAS tem relação com o excesso de peso, pois essa relação pode ajudar a compreender
a baixa adesão a práticas de promoção e atenção à saúde. Objetivo: Analisar a
associação entre a Auto Avaliação de Saúde e os Índices de Massa Corporal da
população a partir dos dados do VIGITEL, referentes a 2012, nas três capitais da região
Centro Oeste e no Distrito Federal. Método: Estudo de corte transversal utilizando
amostra do VIGITEL de 2012, ponderados para população adulta de cada cidade,
considerando sexo, faixa etária e nível de instrução, do Censo 2010. Foram construídos
boxplot para comparação do IMC segundo categorias de AAS. Resultados: Constatouse distribuição linear e inversa entre IMC e AAS. Nota-se uma concentração de
indivíduos com IMC discrepante (≥ 40 ou <15) nas categorias de AAS ‘muito bom’,
‘bom’ e ‘regular’. Ao estratificar por sexo, percebe-se IMC mais elevado na categoria
de AAS ‘muito ruim’ entre os homens. Nas categorias ‘muito bom’ e ‘bom’ as mulheres
apresentaram menores valores de IMC do que os homens (p<0,01). Na categoria ‘ruim’
essa relação se inverte (p<0,01). Conclusão: Em geral, na medida em que aumenta o
IMC percebe-se uma pior auto avaliação de saúde. As mulheres das categorias de AAS
‘muito bom’, ‘bom’ e ‘ruim’ parecem perceber melhor a saúde do que os homens, visto
que nas duas primeiras categorias os homens apresentam IMC mais elevado, ocorrendo
o inverso na categoria ‘ruim’. Há pessoas com excesso de peso que auto avaliam sua
saúde como ‘muito bom’, ‘bom’ ou ‘regular’. Isso pode influenciar na decisão de não
procurarem ajuda ou não aderirem a práticas de promoção a saúde como: maior
consumo de frutas, legumes e verduras, menor consumo de gordura, açúcares e cereais
refinados, prática de atividade física, entre outras.
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HEPATITES VIRAIS: VULNERABILIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TUPANCIRETÃ/RS
CARVALHO, Themis Goretti Moreira Leal de1; PIMENTEL, Gabriella Machado2;
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia – 2º semestre/20133
Considerando o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas -SPE, institucionalizado
no município de Tupanciretã/RS, este projeto tem como objetivo central conhecer a
vulnerabilidade, desenvolver estratégias de promoção dos direitos sexuais e dos
direitos reprodutivos, de promoção da saúde, de prevenção das hepatites virais por
meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbito das escolas e das unidades
básicas de saúde. Caracteriza-se como um estudo de caso com um delineamento
descritivo observacional. Os envolvidos totalizam uma população 2531 alunos,
sendo 819 alunos da rede municipal (611 da zona urbana e 208 da zona rural) e
1712 alunos da rede estadual (971 alunos do ensino fundamental e 741 do ensino
médio), sua comunidade escolar e os profissionais das Estratégias Saúde da Família
de referência de cada escola. A maioria da nossa população é composta por jovens
do gênero feminino (61%). A idade média do grupo é de 15,8 anos. Cerca de
56,87% já tiveram relações sexuais e 24,9% não utilizaram preservativo na sua
primeira relação sexual. Quando questionados sobre o uso de utensílios ao ir a uma
manicure, somente 11% dos alunos relataram usar seus próprios instrumentos. A
falta de conhecimento expressa em não saber a resposta sobre o tratamento das
hepatites virais (36,63%) é preocupante. É surpreendente que, com todas as
informações veiculadas na mídia e campanhas os alunos ainda não têm uma
informação adequada. A vacinação para a hepatite viral do tipo B está disponível no
Sistema Único de Saúde (SUS), mas percebemos que um percentual pequeno
realizou esta vacinação (30,05%). Os pesquisados, 5,06% acreditam que a
aparência de uma pessoa com hepatite será ruim, e o percentual de 44,98%, quase
a metade da amostra não sabe responder, evidenciando mais uma vez a falta de
conhecimento sobre as hepatites virais. Percebemos que os pesquisados e/ou sua
família desconhecem a sua condição de saúde com relação à hepatite viral, quando
78,61% não sabem responder se algum familiar teve ou tem a doença. Descobrir
precocemente esta condição é fator primordial para o tratamento ter sucesso e um
bom prognóstico. Ao analisarmos os dados percebemos que é necessário que os
alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas de Tupanciretã/RS
1

Profª Adjunta do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ. Graduada em
Fisioterapia (UFSM); Mestre em Educação (UFSM). Líder do Núcleo de Pesquisa em Saúde Coletiva da
UNICRUZ, técnica científica do Centro de Atendimento ao Educando – CAE/Tupanciretã-RS, Delegada
Regional do CREFITO 5 e proprietária da Clínica de Fisioterapia Tupanciretã Ltda. – orientadora do

PIBEX/UNICRUZ.
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Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNICRUZ, bolsista PIBEX/UNICRUZ- autora do estudo.
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Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da UNICRUZ, disciplina de Fisioterapia na Promoção e Proteção à Saúde
-2ºPeríodo, 2º. Semestre de 2013 – autores do estudo.
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melhorem seus conhecimentos sobre hepatites virais, a fim de reduzir a sua
vulnerabilidade.

Palavras-chave: Prevenção. Hepatite. Escolar.
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Avaliação da Vigilância Sentinela da Influenza no Estado da Bahia no Ano
de 2013.
1

2

NERY, L.R. ; DEUS, A. A F. ; CARVALHO, A.D.

3

1

Estagiária da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Graduação em Saúde Coletiva. UFBa.
2

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Técnica do GT Influenza.

3

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Referência Técnica da COVEDI.

Introdução: A Vigilância Sentinela da Influenza visa identificar os vírus
respiratórios circulantes, para subsidiar a composição da vacina contra gripe,
além de permitir o monitoramento da demanda de atendimento por esse
agravo. Na Bahia, teve início em 2002 com a implantação de 01 unidade
sentinela para a Síndrome Gripal. Em 2011, com a publicação da portaria MS
2.693/11 as unidades sentinelas da Síndrome Gripal (SG) foram ampliadas
para 5 e implantadas 5 da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O
Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-GRIPE)
foi adequado a esse novo modelo de vigilância ampliada. Objetivo: Avaliar o
desempenho da Vigilância Sentinela da Influenza do estado da Bahia, em
2013. Método: Foi realizado um estudo descritivo com dados do SIVEP-GRIPE
para avaliação das unidades sentinelas da Bahia, através dos indicadores de
desempenho da SG (percentual de amostras semanais e informação do
agregado semanal por sexo e faixa etária dos casos notificados) e da SRAG
(percentual de amostras coletadas e informação semanal do número de
internações por CID 10: J09 a J18 para os casos notificados em UTI), conforme
preconizado pela portaria MS 183/14. Resultados: Foram coletadas 234
amostras da naso e orofaringe dos casos de SG (24,6% do total preconizado).
Nenhuma unidade alcançou a meta de 80% de coleta dos casos de SG. O
percentual de semanas epidemiológicas com informação de agregado de
atendimento por SG foi de 18,4 e apenas 01 unidade da SG se aproximou da
meta preconizada (90%), alcançando 89,5%. Na vigilância sentinela da SRAG
em UTI foi realizada coleta em 68,5% dos casos internados e apenas 02
unidades atingiram a meta. O indicador de agregado semanal do número de
internações pelo CID 10: J09 a J18 foi de 18,4% (meta 90%) e 01 das unidades
alcançou 84,2%. Conclusão: Algumas unidades atingiram as metas de forma
isolada. Apesar de não terem alcançado os indicadores em conjunto, nota-se
que em apenas um ano do processo de implantação, resultados positivos
foram encontrados: todas as unidades sentinelas foram capacitadas e
cadastradas no SIVEP- GRIPE e algumas unidades apresentaram bom
desempenho, por atingir as metas ou valores próximos a essas. Em 2014,
continua o processo de implantação através das ações a serem desenvolvidas
e possivelmente haverá melhoria dos indicadores pactuados.
PALAVRAS-CHAVES: Influenza. Sentinela. Vigilância epidemiológica.
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Ações de Vigilância Epidemiológica de Caso Suspeito IgM Reagente para
Sarampo Após 60 dias dos Primeiros Sintomas, Bahia, 2013.
Autoras: Andrade*, Aldacy M., Santos*, Jaguacyra N., Carneiro*, Vânia M. L.,
Silva*, Jaciara E., Carvalho*, Adriana D., Souza**, Jandira S.,
Andrade,***Suelen F.
Instituições: *Secretaria de Saúde do Estado da Bahia/ Diretoria de Vigilância
Epidemiológica
** Secretaria de Saúde do Estado da Bahia/Diretoria Regional de
Saúde
***Secretaria de Saúde do Município de Esplanada/BA
Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmissível, muito
comum na infância. O último caso confirmado, associado à circulação do vírus
autóctone, ocorreu em 1999 no município de Salvador. Considerando o
processo de Certificação para Eliminação do Sarampo no país, o Estado da
Bahia em parceria com o Ministério da Saúde e municípios, vêm aprimorando
as ações para a reinvestigação de casos com resultado de sorologias IgM
reagentes ou inconclusivos, como parte das estratégias de enfrentamento da
doença a fim de evitar a reintrodução viral no país. Material e Métodos: Tratase de um relato de caso retrospectivo de criança não vacinada com IgM
reagente para sarampo e relato de deslocamento para outro Estado, tendo
como fonte de dados a Ficha de Investigação de Doenças Exantemáticas do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan; o relatório de
reinvestigação de IgM reagente do município e estado; o Sistema de
Informação do Laboratório Central do Estado - Lacen. Resultados: Frente ao
resultado IgM reagente, as ações de vigilância epidemiológica estadual e
municipais foram intensificadas, sendo desencadeado alerta epidemiológico
junto aos profissionais de saúde do município; realizada busca ativa de casos
suspeitos e de pessoas não vacinadas; busca retrospectiva em 8.977
prontuários nas unidades de saúde e hospital conveniado; bloqueio com a
vacina tríplice viral extensivo aos contatos do caso em investigação. A partir da
identificação de áreas de cobertura vacinal inferior a 95%, foi recomendada a
intensificação vacinal. Considerando o histórico de deslocamento para outro
estado, foi realizada articulação com a vigilância epidemiológica para a garantia
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de adoção de medidas de controle dos contatos nas cidades de Esplanada/BA
e Aracaju/SE, não sendo identificados casos suspeitos a partir da busca ativa.
O caso foi descartado por critério laboratorial, tendo como resultado negativo a
amostra para isolamento viral, através de PCR realizado pela Fiocruz-RJ.
Conclusão: A adoção das medidas de controle como a busca ativa de casos
secundários, a intensificação com a vacina tríplice viral, a coleta da segunda
amostra de sangue e a coleta de espécimes clínicos para identificação viral,
possibilitou às equipes de vigilância epidemiológica estadual e municipal, o
esclarecimento quanto ao diagnóstico laboratorial e a classificação final do
caso.
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AVALIAÇÃO DE RISCO, RASTREAMENTOS E DIAGNÓSTICO PRECOCE
EM TRABALHADORES DA UNICRUZ.
CARVALHO, Themis Goretti Moreira Leal de1; SCHERER, Alexandra Severo2;
FACCO, Angélica3; FRUET, Bruna Pereira4; OLIVEIRA, Diane Tubiana de5;
DOEBBER,

Laíse

Gonçalves6;

SILVA,

Leticia

Mann

Silvestrini

da7;

LORENZONI, Mariane8; RUCKERT, Tatiane Kdonra9; ROSA, Victória Medeiros
da10.
Palavras-chave: Risco Rastreamento e Diagnóstico. Saúde. Trabalhadores.
Introdução: para que possamos capacitar os acadêmicos da Fisioterapia para
a construção de práticas comprometidas com a saúde do trabalhador
realizamos esta atividade prática na disciplina de Fisioterapia na Saúde do
Trabalhador, do Curso de Fisioterapia da UNICRUZ.
Objetivos: determinar os riscos cardiovasculares, a hipertensão arterial
sistêmica, o tabagismo, o abuso de álcool e a obesidade nos colaboradores da
UNICRUZ, propondo ações de educação e saúde capazes de diminuir riscos à
saúde, proporcionando diagnóstico precoce, objetivando a

melhoria da

qualidade de vida.
Metodologia: estudo descritivo e analítico de rastreamento epidemiológico
observacional. Seguiu as recomendações e protocolos preconizadas no
Caderno de Atenção Primária - Rastreamento (Ministério da Saúde, 2010).
Resultados: participaram 56 indivíduos, 46,15% são do gênero feminino e
53,85% do masculino. Quando questionados se apresentavam algum problema
de saúde 73,08% referiram que não, sendo que 25% fazem uso de medicação,
na maioria para o controle da hipertensão arterial. Todos concordam que o
consumo excessivo de álcool e outras drogas tem sido apontado como fator de
risco para diversas doenças e agravos à saúde. Sendo que 26,92% nunca
1

Profª Adjunta do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Cruz Alta- UNICRUZ. Graduada em
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Regional do CREFITO 5 e proprietária da Clínica de Fisioterapia Tupanciretã Ltda. – orientadora da
pesquisa.
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bebem, 60% referem que bebem socialmente e 3,8% já causaram acidentes
pelo uso da bebida alcoólica. Com relação ao tabagismo temos 8% de
fumantes e 28% de ex-fumantes. Ao verificar o Índice de Massa Corporal
vemos que 50% deles estão com sobrepeso (ICM entre 24 à 29) e podemos
associar este dado com o do sedentarismo que é de 57,69%.

Oficinas

pedagógicas, distribuições de folders educativos capacitaram os trabalhadores
para reflexão crítica e tomada de decisões no sentido de atitudes de prevenção
e/ou melhora dos fatores de riscos cardiovasculares.
Conclusão: o projeto proporcionou aos acadêmicos envolvidos a diversificação
do cenário ensino-aprendizagem, interação entre alunos e trabalhadores,
experiência em elaborar e construir programas educativos e oportunidade de
integrar teoria e prática em situações reais. Promoveu para os trabalhadores o
conhecimento

de

seus

riscos

cardiovasculares,

dotando-os

com

recomendações de prevenção, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida e, por conseguinte, para a garantia do controle desses fatores de risco
visando à prevenção de doenças e de seus agravos.
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INFLUÊNCIA DA ALTURA ESTIMADA NO DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
ANTROPOMÉTRICO DE IDOSOS ASILADOS.
MARCOS FELIPE SILVA DE LIMA
LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA
NATÁLIA LOUISE DE ARAÚJO CABRAL
LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO
KARLA DANNYELLI DA CRUZ MOURA
LUANA ALVES DOS SANTOS
CLÉLIA DE OLIVEIRA LYRA
KENIO COSTA DE LIMA

Introdução: A estatura é essencial para avaliação do estado nutricional
antropométrico por meio do Índice de Massa Corporal (IMC). Em idosos, a sua
aferição é dificultada em decorrência das características corporais e declínio
funcional. Na impossibilidade de realização da avaliação, são utilizadas
equações estimativas. Como a estatura representa, além do fator genético, as
condições socioeconômicas, demográficas, de saúde e dos ambientes físico e
social vivenciadas é ideal analisar a acurácia dessas equações em relação a
idosos de diferentes etnias. Objetivo: Avaliar se há diferença significativa entre
a estatura real e estimada, por meio da equação de Chumlea (1985), e verificar
a concordância no diagnóstico obtido por meio do IMC ao utilizar a medida real
e estimada. Método: Estudo transversal, realizado em 49 idosos do sexo
feminino residentes em seis instituições asilares com e sem fins lucrativos do
município do Natal, Rio Grande do Norte. Foram incluídos no estudo as idosas
que deambulavam. Os idosos estavam descalços, de costas para o equipamento
e em plano de Frankfurt. Para o cálculo da altura estimada foi utilizada a equação
de predição a partir da altura do joelho e idade. As medidas foram realizadas em
duplicata por antropometristas calibrados. Utilizou-se o Teste t de Student para
amostras emparelhadas para avaliar a diferença de médias das estaturas e a
estatística Kappa para verificar a concordância entre o diagnóstico obtido pelo
IMC real e estimado. Considerou-se significante valores de p < 0,05.
Resultados: A idade média foi de 82,4(8,6) anos. Evidenciaram-se diferenças
significativas entre as médias tanto de estatura real e estimada quanto de IMC
real e estimado (p< 0,05). A prevalência de magreza e excesso de peso foi de
28,6% (16,6%-43,3%) e 36,7% (23,4%-51,7%), respectivamente, considerando
o IMC real e de 32,7% (19,9%-47,5%) e 22,4% (11,8%-36,6%), respectivamente,
considerando o estimado. Em relação à concordância no diagnóstico do IMC, o
resultado da estatística Kappa foi de 0,664 (p<0,001), considerado como uma
concordância boa. Conclusão: Existe diferença significativa entre as medidas
de altura real e altura estimada. Observou-se superestimação da prevalência de
magreza e subestimação da prevalência de excesso de peso. Contudo, o IMC
estimado apresentou boa concordância com o real nesta amostra.
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Situação Epidemiológica da AIDS no Estado da Bahia, análise do
período de 2000-2012
Amanda Barbosa
Daiane Celestino
Elizabeth Ramalho
Laiana Behy
Leandro Luz

INTRODUÇÃO: A AIDS é um relevante problema de saúde pública no Brasil, onde
possui uma taxa de incidência de 17,9 casos por 100 mil habitantes. A Bahia possui uma
taxa de incidência de 7,49/ casos por 100 mil habitantes, porém segundo dados do
Ministério da Saúde o número de casos tem aumentado muito nos últimos três anos no
estado, com mudanças nas suas características como a interiorização, a feminização e a
pauperização da epidemia.
OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo descrever o perfil e a situação
epidemiológica da AIDS na Bahia, no período de 2000-2012.
MÉTODO: A fonte para a obtenção dos dados é a notificação compulsória dos casos
de AIDS. Foram analisados os casos de AIDS diagnosticados e notificados no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2001 a 2010.
Descrito categorias como raça/cor, sexo, faixa etária e ano do diagnóstico.
RESULTADOS: Observa-se que houve um aumento da taxa de incidência entre
homens e mulheres, nos anos de 2001 a 2003 com tendência a estabilização das taxas
entre os anos de 2003 a 2008 e elevação nos anos de 2009 e 2010. Em relação às faixas
etárias observa-se que a maior frequência dos casos de aids se encontra entre os
indivíduos com 20 á 39 e 40 à 59 anos de idade. De 2001 a 2004 se observa o aumento
da taxa de incidência entre os indivíduos de 40 á 59 anos. Entre os indivíduos até 19
anos as taxas de incidência ao longo dessa série histórica se apresentam mais baixas,
quando comparado às demais faixas etárias, com taxa de incidência média de
0,83/100.000 habitantes. Nos indivíduos com 60 anos e mais verifica- se o aumento da
taxa de incidência de 0,55 em 2001 para 1,99 casos por 100.000 habitantes em 2010. A
partir de 2006, houve uma queda com tendência a estabilização entre as taxas até 2010.
Registrou-se um aumento da proporção dos casos de AIDS nas raças pardo e preta e
houve uma redução proporcional na raça branca de 21,17% em 2006 para 12,76% em
2010.
CONCLUSÃO: Houve melhora na qualidade dos dados disponíveis no SINAN, porém
o aumento da incidência indica o não-sucesso nas medidas de controle e prevenção da
AIDS na Bahia.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NOS ANOS DE 2008 A 2013, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL, CEARÁ.
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INTRODUÇÃO: A violência doméstica representa toda ação ou omissão que
prejudique o bem estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade de um membro
da família. (BRAZ; CARDOSO, 2000). Logo, tem como consequências problemas
sociais, psicológicos e de saúde, ocasionando sequelas na vítima, ou ainda, o óbito
(COSTA, 2011). Trata-se, de um problema que precisa da elaboração de políticas
eficazes de enfrentamento, sendo necessária notificação dos casos, pois ela permite
análises que orientam o planejamento de ações para sua prevenção. OBJETIVO:
Analisar o perfil das vítimas de violência doméstica que foram a óbito, no período de
janeiro de 2008 a dezembro de 2013, no município de Sobral-CE. MÉTODO: Trata-se
de um estudo documental, descritivo, sob abordagem quantitativa. A amostra da
pesquisa foi constituída pelas vítimas de violência doméstica, resultantes em óbito,
ocorridos no município de Sobral-Ce, no período de 2008 a 2013. Os dados foram
coletados através do Viva Contínuo, no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN-NET) para Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências. O
estudo seguiu os princípios éticos estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Pesquisa (BRASIL, 2012). RESULTADOS: Os dados mostraram que o
número de óbitos em 2013 (9) mais que quadruplicaram em relação ao ano de 2011 (2),
com um aumento percentual de 450%. Os dados revelam que o perfil das vítimas, em
sua maioria, constitui-se de homens (69%), sendo eles jovens adultos (69,3%), com
pouca escolaridade (46,2%) e de cor parda (53,9%). Em relação ao local de ocorrência,
percebeu-se que a via pública e a residência são os mais registrados. Ao observarmos os
meios de agressão, aproximadamente 70% dos óbitos foram ocasionados por armas de
fogo, sendo os amigos, a maioria dos agressores. CONCLUSÃO: Espera-se, com esta
caracterização dos óbitos por violência doméstica, incentivar a notificação e contribuir
para a maior divulgação de informações que possam subsidiar a elaboração de políticas
públicas integradas e intersetoriais e que efetivamente promovam a saúde e a qualidade
de vida neste município.
REFERÊNCIAS
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Título: Estrutura e atributos de qualidade na Atenção Básica do Distrito Federal, 2012.
Autoras: Kátia Crestine Poças, Lúcia Rolim Santana de Freitas, Elisabeth Carmen
Duarte.
Introdução: Monitorar os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS) relativos à
longitudinalidade, coordenação e integralidade da atenção é relevante para discutir a
qualidade dos serviços de Atenção Básica (AB) em um sistema de saúde.
Objetivos: Descrever indicadores selecionados de estrutura dos serviços de AB no
Distrito Federal (DF), segundo suas relações com os atributos de longitudinalidade,
coordenação e integralidade da APS, no ano de 2012.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo. Foram utilizados dados do Censo das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Projeto para Avaliação Externa – PMAQ–AB.
Foram calculados os seguintes indicadores: cobertura de equipes de AB, cobertura de
equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a cobertura dos serviços disponíveis
e ofertados nas equipes de AB. Para a cobertura populacional adotou-se um padrão de
3000 pessoas por equipe de AB. Em relação à longitudinalidade, o entendimento é que a
equipe mínima completa (médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e
agente comunitário de saúde), por suas características constitui-se na maneira mais
adequada para garantir esse atributo e, em relação à coordenação da atenção para
garantia da continuidade do cuidado global do paciente, a ESF, é mais adequada para a
organização desse cuidado.
Resultados: Foram identificadas no censo 145 UBS ativas no DF com 237 equipes de
AB (26,8% de cobertura da população). Considerando-se o atributo longitudinalidade,
observou-se que 128 (54,0%) equipes possuem quadro mínimo completo (14,5% de
cobertura). Em relação à coordenação da atenção, pode-se observar que 160 (67,5%)
equipes são de ESF (18,1% de cobertura) e 77 (32,5%) equipes possuem outras formas
de organização (8,7% de cobertura da população). Em relação à integralidade do
cuidado, 237 (100%) equipes oferecem consultas médicas, 229 (96,6%) equipes
oferecem consultas de enfermagem e 177 (74,7%) equipes oferecem consultas
odontológicas. Os serviços de dispensação de medicamento estão disponíveis em 222
(93,7%) equipes, a realização de curativos, em 219 (92,4%) equipes, a oferta de
vacinação em 101 (76,4%) equipes e o acolhimento é oferecido em 221 (93,2%)
equipes.
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Conclusão: As coberturas populacionais estimadas permitem discutir a oferta de
serviços da AB no DF e identificar os investimentos necessários para oferecer serviços
de AB de qualidade para a população.
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Autores: VIEIRA, DAS1 ; CASTRO, MA1 ; PEREIRA, JL1; STELUTI, J1; FISBERG,
M2; FISBERG, RM1.
1. Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo.
2. Departamento de Pediatria, Universidade Federal de São Paulo.
Título: Padrões alimentares de pré-escolares no Brasil: há diferenças entre os padrões
de consumo na creche e em casa?
Introdução: A investigação de padrões alimentares é de fundamental importância para
a promoção de alimentação saudável, visto que escolhas alimentares na infância
refletem no estado de saúde e nutrição na vida adulta. Objetivos: Descrever padrões
alimentares na creche e em casa e investigar a associação com fatores demográficos e
socioeconômicos de pré-escolares no Brasil. Metodologia: Os dados são do estudo
transversal “Nutri Brasil Infância”. Avaliaram-se crianças de ambos os sexos em
creches públicas e privadas das cinco regiões do Brasil (n=2979). Foram coletados
dados demográficos, socioeconômicos e de consumo alimentar (pesagem direta e
registro alimentar). Os padrões da dieta foram obtidos por meio da análise fatorial a
partir da classificação de 36 grupos de alimentos. Resultados: O padrão 1 da creche foi
constituído por arroz, hortaliças, farinha, carne processada e embutidos, carnes, açúcar e
feijão; o padrão 2 por sucos, doces, molhos, açúcar, mandioca, batata doce e inhame,
purê e feijão (carga negativa) e o padrão 3 por pães, manteiga e margarina, queijo, café
e chá e açúcar. O padrão 1 esteve associado a uma maior adesão entre as crianças
matriculadas em creches públicas, da região nordeste e centro-oeste, com renda <1000
reais; o padrão 2 associou-se com as crianças matriculadas nas creches públicas, da
região nordeste e sul e o padrão 3 teve uma maior adesão entre as crianças da região
norte, centro-oeste e sul, com renda <1000 reais. Ao avaliar o padrão de consumo em
casa, foram extraídos três padrões. O padrão 1, composto por arroz, feijão, carne,
hortaliças e batata; o padrão 2 por pães, manteiga e margarina, café e chá e queijo; e o
padrão 3 por molhos, açúcar (carga negativa), sanduíches e lanches, refrigerante, doces,
macarrão instantâneo e formulas e suplementos especiais (carga negativa). O padrão 1
associou-se a uma maior adesão nas crianças matriculadas em creches públicas, das
regiões norte, centro-oeste e sudeste; o padrão 2 associou-se com as crianças
matriculadas em creches privadas, da região norte, sudeste e sul, com renda ≥1000 reais
e o padrão 3 maior adesão de crianças matriculadas creches privadas, da região norte,
centro-oeste e sul, com renda ≥1000 reais. Conclusão: Os achados reforçam a
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importância de ações de educação nutricional para escolhas mais saudável,
principalmente no ambiente familiar e em creches privadas.
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RESUMO: AVALIAÇAO DO AMBULATÓRIO DO NÚCLEO DE PESQUISA
FORENSE DA CIDADE DE SOBRAL QUE ATENDE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLENCIA: UM PROBLEMA DE SAÚDE
PÚBLICA

A violência contra crianças e adolescentes se caracteriza como uma
situação em que se identifica a existência de um sujeito em condições de
superioridade. Os objetivos deste artigo foram: Traçar o perfil
epidemiológico das crianças e adolescentes atendidos na PEFOCE e
identificar os tipos de casos de maus tratos à criança e ao adolescente. A
pesquisa é Quantitativa, documental, descritiva e retrospectiva, realizada
na Perícia Forense do Ceará – PEFOCE, localizada em Sobral, nos anos
de 2011 e 2012, cuja coleta de dados foram nos registros cadavéricos e de
lesão corporal. Os resultados demonstraram que das 6.772 pessoas
atendidas na PEFOCE, nos anos de 2011 e 2012, 941 foram crianças e
adolescentes nas idades entre 0 e 18 anos, 14% de todos os atendimentos.
Dos 396 (8,50%) foram de crianças e adolescentes do sexo masculino e
545 (25%) do sexo feminino. Dos 1744 óbitos, 142 foram crianças e
adolescentes, representando 8,14% dos óbitos. Foram 4954, as lesões
corporais, destas, 799 (16%) eram crianças e adolescentes. Dos óbitos,
43,66% foram por acidentes de trânsito e 20,42% foram homicídios. Os
principais motivos das lesões corporais foram: as agressões físicas,
estupros e acidentes de trânsito. Enfim, essa pesquisa corrobora para o
entendimento de que há uma presença real da violência à crianças e
adolescentes em Sobral. Esse estudo abre um leque de possibilidades de
se repensar conceitos, abrimos aqui a discussão para que as autoridades
busquem melhorar o atendimento a esse público com uma delegacia
especializada no atendimento a crianças e adolescentes.
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ACIDENTES COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO EM EQUIPE DE
ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE.

GÓES, M.A.O, & OLIVEIRA, A.S.
Introdução: O ambiente de trabalho na área de saúde oferece múltiplos e variados riscos aos
profissionais. A preocupação com os riscos de acidentes com material biológico surgiu na década de
1980, a partir da epidemia da HIV/AIDS, quando foram estabelecidas normas para as questões de
segurança no ambiente do trabalho. Diante disso, constata-se que o ambiente hospitalar é complexo
e apresenta grau elevado de riscos ocupacionais para os profissionais que ali atuam. O trabalho da
equipe de enfermagem na instituição hospitalar caracteriza-se pela prestação do cuidado nas 24
horas do dia, permitindo a continuidade da assistência aos pacientes, implicando em contato direto
com o paciente, além de executar procedimentos que apresentam graus variados de exposição.
Objetivos: O presente estudo teve por objetivo descrever os aspectos relacionados aos acidentes
com material biológico, notificados em membros da equipe de enfermagem do Hospital de
Urgência de Sergipe (HUSE). Método: Trata-se de um estudo descritivo sobre as características
epidemiológicas e demográficas dos acidentes com exposição à material biológico em equipe de
enfermagem do HUSE, tendo como fonte de informação os dados secundários das fichas de
notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do período de 2007 a
2013.

Resultados: Observou-se que dos 864 acidentes com material biológico ocorridos no

período estudado ocorridos no HUSE, 644 (74,5%) foram em membros da equipe de enfermagem.
Entre estes predominaram os técnicos de enfermagem (53,3%0, seguidos dos auxiliares (34,2%) e
enfermeiros (12,1%). A maioria dos acidentes (88,8%) ocorreu com trabalhadores do sexo feminino.
O predomínio ocorreu na faixa etária de 30 a 39 anos (38,7%), seguida de 20 a 29 anos (30,9%) e
40 a 49 anos (20,2%). Quanto ao material biológico envolvido, o sangue contribuiu em 79,7% (513)
e o fluido com sangue em 2,1% (13). Em relação ao tipo de exposição, a lesão percutânea foi a que
predominou nos acidentes (84,3%), seguida do envolvimento de mucosas por meio de exposição a
fluidos (9,0%). As circunstâncias mais envolvidas nos acidentes forma administração de
medicamentos (18,3%), punção venosa (15,7%), descarte inadequado (16,0%),

realização de

glicemia capilar (11,8%) e reencape de agulhas (10,2%). Dos acidentados 73,8% eram vacinados
para hepatite b. Conclusão: O trabalho da enfermagem tem relação direta com o cuidado ao
paciente, com procedimentos invasivos que, em sua maioria, envolvem sangue e fluidos orgânicos.
Assim, os acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes, com o envolvimento dos
profissionais de enfermagem, representam um grave problema não somente pela frequência com
que ocorrem, mas também pela repercussão na saúde desses trabalhadores.
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AUTORES: Alfredo José Monteiro Scaff e Vania Cardoso Leão de Magalhães
TITULO: Mortalidade por câncer nas regiões de saúde e municípios do Estado do Rio de Janeiro
de 2001 a 2010.
OBJETIVO: Descrever a distribuição da mortalidade por câncer nos municípios das 9 regiões de
saúde (CIR´s) do Rio de Janeiro, avaliando a tendência para subsidiar o planejamento, visando
adoção de medidas preventivas e assistenciais.
JUSTIFICATIVA: A mortalidade é medida muito utilizada em estudos das condições de saúde da
população. A taxa bruta e ajustadas de mortalidade reflete o risco de morte de uma população
específica, para um período. A análise da mortalidade por câncer é importante subsidio para o
planejamento da atenção oncológica. O câncer é um problema de saúde pública, que deve
agravar nas próximas décadas. Devem-se iniciar políticas específicas direcionadas para a
prevenção e o controle, cujo conhecimento no Estado do RJ, irá contribuir muito para uma
melhor resolutividade das ações na área de atenção oncológica.
METODOLOGIA: Os dados de mortes por câncer são obtidos das declarações de óbito incluídas
na base do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM fornecidos Subsecretaria de
Vigilância à Saúde da SES-RJ e DATASUS; para os dados populacionais usou-se o IBGE. Foram
analisados os dados dos 92 municípios agregados por região de saúde – CIR´s. Foram
considerados: ano de ocorrência, município de residência, faixa etária, sexo, causa básica de
morte codificada pela CID-10, no período compreendido entre 2001 e 2010. Foram
determinadas as taxas de mortalidade brutas e ajustadas, padronizadas pela população do RJ,
para cada ano do estudo, expressas por 100.000 casos/ano; taxas de mortalidade por grupos
de causas e taxas globais de mortalidade por neoplasia maligna por município/região de
saúde.
RESULTADOS: A taxa média de mortalidade por neoplasia maligna no Estado do Rio de Janeiro
no período observado de 10 anos foi de 107,4/100.000 habitantes. Nota-se que os homens
morrem mais por câncer do que as mulheres com taxas de 131,1 e 91,0 respectivamente.
Entre as CIR, a taxa média de mortalidade foi maior na Região do Médio Paraíba
(133,3/100.000) e menor na região Norte (99,5/100.000). O estudo apresentou a mortalidade
ajustada por tipo de câncer e por município.
CONCLUSÃO: Ao longo do período de 2001 a 2010 as neoplasias malignas foram a 2ª causa de
óbito no RJ, mantendo o padrão mundial. Apresentou um discreto crescimento ao longo dos
anos. A maioria das CIR´s observou-se o mesmo perfil, porém algumas apresentaram as causas
externas como a 2ª causa de óbito. As taxas de mortalidade ajustadas representaram um
importante instrumento para a análise do câncer e subsidio para o planejamento estadual da
atenção oncológica no Rio de Janeiro.
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Adesão ao exame preventivo do câncer do colo do útero por Agentes
Comunitárias de Saúde
Carmem Cintra de Oliveira Tavares1
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira2
Iranildo Lopes de Oliveira3
Gracyelle Alves Remigio Moreira4
Kerma Márcia de Freitas5

Os Agentes Comunitários de Saúde como membros da Equipe de Saúde da
Família desempenham importante papel junto à população feminina na
detecção precoce do câncer do colo do útero. O fato de existir um maior
quantitativo de mulheres incorporadas a esta categoria atribui à preocupação
de como ocorre o elo entre a informação passada a comunidade e sua efetiva
prática por estas profissionais. Neste sentido, objetivou-se verificar a adesão ao
exame preventivo do câncer do colo do útero por Agentes Comunitárias de
Saúde. Estudo do tipo transversal, realizado com 129 Agentes Comunitárias de
Saúde do sexo feminino, que trabalhavam no município de Cascavel, Ceará.
Os dados foram obtidos no mês de fevereiro de 2014, por meio da aplicação de
um questionário composto por 46 questões referentes a características
sociodemográficas; inserção profissional; adesão ao exame preventivo do
câncer do colo do útero e dificuldades na realização do exame. Os dados foram
organizados e submetidos à análise estatística descritiva, utilizando o programa
Statistical Package for the Social Sciences, versão 16.0. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza. As participantes
tinham média de idade de 37,6 anos (Desvio Padrão=9,4). Verificou-se o
predomínio de profissionais na faixa etária de 30 a 39 anos (46/35,7%),
casadas (54/41,9%), de religião católica (99/76,7%), pardas (92/71,3%), com
ensino médio completo (67/51,9%), com renda mensal de um salário mínimo
(91/70,5%), que possuíam filhos (93/72,1%), que atuavam na zona urbana
(61/47,3%) e que tinham tempo de trabalho de 10 a 20 anos (32/24,8%). Em
relação à adesão ao exame preventivo do câncer do colo do útero, 82,9% (107)
afirmaram já ter realizado alguma vez na vida, 55,0% (71) fizeram o exame
pela primeira vez com idade entre 20 e 29 anos, 48,1% (62) não realizou o
exame no último ano, 47,3% (61) costumavam fazer o exame em Unidades
Básicas de Saúde e 83,0% (108) receberam o resultado do exame. Quanto às
dificuldades para realização do exame preventivo, achar o procedimento
doloroso foi o aspecto mais mencionado (31/24,0%). Conclui-se que as
Agentes Comunitárias de Saúde do município investigado aderem ao exame
preventivo, fato que além de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres,
pode refletir em uma conduta profissional mais efetiva quanto à detecção
precoce do câncer do colo do útero.

1. Enfermeira. Estudante de Pós-graduação em Saúde da Família pela Universidade Federal do
Ceará.
2. Docente do programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza
(UNIFOR).
3. Estudante do curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades Nordeste (FANOR).
4. Doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
5. Mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).
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Título: Perfil clínico epidemiológico dos acidentes de trabalho com exposição a
material biológico notificados em um hospital geral
Autores: MOTTA, K.D.D.; SILVA, G.S.; MONACHESI, C.F.; ESCOSTEGUY,
C.C.; PEREIRA, A.G.L.; MARQUES, M.R.V.E.
Introdução: a exposição ocupacional a materiais biológicos potencialmente infectantes
é um sério risco aos profissionais em seus locais de trabalho. A notificação de agravos
relacionados ao trabalho, incluindo os acidentes com material biológico, é compulsória
em unidades sentinelas. No HFSE, o Serviço de Saúde do Trabalhador (SERSAT)
notifica espontaneamente ao Serviço de Epidemiologia todos os acidentes ocorridos,
além de implementar os registros trabalhistas pertinentes.
Objetivos: descrever o perfil dos acidentes de trabalho com exposição a material
biológico no HFSE de 2007 a 2013.
Metodologia: estudo descritivo dos acidentes de trabalho com exposição a material
biológico notificados pelo SERSAT do HFSE através do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) local, de 2007 a 2013. Análise dos dados através do
Tabwin 3.6 e Excel 97/2003.
Resultados: foram notificados 895 acidentes com material biológico de 2007 a 2013;
72,6% eram do sexo feminino; 65,1% tinham idade de 20 a 34 anos; 69,4% tinham
curso superior completo; 48,0% tinham vínculo de servidor público estatutário. Quanto
às circunstâncias do acidente, 14,5% ocorreram durante procedimento cirúrgico; 13,7%
durante procedimentos de punção e coleta; e 7,2% por descarte inadequado de material.
Em relação às categorias ocupacionais dos acidentados, 88,7% dos casos ocorreram em
três categorias: médicos (residentes e servidores), auxiliares de enfermagem e
enfermeiros. A situação vacinal quanto à hepatite B foi ignorada em 24,1% das
notificações. Excluídos os ignorados, no momento do acidente, 9,4% dos profissionais
não estavam vacinados ou tinham vacinação incompleta. Entre os médicos, este
percentual foi 5,3%; entre os enfermeiros, 7,8% e entre os auxiliares de enfermagem,
10,0%.
Conclusão: a prevenção dos acidentes através da adoção de boas práticas, incluindo as
medidas de proteção individual e coletiva, é a principal estratégia a ser implementada.
Considerando que informações sobre os agravos e doenças do trabalho ou relacionadas
ao trabalho são fundamentais para o reconhecimento da urgência e prioridades das ações
visando à melhoria das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, enfatiza-se a
relevância do registro adequado dos acidentes, incluindo as circunstâncias envolvidas
com a sua ocorrência e o perfil dos acidentados no HFSE.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ÓBITOS POR ACIDENTE DE MOTO
NOS ANOS DE 2006 A 2013 NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CEARÁ
Sâmia Maria Ribeiro¹
Rafaella Marques Vieira²
Isabelle Frota Ribeiro Queiroz²
Ana Karla Albuquerque²
Ana Kézia Cunha Queiroz²
4
Sandra Maria Carneiro Flôr
Maria do Socorro Carneiro³
¹Docente do Curso de Enfermagem e Educação Física da Universidade Estadual Vale do Acaraú – Tutora
do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde - Pet-Saúde-VS.
² Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Bolsista do Programa de
Educação pelo Trabalho para Saúde -Vigilância em Saúde - Pet-Saúde-VS.
³ Docente do Curso de Enfermagem Universidade Estadual Vale do Acaraú. Coordenadora do Program de
Educação pelo Trabalho para a Saúde - Pet-Saúde-VS.
4
Preceptora do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde -Vigilância em Saúde- Pet-Saúde-VS.

INTRODUÇÃO: O advento do capitalismo propiciou um aumento significativo da
frota de veículos, principalmente as motocicletas, sendo estas decorrentes da facilidade
de aquisição em virtude de seu custo-benefício. Além disso, a alta frequência de
comportamentos inadequados, aliados a uma vigilância insuficiente, tornaram os
acidentes de trânsito envolvendo motocicletas uma causa importante de morbidade e
mortalidade na população brasileira (BASTOS, ANDRADE E SOARES, 2005).
OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por acidente de moto no
município de Sobral, no Ceará, no período de 2006 a 2013. MÉTODO: Trata-se de um
estudo de caráter descritivo, do tipo documental e de corte transversal, sob abordagem
quantitativa. A pesquisa foi realizada com base nos dados disponibilizados pelo Sistema
de Informações sobre Mortalidade, no qual foram analisados todos os óbitos de vítimas
por acidentes de moto no município de Sobral, Ceará, no período de janeiro a dezembro
dos anos de 2006 a 2013. As variáveis cruzadas para obtenção dos dados foram sexo,
faixa etária e mês de óbito, tabuladas pelo programa Tabwin. Este estudo seguiu os
princípios éticos estabelecidos pela Resolução 466/12 (BRASIL, 2012).
RESULTADOS: A análise dos dados mostrou a predominância de óbitos por acidente
de moto nos anos de 2012 (20,3%) e 2010 (19,2%). Os meses de dezembro (12,2%) e
abril (11,7%) foram os que apresentaram mais óbitos. Quanto à faixa etária, os adultos
jovens, com idades entre 20 e 29 anos foram os mais atingidos (30,4%). Além disso, foi
identificada a predominância do sexo masculino (84,4%) nas vítimas de acidentes de
motocicleta. De modo geral, os índices em 2013 (29 óbitos) mais que triplicaram em
relação a 2006 (9 óbitos), visto que o percentual aumentou 222%. CONCLUSÃO: Os
dados apresentados vão de encontro com a realidade percebida no município e,
principalmente com a inquietação da maioria da população frente a essa problemática.
Logo, é fundamental a integração de órgãos federais, estaduais e municipais para a
criação de políticas públicas e campanhas de segurança no trânsito, principalmente entre
os jovens.
Referências
BASTOS, YGL; ANDRADE, SM; SOARES, DA. Características dos acidentes de
trânsito e das vítimas atendidas em serviço pré-hospitalar em cidade do Sul do Brasil,
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DAS INTOXICAÇÕES EXOGENAS EM
MENORES DE 14 ANOS EM HOSPITAL GERAL DE SERGIPE
GÓES, M.A.O.; JUSTO, C.M.; MENEZES, M.R.B.; SANTOS, N.M.P.; ANDRADE, M.A.

Introdução: As intoxicações exógenas são importantes causas de morbidade infantil no cenário
mundial, representando uma carga alta tanto em termos de morbidade como no que diz respeito aos
custos de atenção hospitalar. Em 2002, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde,
cerca de 350 mil mortes devido às intoxicações ocorreram no mundo, sendo pelo menos 10% em
menores de 15 anos de idade. A Associação Americana de Centros de Controle de Intoxicação (CCI)
registrou, em 2004, mais de 2,4 milhões de intoxicações, destas cerca de metade ocorreu em
crianças até cinco anos de idade com discreto predomínio no sexo masculino. Objetivos: O
objetivo deste trabalho é caracterizar o perfil das intoxicações na infância a partir de dados
notificados no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), durante o período de quatro anos.
Método: Trata-se de um estudo descritivo dos casos de intoxicação exógena em menores de 14
anos no HUSE, tendo como fonte de informação os dados secundários das fichas de notificação do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),

do período de 2010 a 2013.

Resultados: No período estudado ocorreram 1305 notificações de intoxicação exógena, sendo
399(30,6%) ocorridos em crianças e adolescentes de até 14 anos. Houve predomínio do sexo
masculino (57,6%), e o principal grupo etário foi entre 1 e 4 anos (59,1%). A maioria (89,2%)
ocorreu no domicílio e os principais produtos envolvidos foram medicamentos (37,3%), produtos de
uso domiciliar (26,1%) e raticidas e agrotóxicos de uso domestico (15,0%). A principal via de
exposição foi a digestiva (77,2%) e foi considerada uma ocorrência acidental em 75,4%. A
letalidade global dos casos foi de 1,5%. Conclusão:

Os resultados do presente estudo destacam a

importância destes eventos também em nosso meio, trazendo importantes informações,
particularmente em relação aos agentes envolvidos e circunstâncias envolvidas nas intoxicações em
crianças e adolescentes. Torna-se necessário o estabelecimento de políticas e campanhas
educacionais que tenham como alvo a sua prevenção, principalmente no armazenamento adequando
de medicamentes e produtos domiciliares, de forma a dificulta o seu acesso a essa população.
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A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO À SAÚDE SOB O OLHAR DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Lívia de Lima moura
Aldira Samantha Garrido Teixeira Abreu

Introdução:Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola de Enfermagem Aurora de
Afonso Costa/UFF como requisito ao grau de Bacharel em Enfermagem. Este trabalho
teve como objetivos conhecer o entendimento dos profissionais de saúde a respeito da
integralidade; entender como, na prática, o profissional de saúde aplica o princípio da
integralidade e descrever os principais efeitos da prática da integralidade no profissional
de saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta princícipios doutrinários, que
norteiam sua forma de organização e operacionalização, além dos princípios
organizativos. Dentre os princícipios doutrinários, a Integralidade tem maior destaque
pelo fato de considerar o ator social como um todo. Ele representa um dos maiores
desafios para operacionalização do SUS. Método: Utilizou-se abordagem qualitativa e
exploratória e o método dialético para análise dos achados. O cenário da pesquisa foi a
Clínica da Família Santa Marta no Rio de Janeiro. Os sujeitos foram profissionais de
saúde da unidade que participaram através de entrevista semi- estruturada. A pesquisa
foi realizada em consonância com a Res. 466/12, contendo questões de caracterização
do sujeito e perguntas sobre integralidade. As entrevistas foram conduzidas no período
de 11 a 13 de dezembro de 2013. Resultados: Os sujeitos entrevistados afirmam que a
integralidade tem a concepção de enxergar o paciente como um todo. Eles descrevem
diferentes estratégias para aplicar a integralidade na sua prática profissional e destacam
que apesar de terem atividades diferentes de acordo com a sua profissão consideram que
desenvolver um olhar integral é a melhor forma de se aplicar o conceito de
integralidade. Dessa forma os entrevistados identificaram que a integralidade provoca
mudança na assistência em saúde. Conclusão: Por ser um princípio complexo, o estudo
possibilitou a identificação do problema e propôs mudanças no processo de trabalho
como reuniões, nos quais os profissionais de saúde apresentem as dificuldades da rotina
profissional, encontros de discussões a respeito do relacionamento interpessoal, ações
de promoção à saúde que vincule a participação de todos os profissionais de saúde e
incentivar o profissional de saúde utilizar a ferramenta tecnológica telessaúde. Além
disso, o estudo reforçou a necessidade de que a integralidade seja mais discutida no
âmbito acadêmico.
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PERFIL NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICO DOS IDOSOS RESIDENTES EM
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NA CIDADE DO NATAL, RN:
UM ESTUDO DE CASO.
LARISSA PRAÇA DE OLIVEIRA – larissaoliveiranutri@gmail.com
MARCOS FELIPE SILVA DE LIMA - marcosfelipe@ymail.com
LAURA CAMILA PEREIRA LIBERALINO - lauramyla@hotmail.com
NATÁLIA LOUISE DE ARAÚJO CABRAL- natalia28ufrn@gmail.com
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KENIO COSTA DE LIMA - limke@uol.com.br

Introdução: A avaliação nutricional antropométrica é uma importante
ferramenta para o diagnóstico precoce dos distúrbios nutricionais em idosos
residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Por ser
um método não invasivo, de baixo custo e que tem valor preditivo acurado para
identificar populações em risco nutricional, a avaliação antropométrica vem
sendo utilizada em estudos epidemiológicos e podem subsidiar os programas
de intervenção nutricional para a assistência ao idoso. Objetivo: Conhecer o
perfil nutricional antropométrico dos idosos residentes em uma ILPI da cidade
do Natal, Rio Grande do Norte, visando auxiliar no planejamento das ações de
alimentação e nutrição da Instituição. Método: Estudo transversal, realizado
em uma ILPI, sem fins lucrativos, com tamanho amostral de 69 idosos (> 60
anos) em condições físicas de serem avaliados. A avaliação foi realizada a
partir das variáveis antropométricas: Índice de Massa Corporal (IMC), Dobra
Cutânea Tricipital (DCT), Perímetros Braquial (PB), da Panturrilha (PP) e
Abdominal (PA). Antropometristas calibrados realizaram, em duplicata, todas
as medidas, utilizando equipamentos específicos para a avaliação. Apenas
para idosos com restrição de mobilidade, foi utilizada equações de predição
para a estimativa da altura. Resultado: Do total de idosos avaliados, 46
(66,7%) eram do sexo feminino. A idade média foi de 81,1(5,84) anos.
Constatou-se que 47,8% (35,6%-60,2%) dos idosos apresentaram baixo peso
(IMC ≤ 22 kg/m2) e 58,8% (45,5-69,8%) indicativo de perda de massa muscular
(PP<31cm). Com relação ao PB, a proporção de idosos desnutridos foi elevada
(81,2%, IC 69,9%-89,6%), com PB ≤ Percentil 25), onde 50% destes possuíam
restrição de mobilidade. Já com relação à DCT, foram considerados
desnutridos 34,8% (23,7%-47,2%) da amostra (DCT<Percentil 10). No tocante
ao PA, observou-se que 30,3% (19,6%-42,9%) dos idosos apresentaram risco
muito elevado de desenvolver doenças cardiovasculares (PA ≥ 102 cm, nos
homens e PA ≥ 88 cm, nas mulheres). Conclusão: O perfil nutricional
antropométrico dos idosos é caracterizado por elevada prevalência de baixo
peso, desnutrição e perda de massa muscular, sobretudo naqueles com
restrição de mobilidade, além da presença de risco cardiovascular. Assim, são
necessárias intervenções para a recuperação do estado nutricional destes
residentes.
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Impacto de uma capacitação apoiada nos pressuposto do letramento em
saúde sobre os conhecimentos de Nutrição e Saúde de Agentes
Comunitários de Saúde do município de Sobral – CE.
Autores: Zanella, C.P; Sampaio, H.A.C; Passamai, M. P. B; Vasconcelos, C.
M. C. S; Costa, C. C.C; Ferreira, A. L. R; ,Tavares, N. H. C.
Introdução: A capacitação envolvendo temas de nutrição e saúde de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) é apoiada pelo Ministério da Saúde no que
tange ao incentivo à atividade física e à adoção de hábitos alimentares mais
equilibrados, pois os mesmos têm grande influência na prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis. Objetivo: Analisar o impacto de uma capacitação
apoiada nos pressuposto do letramento em saúde sobre os conhecimentos de
Nutrição e Saúde de ACS. Métodos: Estudo transversal com 56 ACS do
município de Sobral. Para capacitação foi utilizada metodologia adaptada da
proposta por Rudd et al. (2005). Foram abordados assuntos relativos a saúde e
nutrição. Para verificar o impacto da capacitação no conhecimento foi aplicado
um teste no início e ao final da mesma contendo quatorze questões objetivas
sobre a temática, sendo 03 questões conceituais (Q1, Q2 e Q3) e 11 questões
de aplicabilidade e utilidade: controle do uso de bebida alcoólica (Q4), combate
à obesidade (Q5), tópicos de alimentação no primeiro ano de vida (Q6, Q7,
Q8), consumo de frutas e hortaliças (Q9), consumo de açúcar (Q10), consumo
de sal (Q11), consumo de gordura (Q12), incentivo à atividade física (Q13) e
combate ao tabagismo (Q14). O percentual de acertos para cada questão foi
comparado antes e depois da capacitação, através do teste de McNemar,
adotando-se p < 0,05 como nível de significância. O impacto foi considerado
satisfatório quando ocorreu aumento da frequência de acertos nas questões.
Resultados: Verificou-se que a prevalência de acertos antes e depois da
capacitação foi, respectivamente: Q1: 62,5% e 69,3%; Q2: 26,7% e 59,1%; Q3:
64,2% e 51%; Q4: 44,6% e 16,3%; Q5: 32,1% e 44,9%; Q6: 53,5% e 71,4%;
Q7: 69,6% e 79,6%; Q8: 44,6% e 83,6%; Q9: 5,3% e 24,4%; Q10: 25% e
18,3%; Q11: 35,7% e 57,1%; Q12: 25% e 55,1%; Q13: 94,6% e 91,8%; Q14:
76,7% e 75,5%. Houve diferença estatística para: Q2 (p = 0,025); Q4 (p =
0,001); Q8 (p < 0,001); Q9 (p = 0,006); Q11 (p = 0,028) e Q12 (p = 0,001). A
Q4 representou piora do conhecimento e as demais melhora. Conclusão:
Observou-se que a capacitação teve impacto positivo na prevalência do
acertos tanto para questões conceituais como questões de aplicabilidade e
utilidade, mas há necessidade de uma repetição do processo, a fim de melhor
sedimentar tais conhecimentos e corrigir discrepâncias observadas.
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Análise de Situação de Saúde do Município de Lauro de FreitasBahia, 2012
Amanda Barbosa
Daiane Celestino
Elizabeth Ramalho
Everaldino Rodrigues
Laiana Behy
Leandro Luz

INTRODUÇÃO: A análise da situação de saúde é fundamental para informar a
população sobre o estado de saúde que uma determinada população se encontra. Lauro
de Freitas é um município da região metropolitana de Salvador, dono do segundo PIB
que mais cresce no país e um dos municípios mais industrializados da Bahia.
OBJETIVOS: Descrever e analisar a situação de saúde do município de Lauro de
Freitas entre 2000 e 2010 e propor recomendações acerca da situação observada.
MÉTODO: Este trabalho foi construído conforme orientação do componente curricular
Epidemiologia e Informação em Saúde da Graduação em Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia em 2013. Foram utilizados diversos Sistemas de
Informação em Saúde, disponíveis na internet como fonte das informações sobre o
município, a partir dos achados foi elaborado uma discussão que gerou algumas
recomendações. RESULTADOS: Lauro de Freitas possui pouco mais de 170 mil
habitantes e apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) classificado como
alto em alguns bairros e médio na maioria da cidade. Quanto mortalidade observa-se
que entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade por causas externas aumentou, sendo
atualmente a maior causa de morte na cidade. As agressões ocuparam o 1º lugar em
2010, com razão de 92,4 óbitos para cada 100mil/hab. A segunda maior causa de morte
foram os óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório. Ainda há destaque para os
óbitos por neoplasias, que teve aumento no ano de 2010, seguidos pelos óbitos
relacionados às Doenças do Aparelho Respiratório. A taxa de mortalidade materna e
infantil são baixas na cidade quando comparadas a níveis nacionais. Quando as doenças
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transmissíveis observa-se a partir de 2008 houve redução da taxa de incidência de
Meningite, e aumento na incidência de AIDS e de Tuberculose. O município apresenta
alta incidência de Hanseníase na população com 80 anos e mais, caracterizando alta
endemicidade para o coeficiente de detecção geral. Quanto às doenças nãotransmissíveis observa-se uma tendência de redução da incidência de hipertensão a
partir de 2008 com tendência a estabilização, observa-se maior prevalência de Diabetes
tipo II. CONCLUSÃO: A análise da situação de saúde permite conhecer em
profundidade as condições de saúde da população e permite propor intervenções
focadas nos principais problemas de saúde pública.
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INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE FETAL EM NITERÓI, REGIÃO
METROPOLITANA II DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2011.
Autores: Fernanda Morena dos Santos Barbeiro1, Rosanna Iozzi1, Pauline Lorena
Kale1, Sandra Costa Fonseca2.
Eixo temático: Sistemas de informação em saúde
Modalidade preferencial: pôster
Introdução: A mortalidade fetal é um dos melhores indicadores de qualidade de
assistência prestada à gestante e ao parto, contribuindo para a avaliação da atenção em
diferentes níveis socioeconômicos. Niterói, município localizado na Região
Metropolitana II, formada pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, Rio Bonito,
Tanguá, Itaboraí e Maricá, concentra as principais Maternidades Públicas da região.
Objetivos: descrever o perfil epidemiológico e a qualidade da informação dos óbitos
fetais ocorridos no município de Niterói em 2011. Métodos: Estudo descritivo dos
óbitos fetais segundo características maternas, da gravidez e do concepto. Fonte de
dados: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Resultados/Discussão: No
ano de 2011 ocorreram 120 óbitos fetais no município, 35,8% de residentes de Niterói;
35,8% de São Gonçalo, 28,33% de outros municípios. Eram do sexo masculino 60,8%
dos casos. Uma das maternidades, referência no SUS para a RM II, concentrou 70% dos
óbitos. Apenas 5% ocorreram em hospitais privados. Predominaram gestações únicas
(90%) e parto vaginal (60%). Em relação a peso ao nascer e idade gestacional, cerca de
metade era < 1500g e/ou tinha IG <32 semanas, ressalvando que foram incluídos casos
com menos de 500g/22 semanas, fora da definição de óbito fetal. Para as variáveis
sociodemográficas, a informação foi ignorada em 25% para escolaridade materna, 40%
para ocupação materna e 100% para cor/raça. 93% das mulheres registravam pelo
menos um filho morto prévio, sugerindo superestimativa desta informação. As causas
básicas mais frequentes foram afecções perinatais, mas 1/3 destas foram hipóxia
intrauterina e causa perinatal não especificada, diagnósticos inconclusivos. Foram
investigados 67,5% dos óbitos fetais e houve apenas 2 mudanças de causa. Conclusão:
O óbito fetal ainda tem ocorrência elevada, mesmo em região metropolitana. O estudo
de variáveis sociodemográficas e reprodutivas fica limitado pela baixa qualidade das
informações no SIM. O estudo das causas ainda requer melhor definição e
preenchimento das causas básicas.
1. Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
nurse_fe@hotmail.com
2. Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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A importância do consumo do cálcio e vitamina D para a saúde óssea na
perspectiva dos usuários do Sistema Único de Saúde da cidade de Fortaleza-Ce.
Autores: Zanella, C.P.; Medeiros, R. L.; Martins, H. L.; Soares, M. R. Q; Lima, J. W. O.;
Sampaio, H.A.C;
Introdução: O cálcio e a vitamina D são nutrientes essenciais para funções biológicas e
sua ingestão é de extrema importância para a saúde da população, principalmente na
prevenção e controle da osteoporose. Objetivo: Analisar o conhecimento de usuários do
Sistema Único de Saúde sobre a importância do cálcio e vitamina D para a saúde óssea.
Métodos: Foram avaliados 1015 indivíduos adultos (18-59 anos) e alfabetizados. Os
mesmos responderam a três questões enfocando o tema, extraídas do instrumento
desenvolvido por Diamond (2007), o Nutritional Literacy Scale (NLS). Os participantes
foram sorteados aleatoriamente entre os usuários de diferentes bairros da cidade de
Fortaleza, e estratificados segundo anos de estudo: 4 a 9 anos (G1) e 10 ou mais anos
(G2). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos
da Instituição responsável pela mesma e os participantes assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram tabulados para apresentação em
percentual de acertos e a comparação segundo anos de estudo foi realizada através do
teste Qui-quadrado, com p < 0,05 como nível de significância. Resultados: A questão
que abordou a importância do cálcio para saúde dos ossos, teve um percentual de
80,5% de acertos. Avaliando segundo anos de estudo os acertos foram: G1 – 70,4% e
G2 – 90,7% (p < 0,001). Quando questionados sobre porque os ossos ficam mais finos
com o envelhecimento houve 39,8% de acertos: G1 – 29,6% e G2 – 50,1% (p < 0,001).
Na questão relacionando Vitamina D com a saúde óssea houve 79,0% de respostas
corretas: G1 – 74,7% e G2 – 86,9% (p < 0,001). Conclusão: Há um bom conhecimento
sobre a influência do cálcio e da vitamina D para a saúde óssea, com exceção do efeito
do envelhecimento na perda de minerais. O conhecimento é maior entre os indivíduos
com mais anos de estudo, demandando intervenção educativa mais direcionada àqueles
com menos tempo de estudo.
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Avaliação doa situação epidemiológica da Tuberculose na cidade de João
Pessoa, Paraíba, no período de 2000 à 2010.
José de Anchieta Fernandes Neto, Ysabely de Aguiar Pontes Pamplona,
Luzana M. Bernardes, Marcos Montani Caseiro, Marcos Abdo Arbex, Lourdes
Conceição Martins
RESUMO
Introdução: A tuberculose continua sendo um grave problema de saúde
Pública, pois tem aumentado a sua prevalência a cada ano em todo o território
Nacional. Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) da Paraíba revelam
que entre janeiro e agosto de 2011 foram 602 novos casos de tuberculose
diagnosticados e 23 pessoas morreram por complicações da doença.
Objetivo: Avaliar a situação epidemiológica da Tuberculose na cidade de João
Pessoa (PB) no período de 2000 a 2010.
Metodologia: Este é um estudo descritivo, de tendência histórica, utilizando
dados notificados de 2000 a 2010. As informações sobre Tuberculose foram
obtidos junto a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de João Pessoa- PB. Foram calculadas as taxas de tuberculose ao
longo do tempo levando-se em consideração as informações populacionais
obtidas no censo. Foi realizada a análise descritiva.
Resultados: O maior índice de Tuberculose se encontra na região Norte,
seguida pelas regiões Sudeste e Nordeste. Houve uma maior prevalência de
casos de tuberculose em pessoas do sexo masculino (70%), com idade entre
20 a 39 anos (47,3%) na Paraíba. João Pessoa apresenta uma taxa de
incidência de 100 casos por 100.000 habitantes concentrando 49,7% dos casos
do Estado.
Conclusão: Apesar da queda na taxa de incidência de tuberculose no Brasil, o
município de João Pessoa ainda apresenta taxas elevadas necessitando ações
que envolvem o doente e família, além de campanhas de prevenção e
promoção da saúde para o combate efetivo deste grave problema de saúde
pública.
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A HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE REMANSO – BAHIA : UM ESTUDO
EPIDEMIOLÓGICO DO PERFIL DOS PORTADORES
Gisele Lopes Oliveira
Nicácia Souza Oliveira
Francisca Silva De Alencar
Raimundo Tavares de Luna Neto
Maria Augusta Rocha Bezerra
Minéia da Costa Figueiredo
Agnes Raquel da Silva Correia
Edeiza Ataliba Bastos

Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande
importância para a saúde pública devido à sua grandeza e seu alto poder
incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa.
Acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, mas também se
manifesta como uma doença sistêmica comprometendo articulações, olhos,
testículos, gânglios e outros órgãos. É causada pelo bacilo Mycobacterium
leprae (de alta infectividade) e sua transmissão ocorre especialmente através
das vias áreas superiores, mas pode ocorrer por meio de lesões cutâneas na
forma multibacilar da doença. Este estudo teve o objetivo de traçar o perfil
epidemiológico dos portadores de hanseníase notificados em Remanso, Bahia,
no período de 2007 a 2013, e em sua metodologia tratou-se de um estudo
descritivo, documental, de abordagem quantitativa utilizando dados compilados
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN do Ministério da
Saúde. Os sujeitos da pesquisa foram os portadores da doença, registrados na
base de dados SINAN do portal eletrônico do Ministério da Saúde, disponível
para consulta pública em seu site. Resultados: foram notificados 198
portadores de hanseníase durante o período. Sexo: a maior prevalência foi o
feminino com 114 casos (57,6 %); faixa etária: a mais acometida foi de 20 a 39
anos com 61 portadores (30,8%); classificação operacional: maior incidência foi
paucibacilar 101casos (51 %); forma clínica: mais prevalente dimorfa 72 (36,4
%); zona habitacional: prevaleceu a urbana com 119 (60,1%) casos.
Conclusão: Embora tenham ocorrido decréscimos nos coeficientes de
incidência e de detecção de novos casos, a hanseníase continua sendo um
problema de saúde publica não somente no município abordado como também
em outras regiões endêmicas do Brasil. Dessa forma torna-se imprescindível a
busca ativa de novos casos de hanseníase, como também a cura dos casos já
diagnosticados. Para isso se torna indispensável à ação dos profissionais da
saúde, não só na detecção, mas principalmente no acompanhamento do
portador durante o tratamento. Uma vez o que o abono deixa o bacilo mais
resistente à ação dos fármacos.
Palavras-chave: hanseníase, saúde pública, epidemiologia.
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CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA: ATUAÇÃO DOS ENFERMEIROS DA
ATENÇÃO BÁSICA
Yonna Costa Barbosa1
Poliana Pereira Costa Rabêlo2
Alcione Miranda dos Santos3
Larissa Siqueira Lima4
RESUMO
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o
mais comum entre as mulheres. Assim, os profissionais da Atenção Básica devem estar
preparados para atuar no controle da doença. OBJETIVO: Investigar as ações para o controle
do câncer de mama desenvolvidas por enfermeiros da Atenção Básica. METODOLOGIA:
Estudo descritivo, de corte transversal e com abordagem quantitativa. Trata-se de
um subprojeto da Pesquisa intitulada “Ações no controle do Câncer de Mama: identificação
das práticas na Atenção Básica” caracterizada como estudo multicêntrico em
desenvolvimento entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP-USP). Estudo realizado no período de abril de
2012 a agosto de 2013, em São Luís/MA com todos os enfermeiros atuantes na Estratégia
Saúde da Família inseridos nas 41Unidades Básicas de Saúde. No total de 95 enfermeiros,
houve perda de 15,78%, devido ao fato existirem profissionais de licença do serviço e férias
no período da coleta de dados. Utilizou-se um questionário estruturado com 32 questões,
aplicado no serviço. A análise dos dados foi realizada no programa EPI INFO 2008 versão
3.5.1. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís. RESULTADOS: Dos 80 enfermeiros entrevistados, 96,3%
relataram realizar o exame clínico das mamas, destes 55% indicaram periodicidade anual, e
66,25% não delimitaram idade para o início do exame; 51,3% referiram solicitar mamografia,
42,5% indicaram periodicidade anual, e 53,8% indicaram o exame para usuárias a partir dos
40 anos de idade; 97,5% referiram orientar a mulher sobre o autoexame das mamas, e 71,8%
não restringem a idade para orientar; 72,5% referiram que não há estabelecimento de
periodicidade para a indicação da ultrassom das mamas no serviço de saúde. CONCLUSÃO:
Observou-se a falta de padronização quanto às ações de detecção precoce do câncer de mama
nas unidades de saúde estudadas, assim é importante o estabelecimento de protocolo
municipal relacionado ao controle do câncer de mama e capacitação para os profissionais.
Palavras-chave: Câncer de mama. Atenção Primária à Saúde. Enfermeiros.

1- Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Maranhão.
2- Enfermeira. Doutorado em Enfermagem em Saúde Pública pela EERP/USP em andamento.
Professora Assistente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão
e Coordenadora Adjunta do Programa PRÓ-SAÚDE/PET SAÚDE da Universidade Federal
do Maranhão.
3- Doutora em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora
adjunta Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão.
4- Enfermeira.
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Fatores associados à sobrevivência em uma coorte de casos
diagnosticados com tuberculose em um município de alta
incidência
Autores: Marli Souza Rocha (ROCHA, M.S.), Gisele Pinto de Oliveira
(OLIVEIRA, G.P.), Fernanda Pinheiro Aguiar (AGUIAR, F.P), Claudia
Medina Coeli (COELI, C.M.) e Rejane Sobrino Pinheiro (PINHEIRO,
R.S.)
Resumo
Introdução: A mortalidade por tuberculose ainda persiste, apesar dos esforços
para diminuir a sua incidência. Sabe-se que os fatores relacionados à
mortalidade por tuberculose envolvem o social e o biológico, além da
organização dos serviços de saúde. Objetivo: Analisar os fatores do indivíduo e
do serviço de saúde associados ao óbito por tuberculose. Métodos: Estudo de
coorte não-concorrente, de seguimento passivo por meio do método de linkage
probabilístico, cuja população foi constituída de casos novos, casos com
história de tratamento prévio (reingresso após abandono e recidiva) e
transferências, diagnosticados e notificados com TB em 2006 e acompanhados
até 2008. As mortes foram confirmadas por meio do Sistema de Informação de
Mortalidade. Modelos de riscos proporcionais foram utilizados para estimar o
efeito independente na mortalidade por todas as causas das variáveis
relacionadas ao indivíduo e ao serviço de saúde. Resultados: Destacaram-se a
idade maior de 60 anos, ser admitido em um hospital com emergência, em um
hospital municipal ou geral, ter coinfecção HIV/AIDS/TB, ter abandonado o
tratamento e reingressado após abandono como fatores de risco para a morte.
As variáveis relacionadas ao Programa de Controle da Tuberculose não
mostraram associação com a mortalidade por qualquer causa, após controlado
pelo abandono. No caso dos pacientes acompanhados em unidades básicas
de saúde, os indicadores do Programa estariam apontando para o
desempenho do tratamento, reconhecidamente eficaz, e, portanto, após o
diagnóstico. Com isso, as barreiras de acesso ao tratamento adequado em
tempo oportuno não estavam consideradas. Conclusão: Ações voltadas ao
diagnóstico precoce da TB, principalmente em idosos, devem ser incentivadas
e, esse grupo etário reforçado como de risco, juntamente com o fortalecimento
da atenção primária à saúde na prevenção, detecção, diagnóstico, tratamento e
monitoramento dos casos com TB.
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Palavras-chaves:
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Titulo: Tendência da evolução do Índice de Massa Corporal no Centro Oeste: uma
Análise do Vigitel
Autores: Lucia Stela Pessanha Lopes de Souza, Neuber José Segri, Gisela Soares
Brunken
Introdução: O Índice de Massa Corporal (IMC), utilizado para classificar o estado
nutricional, é resultado da relação entre duas medidas antropométricas [kg/m²], sendo
indicador de risco para doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade. A
tendência de aumento de sobrepeso e obesidade tem sido atribuída ao chamado
ambiente “obesogênico” que essencialmente facilita a ingestão de alimentos com densa
energia enquanto restringe atividades que demandam gasto energético. O sobrepeso e a
obesidade tendem a crescer mundialmente nos grupos de menor renda familiar, na
medida em que cresce o Produto Interno Bruto. Isso ocorre considerando os dois
gêneros, porém mais acentuadamente nas mulheres. Justificativa e objetivo: A região
Centro Oeste tem se destacado com o segundo maior PIB, semelhante ao da região
sudeste, e com alta taxa de crescimento populacional só superada pela região Norte. Por
isso é importante analisar a tendência de incremento do IMC nessa região em relação às
demais. Método: Estudo de corte transversal utilizando amostra do VIGITEL nos anos
de 2006 a 2012, ponderados para população adulta de cada cidade, considerando sexo,
faixa etária e nível de instrução, com base no Censo 2010. Resultados: A região Centro
Oeste apresentou as menores médias de IMC no período. No entanto, foi onde
observou-se maior incremento (4,2%), em relação às regiões nordeste (4,0%), norte
(3,5%), sudeste (3,0%) e sul (2,7%). O incremento na média do IMC na região Centro
Oeste foi mais expressivo entre os anos de 2010 (IC95% [24,99-25,55]) e 2011 (IC95%
[25,53-25,92]). Houve diferença significativa entre os sexos em todos os anos, com a
média de IMC dos homens significativamente maior do que a das mulheres. Conclusão:
Se mantiver esse incremento em relação às demais regiões, o Centro Oeste poderá ser a
região com maiores prevalências de excesso de peso nas próximas décadas. Embora
tenha iniciado o período com menores médias de IMC, ao final de 7 anos estava mais
próximo às demais. Há necessidade de priorizar políticas de promoção à saúde na
região, especialmente para os homens, cuja média de IMC foi superior à das mulheres.
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A LUTA PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE, INFANTIL E NEONATAL NO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA- PR.
AUTORES: GUBERT, R. A.; FONTANIVE, V.; FONTANIVE, L.G.; ENGELMANN, L. M. T.;
PEPINO,A.
INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 70% das mortes de
recém-nascidos ocorrem por causas evitáveis, entre elas, falta de atenção adequada à mulher
durante a gestação, no parto e também ao feto e ao bebê. Em 2006, a redução da mortalidade
materna e infantil é colocada como prioridade no “Pacto pela Vida”, se materializando no Pacto de
Indicadores, estabelecendo metas entre os três níveis de gestão. O Eixo 2, “envolvendo a
assistência básica e as ações de alta e média complexidade, a regulação e a qualificação da saúde
suplementar e a integração com ações voltadas para o monitoramento, a prevenção e a vigilância
em saúde”.
OBJETIVOS: Articular os atores sociais, a rede de atenção à saúde, historicamente mobilizados
em torno da melhoria da qualidade de vida de mulheres e crianças, na luta contra os elevados
índices de mortalidade materna, infantil e fetais do município de Coronel vivida.
METODOLOGIA: Realizar síntese sobre os problemas que afetam os indicadores. Qualificar a
atenção básica. Captação precoce das gestantes - SISPRENATAL. Revisar e divulgar os protocolos
de planejamento reprodutivo, laqueadura e vasectomia; Implantar PRIMEIRA SEMANA SAÚDE INTEGRAL DA MULHER/RN, cuidados intensificados ao RN/púrpera primeira semana
após o parto. Cuidados saúde mental, aleitamento materno; vacinas, teste do pezinho, contracepção,
visita domiciliar dos ESF.
RESULTADOS: Com a Capacitação da atenção básica, melhorando a qualidade de assistência ao
pré-natal, de forma articulada entre todos os profissionais das unidades de saúde. Como resultado
melhorou a adesão precoce ao pré-natal, com qualidade, humanizado. Com implantação Primeira
Semana - Saúde Integral da Mulher/RN, propiciou contato do ESF, olhar holístico, neste período
fragilizado, mas ao mesmo tempo feliz, melhorando o elo de ligação com a família, com promoção
e prevenção de intercorrências no binômio mãe/filho.
CONCLUSÃO: Os indicadores de mortalidade Infantil e fetal, reduziram com as ações
desenvolvidas após a qualificação da atenção básica. No ano de 2006 o coeficiente de mortalidade
infantil foi 29,07. Em 2008 com implantação das ações para redução da mortalidade infantil,
tivemos pequena redução 28,78. Porem 2010, o indicador reduziu significativamente, para 10,58;
Bem como 2011: 11,36, manteve-se num índice bom. Para 2012 o indicador foi 16,66, tivemos 02
óbitos, malformações. Mas em 2013 conseguimos, com as mudanças realizadas, no município
Coronel Vivida - Paraná, o nosso principal objetivo, o Coeficiente de Mortalidade Infantil, de 9,23,
apenas um digito e pretendemos manter o mesmo nos próximos anos, continuaremos trabalhando
com o intuído de reduzir cada vez mais.
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RISCO CARDIOVASCULAR PELO ESCORE DE FRAMINGHAM E
ESPESSURA MÉDIO-INTIMAL DE CARÓTIDAS EM PACIENTES SEM
DIAGNÓSTICO DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA.
Regina Célia Vilanova Campelo
José Mário Nunes da Silva
José Aldemir Teixeira Nunes
Francisco Leonardo Torres-Leal
Maurício Batista Paes Landim
INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares lideram os índices de morbidade
e mortalidade no Brasil e no mundo, aumentando os gastos com assistência
médica. No Brasil, 20% de todas as mortes em indivíduos acima de trinta anos
de idade são ocasionadas por doenças cardiovasculares, cerca de 193.309
mortes ocorreram por aterosclerose. Assim, cresce o interesse em estudar a
doença aterosclerótica ainda na fase inicial com o objetivo de identificar o dano
vascular precoce.
OBJETIVO: Correlacionar o risco cardiovascular estimado pelo Escore de
Framingham (EF) com a espessura médio-intimal de carótidas (EMIc) em
pacientes sem diagnóstico de doença aterosclerótica.
MÉTODOS: Estudo transversal em pacientes ambulatoriais atendidos na
Unidade Cardiovascular do Hospital Universitário, Teresina, Piauí, entre janeiro
e fevereiro de 2014, escolhidos aleatoriamente. Foram considerados critérios
de exclusão: história e/ou evidência clínica de doença aterosclerótica, idade <
20, ≥ a 80 anos e gestantes. Os pacientes foram submetidos a exame clínico,
dosagens bioquímicas e medida da EMIc por ultrassonografia de alta
resolução. Três medidas da espessura da carótida comum, foram realizadas na
parede posterior da artéria, 1 cm proximalmente à sua bifurcação, com
transdutor linear de 7,5 MHz, com intervalo de frequências de 5-12 MHz.
Considerou-se normal uma EMIc ≤ 1 mm.
RESULTADOS: O estudo incluiu 64 pacientes sem doença aterosclerótica
manifesta, com média de idade de 52,6 (±14,6) anos, sendo 54,7% do sexo
feminino. Escore de Framingham baixo foi 79,7% (IC95%:69,6-89,8),
intermediário foi 4,7%(IC95%:0,06-10,0) e alto 15, 6% (IC95%:0,65-24,8). A
EMIc foi considerada alterada em 42,2% (IC95:29,8-54,6) dos pacientes. Pela
regressão linear múltipla ajustada encontrou-se relação significativa entre ERF
com EMIc (β=6,96 e p=0,024).
CONCLUSÃO: Foi verificado um alto risco pelo ERF e alteração na EMIc.
Houve relação significativa entre EMIc e o ERF. O espessamento médio-intimal
da carótida serve como um marcador de doença aterosclerótica precoce,
correlacionando-se positivamente com o escore de risco de Framingham.
Palavras-chave: Escore de risco de Framingham, Espessura Íntima Média
Carótida, Doenças Cardiovasculares.
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Fatores associados à obesidade central entre usuários de um Serviço de
Promoção da Saúde

Ariene Silva do Carmo – CARMO, A. S.
Clesiane Honorato Machado – MACHADO, C. H.
Luana Caroline dos Santos – SANTOS, L. C.

Introdução: A obesidade central, definida como a concentração de gordura na
região abdominal, apresenta forte associação com outras doenças e agravos à
saúde e, dentre seus indicadores, destaca-se a medida da circunferência da
cintura. Objetivo: Identificar os fatores associados à obesidade central em
usuários de um Serviço de Promoção da Saúde. Métodos: Estudo transversal
com usuários de um Serviço de Promoção da Saúde de Belo Horizonte, Minas
Gerais, denominado Academia da Cidade. Dentre os participantes, avaliados
entre agosto de 2009 a dezembro de 2011, foram investigados dados
sociodemográficos e econômicos, perfil autorreferido de saúde, consumo
alimentar (Recordatório Alimentar de 24 horas) e antropometria (peso, estatura
e circunferência da cintura). A obesidade central foi definida como a presença
de risco elevado ou muito elevado para o desenvolvimento de complicações
associadas à obesidade segundo a classificação da circunferência da cintura
preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Realizaram-se os testes t de
Student simples, Qui-quadrado ou Exato de Fisher e Regressão de Poisson
com variância robusta, adotando-se nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados: Avaliou-se 401 usuários, 90,2% mulheres, média de 51,4±13,1
anos e 74,8% de excesso de peso. A prevalência de obesidade central foi de
77,5%, sendo maior entre os indivíduos mais velhos e entre os que
apresentavam diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensão arterial, uso de
medicamentos e consumo excessivo de sódio (p<0,05). Na análise multivariada
permaneceram como fatores favoráveis a maior prevalência do desfecho em
estudo: diabetes mellitus (RP:1,19; IC95% 1,07-1,31), dislipidemias (RP:1,12;
IC95% 1,01-1,26), hipertensão arterial (RP:1,17; IC95% 1,04-1,32) e consumo
excessivo de sódio (RP:1,03, IC95% 1,01-1,05). Conclusão: A prevalência de
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obesidade central foi elevada e aponta-se que o conhecimento dos fatores
associados a ela, sobretudo aqueles modificáveis como o consumo de sódio,
podem orientar intervenções direcionadas à prevenção e ao tratamento desse
importante problema de saúde pública.
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Uso na vida de cocaína entre escolares de municípios de médio porte no sul do Brasil

Autores: Valenca Lemes Grapiglia, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira,
Alexandre Dido Balbinot, Simone Poletto

A adolescência é marcada por experimentações que incluem comportamentos de risco
como o uso de drogas. Estes fenômenos são pouco estudados em municípios de
menor porte e mapeá-los é de grande relevância em saúde pública. O objetivo é
investigar fatores associados ao uso de cocaína na vida por escolares de 12 a 17 anos
em Lajeado e Sapiranga no RS. Estudo transversal, de base escolar, com amostra
probabilística, envolvendo todas as escolas dos municípios citados, em 2012. O
questionário era auto-aplicado e o desfecho uso de cocaína na vida (considerada em
qualquer de suas apresentações). Os dados foram submetidos à análise descritiva e
Regressão de Poisson, controlando para efeito de delineamento da variável escola. As
variáveis independentes, elencadas num modelo hierarquizado, foram incluídas na
análise ajustada quando apresentavam associação com o desfecho em p≤0,20 na
análise bruta. No nível distal estavam as variáveis demográficas e socioeconômicas, no
intermediário as relações familiares e socioculturais e, no proximal, o uso de outras
substâncias e desempenho escolar. A amostra foi constituída por 3547 estudantes,
sendo 45,8% (n=1623) do sexo masculino e 54,2% (n=1924) do sexo feminino, com
idade média de 14 anos (dp=1,66). A prevalência de uso de cocaína na vida foi de 2,0%
(IC95% 1,54% -2,46%). Na análise ajustada, o uso de cocaína teve menor probabilidade
de ocorrer entre as meninas que entre meninos (RP: 0,48; IC95%: 0,29-0,77; p=0,003) e
maior entre os escolares com idade entre 15 e 17anos (RP: 3,54; IC95%: 2,13-5,90;
p<0,001) com relação com a mãe percebida como negativa (RP: 3,37; IC95%: 1,87-6,07;
p<0,001), que referiram uso de maconha na vida (RP: 25,10; IC95%: 9,11-69,17;
p<0,001), uso na vida de tabaco (RP: 4,63; IC95%: 1,34-15,92; p=0,015) e reprovação
na escola (RP: 1,8; IC95%: 1,14-2,83; p=0,01). As associações com relação com a mãe
considerada negativa e histórico de reprovação na escola reforçam a necessidade de
investimentos na qualificação das relações de cuidado e supervisão, tanto no ambiente
doméstico, quanto no escolar. As evidências destacam uma forte associação entre uso
de cocaína e uso de maconha, além de tabaco, corroborando os modelos identificados
como porta de entrada, que sugerem a possibilidade de passagem de uma substância a
outras.
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Autores:
Arethuza de Melo Brito Carvalho
Regilane Pereira de Sousa
Samuel Moura Carvalho

RESUMO
A competência interpessoal está relacionada à capacidade de desenvolvimento de
habilidades, da forma como relacionar-se com as pessoas, que deve ser adequada a
cada necessidade e exigência das devidas situações, buscando abranger
conhecimentos adquiridos como aceitação, flexibilidade, reflexão e tomada de
decisão, com o intuito de influenciar em um convívio harmonioso durante o cotidiano.
Este estudo tem como objetivos discutir a concepção do enfermeiro em relação à
competência interpessoal e identificar a prática das ações de enfermagem voltadas
ao desenvolvimento dessa competência. Trata-se de uma pesquisa exploratória de
natureza qualitativa, que foi realizada com 06 enfermeiros da Estratégia de Saúde
da Família, a técnica utilizada para produção dos dados foi a entrevista com roteiro
semiestruturado realizada individualmente e gravada para posterior análise e
categorização dos dados. Os resultados mostraram que as enfermeiras entendem
que a competência interpessoal está relacionada à necessidade de assumir
compromissos, sendo indispensável em todas as situações, pois é facilitadora para o
convívio, principalmente nas situações de conflitos. Rodas de conversas, dinâmicas
e exposições de vídeos motivacionais para contribuir para a interatividade entre os
integrantes da equipe foram as ações mais desenvolvidas pelas enfermeiras no
intuito de desenvolver a competência interpessoal. Conclui-se que as enfermeiras
reconhecem a importância da competência interpessoal para o bom relacionamento
com a equipe e destaca-se também a importância de uma visão holística do
enfermeiro para a sua equipe, com o intuito de se desenvolver a competência
interpessoal.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Competência interpessoal.
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PARTICIPAÇÃO, INTEGRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CONTROLE DA
DENGUE: UM OLHAR DA ECOSSAÚDE.
Krysne Kelly de França Oliveira; Ana Carolina Rocha Peixoto; Andrea Caprara; Martha
Suellen de Miranda Lacerda; Joana Mary Soares Nobre; Rafaela Pessoa Santana; Cyntia
Monteiro Vasconcelos; Elaine Neves de Freitas

Introdução: As diretrizes nacionais para o controle da Dengue, vigentes há 12 anos,
seguem uma lógica de planejamento verticalizado, com práticas de controle químico
predominante e discreta participação social. Entretanto, a reincidência da doença no país
é preocupante, exigindo novas formas de agir no controle à proliferação do seu vetor
transmissor, Aedes aegypti. A partir dos anos setenta aflorou nas Américas a discussão
sobre o uso da abordagem Ecossaúde no cenário das doenças transmitidas por vetores,
reconhecendo-se o seu potencial para equilibrar a relação saúde-ambiente. Objetivo: O
presente estudo se propôs a analisar estratégias de controle da dengue baseadas em
práticas participativas, integradas e sustentáveis, subsidiadas pelos princípios da
abordagem Ecossaúde. Metodologia: estudo qualitativo, realizado em cinco agregados
do município de Fortaleza no período de junho de 2012 a maio de 2013. Para a coleta de
dados adotou-se as técnicas: Grupo focal e Análise documental, e de posse das
informações seguiu-se com a análise de conteúdo. Resultados: A intervenção trouxe à
tona o Zoneamento, ferramenta de organização e planejamento, que há mais de 14 anos
não era adotado pelo Governo do Município de Fortaleza, mostrou transformações nas
relações de confiança, fortalecimento e valorização do trabalho dos agentes de endemias
e ampliou a compreensão da realidade por parte de todos os atores sociais envolvidos no
estudo, propiciando a partilha de experiências, saberes, sentimentos e desejos.
Conclusão: verificou-se que para alcançar avanços efetivos, não é imprescindível
alocar grandes recursos financeiros ou utilizar estratégias desconhecidas. Os princípios
do enfoque Ecossaúde, entre seus muitos desdobramentos, despertam o interesse pelas
ações sustentáveis no controle e na prevenção da dengue ao possibilitar o envolvimento
de diferentes atores sociais no cuidado com a saúde humana e ambiental, o que
repercute na quebra da cadeia de proliferação do Aedes aegypti. Nada novo foi criado,
apenas foi proposto reler, reconstruir e repensar as estratégias tradicionais, a partir de
um olhar diferenciado.

Palavras-chave: Dengue. Abordagem Ecossaúde. Saúde Ambiental.
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Fatores associados ao consumo regular de refrigerantes em escolares

Ariene Silva do Carmo – CARMO, A. S.
Luana Caroline dos Santos – SANTOS, L. C.
Luana Rosa de Oliveira Titonele Pereira – PEREIRA, L.O.T.
Simone Cardoso Lisboa Santos – SANTOS, S.C.L.
Introdução: O consumo de refrigerantes entre crianças tem aumentado
significativamente nos últimos anos, denotando preocupação por sua interface
com a maior ingestão de energia, excesso de peso e menor consumo de
alimentos mais saudáveis. Objetivo: Identificar os fatores associados ao
consumo de refrigerantes entre escolares. Métodos: Estudo transversal com
alunos do quarto ano do ensino fundamental de cinco escolas do município de
Belo Horizonte, Minas Gerais. Investigou-se a frequência de consumo de
refrigerante por meio da aplicação de um questionário presencial com os
escolares e realizou-se avaliação antropométrica (peso e altura). O diagnóstico
nutricional foi obtido pelo Índice de Massa Corporal (IMC)-por-idade. Dados
sóciodemográficos (sexo do aluno, escolaridade da mãe ou responsável pelo
cuidado da criança, renda per capita e participação em Programas
Assistenciais), tempo de tela da criança (tempo diário gasto em frente à
televisão, computador e/ou videogame) e disponibilidade domiciliar de
refrigerantes foram coletados a partir de questionário aplicado via ligação
telefônica com os pais. Realizaram-se os testes Qui-quadrado ou Exato de
Fisher e Regressão de Poisson com variância robusta, adotando-se nível de
significância de 5% (p<0,05). Resultados: Foram avaliadas 189 crianças, com
média de 9,4 (0,50) de idade, 58,3% do sexo masculino, 37,5% de excesso de
peso e com uma mediana de R$ 345,00 (IC95%: 50,0-1566,67) de renda per
capita. A prevalência de consumo regular de refrigerantes (≥ 5 vezes/ semana)
foi de 35,8%, sendo maior entre os indivíduos que participavam de Programas
Assistenciais, com tempo de tela maior que duas horas diárias e
disponibilidade domiciliar regular dessa bebida (≥ 5 vezes/ semana) (p<0,05).
Na análise multivariada permaneceram como fatores favoráveis a maior
prevalência do desfecho em estudo somente a disponibilidade domiciliar
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regular de refrigerantes (RP: 2,80, IC95% 1,47-5,34). Conclusão: A
prevalência do consumo regular de refrigerantes foi elevada e teve como
principal fator associado a disponibilidade domiciliar regular dessa bebida,
denotando a importância do envolvimento dos pais em estratégias de educação
alimentar e nutricional e intervenções direcionadas às crianças.
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DILATAÇÃO FLUXO-MEDIADA DA ARTÉRIA BRAQUIAL EM PACIENTES
SEM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA.
Regina Célia Vilanova Campelo
José Mário Nunes da Silva
José Aldemir Teixeira Nunes
Francisco Leonardo Torres-Leal
Maurício Batista Paes Landim
INTRODUÇÃO: A dilatação fluxo-mediada da artéria braquial (DMF), quando
realizada sobre técnica rigorosa e examinador adequadamente treinado, é uma
ferramenta poderosa para o diagnóstico de disfunção endotelial. Diversos
estudos demonstram associação independente entre DMF e função endotelial,
tornando essa medida um teste indireto de avaliação. A disfunção endotelial
desempenha um papel chave na aterogênese, e a busca por métodos mais
acurados, práticos e menos dispendiosos de avaliação do grau de disfunção
possibilita melhoria na prevenção e no tratamento das doenças decorrentes da
aterosclerose.
OBJETIVO: Avaliar a função endotelial determinada pela dilatação fluxo
mediada da artéria braquial em pacientes sem diagnóstico prévio de doença
aterosclerótica e verificar fatores de risco associados.
MÉTODOS: Foram selecionados 64 pacientes, atendidos na Unidade
Cardiovascular de um Hospital Universitário, sem diagnóstico prévio de doença
aterosclerótica. O risco individual absoluto de doença arterial coronariana em
10 anos foi estimado por meio do escore de Framingham (EF). Todos os
participantes foram submetidos a exame ultrassonográfico utilizando-se
equipamento de ultrassom Doppler de alta resolução para avaliar a DMF da
artéria braquial com transdutor linear de 10 MHz. Após avaliação do diâmetro
basal da artéria braquial direita (D1), um manguito era inflado até 50 mmHg
acima da pressão arterial sistólica do participante, para ocluir a artéria, e
mantido insuflado durante 5 minutos. Imagens da artéria braquial direita eram
então obtidas entre 60-90 segundos após a deflação do manguito e o diâmetro
da artéria era medido novamente (D2), ambas as medidas em diástole. Eram
aceitáveis como normais variações no diâmetro entre 10 a 15%.
RESULTADOS: Média de idade de 52,6 (±14,6) anos, sexo feminino (54,7%).
A DMF teve média de 7,4 (±5,4) e foi considerada alterada em 71,4%
(IC95%:60,6-83,2), sendo 47,8% no sexo masculino e 50,0% em maiores de 60
anos. O EF foi 79,7% (IC95%:69,6-89,8), intermediário foi 4,7%(IC95%:0,0610,0) e alto 15, 6% (IC95%:0,65-24,8). Houve correlação significativa entre
DMF e idade (r=-0,596), pressão arterial sistólica (r=-0,430), EF (r=-0,484). O
fator que mais contribuiu pra variação da DMF pela regressão linear múltipla
ajustada foi a idade (β=-0,177 e p=0,002).
CONCLUSÃO: A grande maioria dos pacientes do estudo apresentaram
importante disfunção endotelial, havendo uma relação significativa com a
idade.
Palavras-chave: Função endotelial, Dilatação fluxo-mediada da artéria
braquial, doença aterosclerótica.
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ATENÇÃO ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES EM HEMODIÁLISE: UMA
PRÁTICA BASEADA NA INTEGRALIDADE DO CUIDADO
Natalia Mendes de Matos Cardoso, Lia Silva de Castilho, Maria Elisa de Souza e Silva,
Ana Cristina Borges de Oliveira
RESUMO
Tendo como perspectiva a prática da integralidade, este estudo objetivou analisar os
fatores relacionados à atenção odontológica recebida por pacientes em hemodiálise. Foi
realizado um estudo transversal com indivíduos submetidos à hemodiálise em duas
clínicas filantrópicas das cidades de Belo Horizonte e Contagem, localizadas na região
sudeste do Brasil e sem atendimento odontológico local. Foram excluídos os pacientes
adolescentes e edêntulos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Minas Gerais. Foram realizadas as fases de calibração intra e
inter-examinadores, com valores de coeficiente de correlação intra-classe de 0.97 para
número de dentes na cavidade bucal e de 0.89 para cárie dentária. Os dados foram
coletados por meio de um questionário aplicado aos pacientes e exame bucal dos
mesmos. Analisou-se a “atenção odontológica dos pacientes em hemodiálise nos
últimos seis meses”, em função de características individuais, sociodemográficas,
comportamentais e clínicas. Para análise dos dados utilizou-se a regressão logística
múltipla (p<0,05). Um total de 129 pacientes afirmou ter ido ao dentista nos últimos seis
meses (27,9%). A atenção odontológica foi associada às seguintes variáveis: ter
recebido orientação de algum profissional para que fossem ao dentista (OR=2,21 [1,23;
3,96]), possuir oito anos ou mais de escolaridade (OR=1,56 [1,01; 2,44]) e não
apresentar dentes com lesão de cárie cavitada (OR=1,90 [1,23; 2,94]). Em conclusão, a
atenção odontológica recebida pelos pacientes em hemodiálise nos últimos seis meses
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foi influenciada, além da escolaridade e da ausência de dentes com cárie, pela postura
dos profissionais que os assistem, mostrando a importância desses cuidadores atuarem
com uma prática de atendimento integral. Apoio: Fapemig
Palavras-chave: Diálise Renal. Hemodiálise. Assistência Odontológica. Assistência
Integral à Saúde.

-----------------------------------
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Análise dos dados sobre sífilis congênita no município de Niterói–
RJ: Um estudo a partir da Vigilância em Saúde
Charlene de Abreu Silva, Rafaella Fernandes Soares, Gracinda Serra,
Milene Pereira de Oliveira, Fábia Lisboa de Souza, Elaine Silva Miranda.
Introdução: A Sífilis Congênita (SC) é o resultado da disseminação
hematogênica do T. pallidum da gestante infectada não-tratada ou
inadequadamente tratada para o concepto, por via transplacentária, Na mulher
pode evoluir, em caso de não tratamento, para sífilis primária, secundária,
latente, e até terciária. A maioria das gestantes com sífilis é assintomática,
encontram-se na fase latente. O tratamento adequado para a sífilis na gestante
prevê o uso de penicilina benzatina, e evita a transmissão. . A SC é uma
doença de notificação compulsória. Objetivos: Analisar os casos de
transmissão vertical da sífilis e a distribuição da doença no município de Niterói
no Rio de Janeiro. Método: Foram analisadas 59 notificações de SC, relativas
ao ano de 2012, para as variáveis: bairro de domicílio, unidade de saúde do
parto, idade da mãe, sexo da criança, cor da criança e da mãe, idade da mãe,
profissão da mãe, local de realização do pré-natal (PN), teste não-treponêmico
da mãe, teste confirmatório treponêmico da mãe, tratamento materno,
tratamento do parceiro, teste não- treponêmico da criança e a evolução do
caso na criança. Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) e da ficha de investigação complementar
implantada no município. Resultados: Em 85% dos casos houve evolução
para sobrevida, os demais incluem abortos, natimortos e óbitos. Foi
evidenciado que 78% das gestantes realizaram o pré-natal (PN). Dentre as
gestantes que não realizaram PN, 31% dos conceptos evoluíram com vida,
sendo os 69% restantes divididos entre abortos, natimortos e óbitos. As
gestantes que realizaram o PN na rede pública somaram 65%, 7% fizeram na
rede particular e 28% tiveram esta informação ignorada, Não houve
notificações provenientes da rede privada. Ao separar os casos por bairro de
domicílio, observou-se maior número de casos na região do Fonseca (24%).
Quanto aos parceiros apenas 5% realizaram o tratamento. Conclusões:
Ocorre captação insuficiente de gestantes para o PN. A não realização do PN
está relacionada com uma evolução da SC para aborto, natimorto e óbito. É
necessária a atuação para favorecer a o tratamento adequado dos parceiros,
dado que o não tratamento reflete no tratamento inadequado da mulher e
possível nova contaminação, acarretando a sífilis congênita. O presente estudo
foi realizado no âmbito do programa PET vigilância.
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Prevalência de mamografia e Papanicolaou no Rio de Janeiro segundo PNAD’s
de 2003 e 2008

Juliana Calazans de Cerqueira
Ronir Raggio Luiz
Alexandre dos Santos Brito
Resumo
Introdução: O câncer de mama e colo uterino são de grande relevância para a saúde pública
no mundo e no Brasil. A mamografia e o Papanicoalou são importantes ferramentas preventivas
contra ambos cânceres. O Rio de Janeiro se destaca no Brasil com altas taxas de incidência e
mortalidade por estes dois tipos de câncer. Este artigo objetiva analisar a frequência da
realização de mamografia e Papanicolaou. Método: Estudo transversal onde foram analisadas
as prevalências de mamografia e Papanicolaou no estado do Rio de Janeiro por mulheres de 25
anos ou mais e possíveis variáveis associadas à realização destes exames nos anos de 2003 e
2008. Resultado: Apesar das diferenças de prevalência dos exames observadas entre grupos
socioeconômicos distintos, houve melhoria na realização dos exames de 2003 para 2008.
Observou-se melhoria principalmente nas faixas etárias das mulheres mais velhas, e nos grupos
menos privilegiados socioeconomicamente. Além disto, também foi observado melhoria quanto
ao tempo decorrido desde o último exame realizado. Conclusão: Avanços foram observados
quanto a melhoria da assistência à saúde da mulher no âmbito preventivo contra os cânceres de
mama e colo uterino no Rio de Janeiro, contudo, as populações mais vulneráveis ainda são as
menos assistidas.
Palavras-Chave: Mamografia, Papanicolaou, Prevenção, Saúde da Mulher.
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PERFIL CLÍNICO-DEMOGRÁFICO DE PACIENTES NEUROCIRÚRGICOS DE UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
Ellen Thais Graiff de Sousa, Danielle Bezerra Maia, Francisco Gessy de Mendonça Júnior, Cícera
Renata Diniz Vieira, Thassiany Sarmento Oliveira de Almeida.

Introdução: O processo de trabalho nos serviços de saúde deve iniciar com a identificação da
situação de saúde e com este intuito percebeu-se a necessidade de identificar o perfil clínicodemográfico dos pacientes da neurocirurgia do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV),
Manaus-AM. Objetivo: Identificar o perfil clínico-demográfico de pacientes neurocirúrgicos.
Método: Estudo transversal realizado por meio da análise de prontuário dos pacientes que
estiveram internados na clínica neurocirúrgica do HUGV no período de agosto de 2010 a agosto
de 2011. A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2011 e foi criado um instrumento
contendo variáveis demográficas e clínicas. Após a coleta, os dados foram analisados por meio da
estatística descritiva básica onde se utilizou o programa BioEstat 5.0. O estudo foi submetido ao
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas e aprovado sob o número
37505. Resultados: 262 pacientes estiveram internados na clínica neurocirúrgica do HUGV no
período citado. 56,0% eram do sexo masculino com idade média de 49 anos e 44,0% do sexo
feminino com idade média de 46 anos. Quanto à distribuição etária os resultados mostraram que a
idade dos pacientes é bastante variável, com idade mínima de 0 ano e máxima de 89 anos, onde
as maiores frequências foram encontradas nos intervalos de 0 a 9 anos e 40 a 49 anos ambos
com 18,32%. 81,4% dos pacientes são procedentes do estado do Amazonas, seguido pelo estado
do Pará com 9,3%. O principal diagnóstico foi o Tumor cerebral com 38,5%. O segundo
diagnóstico mais frequente foi a Hidrocefalia com 15,6%, seguido de falha óssea com 10,7% e
aneurisma cerebral com 9,2%, hérnia de disco com 6,5% e tumor medular com 5,7%. O
tratamento convencionado para os pacientes internados foram 97,0% cirúrgicos e 3,0% clínicos.
As principais cirurgias realizadas como tratamento foram: craniotomia, derivação ventricular,
clipagem, cranioplastia e laminectomia. Com relação à condição do paciente no momento da alta,
97,0% deles receberam alta por melhora, 2,0% foram a óbito e 1,0% recebeu alta por evasão.
Conclusão: Os resultados mostraram-se de fundamental importância para o diagnóstico de saúde
dos pacientes da clínica. Nesse contexto, ressalta-se a importância da utilização da Epidemiologia,
por auxiliar, com seus métodos e instrumentos, na elaboração desse diagnóstico.
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RODRIGUES, S. S. O.; ASSUNÇÃO, A. A. Prevalência e fatores associados ao
absenteísmo-doença entre rodoviários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
(UFMG)
Introdução: Absenteísmo-doença é um indicador das condições de saúde dos
trabalhadores. Motoristas e cobradores de ônibus urbanos apresentam um perfil de
saúde diferenciado, com taxa de absenteísmo-doença aumentada em relação a outras
categorias, constituindo um problema de saúde pública com impacto na área social e
econômica.
Objetivos: Investigar a prevalência e os fatores associados ao absenteísmo-doença entre
trabalhadores do transporte coletivo urbano da RMBH.
Metodologia: Estudo transversal, tendo por base uma população de 17.470
trabalhadores (motoristas e cobradores) das cidades de Belo Horizonte, Contagem e
Betim. A amostra aleatória estratificada abrangeu 1.607 rodoviários que responderam ao
questionário anteriormente testado e validado. Foi realizada a análise hierarquizada com
inclusão dos fatores sociodemográficos, estilo de vida, morbidades e condições de
trabalho. A magnitude das associações foi estimada por regressão de Poisson com
variância robusta.
Resultados: A prevalência do absenteísmo-doença foi de 34,8%. Análises iniciais
evidenciaram associação direta com os fatores ocupacionais.
Conclusão: Os resultados contribuem para compreender a magnitude do fenômeno e
esclarecer os fatores associados.

Palavras-chaves: Absenteísmo-doença, motoristas e cobradores de ônibus.
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Autores:
Samuel Moura Carvalho
Arethuza de Melo Brito Carvalho
Clerisnalva Marques
RESUMO
Os indicadores de qualidade da assistência são definidos como um conjunto de
atividades que incluem um nível de excelência profissional, o uso de recursos e o
menor risco ao paciente. A pesquisa teve como objetivos analisar a percepção dos
enfermeiros quanto à implementação dos indicadores de qualidade para avaliação
do serviço de enfermagem e identificar os aspectos facilitadores e limitantes para
implementação desta avaliação de qualidade. Realizou-se um estudo descritivo,
exploratório, com abordagem qualitativa, realizado com 07 enfermeiros de um
hospital privado. Os dados foram coletados através de entrevista guiada por um
roteiro semiestruturada e os resultados foram agrupados em quatro categorias
temáticas: os indicadores de qualidade como instrumentos que auxiliam na
implementação da avaliação da assistência de enfermagem; competências,
habilidades e ferramentas relacionada á qualidade da assistência de enfermagem;
agentes facilitadores para implementação da avaliação de qualidade; agentes
limitantes para implementação da avaliação da qualidade. Os resultados
demonstraram que os enfermeiros percebem os indicadores de qualidade como
instrumentos para mediar a avaliação da qualidade da assistência de enfermagem,
tendo como principais fatores facilitadores o compromisso e responsabilidade da
equipe. Os fatores estão relacionado a falta de comprometimento da equipe e a
sobrecarga de trabalho. Dessa forma, é necessário que a instituição mobilize todos
os envolvidos nesse processo e procure engajá-los nessa missão, pois precisam
estar motivados para contribuir e alcançar o objetivo final; que é uma melhor
qualidade dos serviços prestados.

Descritores: Indicadores de Qualidade em Assistência à saúde; Cuidados de
enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde.
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Características Epidemiológicas do Escorpionismo no Município de Água Limpa,
Goiás

Wélida Flávio Santos Almeida1

1

Bióloga Esp. em Saúde Pública. Secretaria Municipal de Saúde de Água Limpa,
Goiás.  welida.flavio2@gmail.com

O Portal da Saúde define escorpionismo como o “quadro de envenenamento provocado
pela inoculação de veneno através de aparelho inoculador de escorpiões”. É um
importante problema de Saúde Pública, pois envolve altos índices de acidentes e óbitos.
O município de Água Limpa apresenta alta epidemia de escorpiões da espécie Tityus
serrulatus que é a de maior importância médica-sanitária, causando acidentes graves ou
fatais e a biologia da espécie lhe favorece proliferação: reproduz-se por partenogênese
com média de 20 filhotes por vez. O objetivo desse trabalho foi descrever a incidência
desses aracnídeos, os casos de escorpionismo e os fatores responsáveis pela epidemia de
T. serrulatus. O trabalho foi realizado com base em dados do Centro de Saúde
Municipal e de revisão bibliográfica. É desconhecido o fator responsável pela
introdução dos escorpiões na área urbana do município e não há dados de valor histórico
sobre o escorpionismo. Pesquisas demonstram que de janeiro a abril de 2010, T.
serrulatus ocorria em 71,42% dos bairros e em junho de 2010 todos os bairros já
apresentavam ocorrência da espécie. Em 2011 todos os bairros apresentavam entulhos
oferecendo condições de abrigo para os escorpiões. Até 2012 o Centro Municipal de
Saúde atendeu 2 a 3 casos de escorpionismo por mês e óbitos de duas crianças. Estimase que aproximadamente 526 pessoas se enquadram no grupo vulnerável quanto ao
risco de envenenamento numa população de 1.426 pessoas em área urbana. Em 2012,
50% da população desconhecia como evitar acidentes, 79% nunca receberam orientação
sobre escorpiões e 57% acreditavam que substancias químicas são eficientes no
combate. Em 2013 foi implantado no município o trabalho de captura de escorpiões
para controle e envio para produção de soro antiescorpiônico. Os trabalhos realizados de
2010 a 2013 indicam que a alta epidemia de T. serrulatus é devida às condições de
abrigo provenientes do acúmulo de entulhos nos quintais, a ampla distribuição do
escorpião na cidade, ausência de redes de esgoto e presença de fossas. O município
busca solucionar este problema investindo no trabalho de Educação em Saúde, captura e
controle desses animais.
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Padrão Preventivo de saúde da Mulher no Rio de Janeiro: Análise combinada de
mamografia e Papanicolaou combinados através do Indicador de Prevenção de
Saúde da Mulher – 2003 e 2008

Juliana Calazans de Cerqueira
Ronir Raggio Luiz
Alexandre dos Santos Brito
Resumo
Introdução: O câncer de mama e colo uterino são os cânceres de maior relevância para a
população feminina mundial e brasileira. No Brasil, o Rio de Janeiro se destaca com altas taxas
de incidência e mortalidade por estes dois tipos de câncer. Apesar de haver inúmeros estudos
relacionados à realização de exames preventivos destas neoplasias, poucos tratam do estado
do Rio de Janeiro. Além disto, desconhecemos estudos que analisem a realização de ambos
exames combinados. Este estudo objetivo analisar a realização de mamografia e Papanicolaou,
de forma concomitante, no estado do Rio de Janeiro. Método: Estudo seccional de base
populacional, no qual foi realizada análise do indicador de prevenção de saúde da mulher. Este
indicador é constituído por três níveis, que emergem do cruzamento das prevalências do tempo
decorrido desde a última realização de mamografia e de Papanicolaou. Resultados: Os
melhores índices estão nas faixas etárias das mulheres mais novas, sendo encontrado relação
inversa entre melhor adequação a realização dos exames e idade. Houve melhoria do indicador
do ano de 2003 para 2008. Conclusão: Apesar das melhorias observadas, ainda faz-se
necessário melhor a atenção à saúde da mulher no que tange a prevenção destes cânceres, em
especial entre as mulheres com 60 anos ou mais.
Palavras-Chave: Prevenção. Mamografia. Papanicolaou. Indicador.

939

Ocorrência de violência contra gestantes em Campina Grande – PB.
Cícera Renata Diniz Vieira, Emanuella de Castro Marcolino, Alessandro Leite Cavalcanti, Thainá Vieira
Chaves.
Introdução: A violência doméstica contra a mulher caracteriza-se por um padrão de conduta coercitivo de
abusos físicos, sexuais e psicológicos. Nesse leque de maus tratos, há ainda lacunas nas investigações sobre
a ocorrência desta violência durante o período gestacional, um duplo fenômeno que tem consequências
danosas para a saúde da mulher e da criança. Objetivo: Analisar o perfil da gestante vítima de violência
doméstica, sexual e outras violências. Métodos: Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo com
base nos casos de violência contra gestantes notificados entre junho de 2009 a junho de 2013 no município
de Campina Grande – Paraíba, por meio das fichas do Sistema de Informação de Agravos de Notificações
sobre casos de violência doméstica, sexual e outras violências. Para construção do banco de dados e análise
dos dados coletados utilizou-se o programa estatístico SPSS. Resultados: Foram analisadas 51 fichas de
notificação de violência contra gestantes, das quais 50% tinham entre 20 a 29 anos e 41,2% encontrava-se
no segundo trimestre de gestação no momento da ocorrência da agressão. O local de ocorrência mais
frequente foi a própria residência, representando 91,8% dos casos e o horário, entre 12 e 17 horas, com 40%
dos casos. Quanto aos tipos de violência, a psicológica representou 54,9%, a física, 31,4% e a sexual, 11,8%.
A maioria das gestantes (66,7%) sofreu violência apenas uma vez. 86,3% dos agressores eram do sexo
masculino e 79,6% tinham vínculo íntimo/familiar com a vítima. Conclusão: A violência contra a gestante
mostra-se majoritariamente como violência doméstica praticada por companheiro/cônjuge o que aponta para
a gravidade desses casos entendendo-se que o período gestacional requer cuidados e apoio familiares
específicos ao invés de maus tratos. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de investigação das relações
familiares das gestantes por parte dos profissionais de saúde que as acompanham a fim de intervir nos casos
de violência a esta população.
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AUTORES: RODRIGUES, E.S. ; DOS SANTOS, D. N.
Introdução: As cardiopatias congênitas estão entre os principais processos de
adoecimento capazes de produzir conseqüências físicas e psicológicas no
grupo infanto-juvenil. Os tratamentos complexos e internações prolongadas
contribuem para que o ambiente hospitalar seja assimilado como local de
sofrimento e dor. Essa experiência pode comprometer aspectos psicológicos
de sujeitos em desenvolvimento e seus familiares repercutindo no processo de
recuperação (LEPRI, 2008; BARROS, 2012). Iniciou-se um atendimento em
saúde mental infanto-juvenil no contexto hospitalar, utilizando o “brincar” como
instrumento de abordagem psicológica da criança e familiares para auxiliar o
enfrentamento da cardiopatia infantil. Objetivo: Esse estudo objetiva
caracterizar o perfil sócio-demográfico e de morbidade da clientela assistida
pelo Projeto de Saúde Mental Brincando em Família, bem como a qualidade do
atendimento psicológico realizado. Método: Trata-se de um estudo descritivo
exploratório com dados de prontuários médicos e de fichas de registro das
sessões de atendimento psicológico. Constituiu-se uma amostra de 357
crianças e familiares freqüentando o Hospital Ana Nery, em Salvador-BA, entre
janeiro e dezembro de 2013 para tratamento cardiológico. Resultados: A idade
média das crianças foi de 5,6 anos, sendo maioria do sexo masculino (51,5%),
de cor preta ou parda (61,6%) e predominantemente do interior (72 %). Destes,
57,7% freqüentam a escola, porém 6,1% em idade escolar não estavam
estudando. Metade das famílias recebe o bolsa família (50,4%) e apenas 25%
das crianças recebem auxílio por doença. O registro do atendimento baseado
na qualidade da interação entre equipe de psicologia e usuários foi avaliado,
conforme a percepção do profissional, como satisfatória em sua maioria.
Interação com a criança (61,0%), com o familiar (58,6%) e 53,9% envolvendo a
criança e familiar. Atendimentos classificados como satisfatórios tiveram maior
participação de crianças que vivem com ambos os pais (41,7%) e são
acompanhas por pelo menos um deles no hospital (51,7%). Considerações
finais: A identificação desse perfil permite um melhor entendimento das
características e necessidades do grupo em questão. Intervenções sociais e
psicológicas devem ser colocadas em prática, uma vez que essa população
necessita de melhor qualidade de vida durante o curso do tratamento da
cardiopatia infantil.
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Excesso de peso corporal em adolescentes catarinenses: que mudanças ocorreram
de 2001 a 2011?
Kelly Samara Silva, Adair da Silva Lopes, Jaqueline Aragoni da Silva, Cercília Bertuol,
Geyson Ricardo Zilch, Markus Vinicius Nahas
Universidade Federal de Santa Catarina, Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde NuPAF
Introdução
Estima-se que pelo menos três em cada dez adolescentes têm excesso de peso (EP), o qual
está associado a uma maior chance de tornar-se um adulto obeso e a um maior risco de
desenvolver doenças crônicas não-transmissíveis.
Objetivos:
Comparar estimativas da prevalência de excesso de peso obtidas em 2001 e em 2011, e
verificar associação com idade, área residencial e situação de trabalho em estudantes
catarinenses.
Método:
Análise comparativa de dois inquéritos sobre “Estilo de vida e Comportamentos de Risco
de Jovens Catarinenses – Projeto COMPAC”, de corte transversal repetido, conduzido em
2001 (n= 5.028) e 2011 (n= 6.529), com estudantes do ensino médio (15 a 19 anos de
idade). O Excesso de peso foi obtido a partir de medidas de massa corporal e de estatura
autorreferidas, em ambos os inquéritos. Utilizou-se regressão de Poisson para medida de
associação, com as análises separadas por sexo.
Resultados:
Observou-se aumento na prevalência de excesso de peso entre os inquéritos (2001:
20,2%; IC95%: 18,2-22,3; e 2011: 30,7%; IC95%: 29,4-31,9) e verificou-se diferenças
entre os sexos tanto em 2001 (Rapazes: 14,1%; IC95%: 12,5%-15,8%; Moças: 24,4%,
IC95%: 21,4%-27,3%) quanto em 2011 (Rapazes: 21,0%; IC95%: 18,9%-23,1%; Moças:
37,6%, IC95%: 35,9%-39,3%). Entre os rapazes, a probabilidade de ter excesso de peso,
em 2001, foi menor naqueles com 17-19 anos (RP= 0,74; IC95%: 0,57-0,98), e
comportamento similar foi observado em 2011 (RP17-19 anos= 0,80; IC95%: 0,66-0,98),
quando comparados aos de 15-16 anos de idade. Em 2011, também houve maior
probabilidade de excesso de peso nos rapazes que trabalhavam (RP= 1,43; IC95%: 1,141,78). Entre as moças, em 2001, foi encontrado menor probabilidade naquelas com 17-19
anos (RP= 0,26; IC95%: 0,22-0,32), e maior, naquelas que residiam em áreas rurais (RP=
1,20; IC95%: 1,03-1,40). Em 2011, o excesso de peso permaneceu menos provável nas
moças de 17-19 anos (RP= 0,34; IC95%: 0,30-0,40) e mais provável naquelas que
trabalhavam (RP= 1,15; IC95%: 1,07-1,23), em relação às que não trabalhavam.
Conclusão:
O excesso de peso aumentou significativamente em ambos os sexos, sendo mais frequente
entre as mulheres. Decorrida uma década, estudantes mais jovens, de ambos os sexos,
permaneceram apresentando maior probabilidade de ter excesso de peso, e estudantes
trabalhadores foram mais propensos ao excesso de peso, no último inquérito.
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Fatores associados à capacidade para o trabalho e fadiga entre
trabalhadores de uma Central de Abastecimento de hortifrutigranjeiros

Valéria Aparecida Masson; Inês Monteiro, Tatiana Giovanelli Vedovato

Grupo temático: Epidemiologia de grupos populacionais: Saúde do trabalhador
Objetivou-se avaliar as características sociodemográficos, estilo de vida e condições de saúde,
relacionados à capacidade para o trabalho - ICT e fadiga entre trabalhadores jovens e
mulheres que atuavam em uma Central de Abastecimento. Trata-se de estudo epidemiológico
de corte transversal descritivo com amostra intencional de 90 sujeitos atuantes nas micro e
pequenas empresas da CEASA- Campinas. Para estudar a relação das variáveis de estilo de
vida, saúde e condições de trabalho com o valor do escore do ICT e fadiga foram realizadas
análises de regressão linear univariada e multivariada. A maior parte dos sujeitos era do sexo
feminino 66,7%, com idade média de 32 anos, casados, com filhos e boa escolaridade. Com
relação às características do trabalho 52,2% exerciam função administrativa e 60% tinham
registro em carteira de trabalho. Quanto às exigências do trabalho, a maioria dos sujeitos
apresentava demanda mista, ou seja, suas atividades ocupacionais exigiam tanto esforço físico
quanto mental. A capacidade para o trabalho apresentou-se adequada em 55,6 % dos sujeitos.
As variáveis de estilo de vida, saúde e condições de trabalho que se relacionaram a
capacidade para o trabalho foram: escolaridade, uso de medicamentos, estresse autoreferido,
dor nos últimos seis meses e dor na última semana. As variáveis dor nos últimos seis meses e
estresse autorreferido apresentaram relação conjunta significativa com o valor do escore do
ICT. Observou-se que os sujeitos com maiores valores do escore do ICT foram os sem dor
nos últimos seis meses e os com menor estresse autorreferido. As variáveis de estilo de vida,
saúde e condições de trabalho que se associaram à fadiga foram: escolaridade, estresse
autorreferido, sonolência, dor nos últimos seis meses, dor na última semana e problemas de
saúde nos últimos 15 dias. A capacidade para o trabalho se manteve adequada entre a maioria
dos sujeitos, porém o estudo apresenta algumas limitações como amostra pequena, além
disso, o estudo é transversal e pode ter ocorrido um efeito de seleção em que o trabalhador
doente é excluído. A enfermagem se destaca como área de conhecimento importante no
processo de desenvolvimento de programas de restauração e manutenção da capacidade para
o trabalho, podendo trazer inúmeras contribuições à saúde do trabalhador por seus
conhecimentos.
Palavras-chave: Capacidade de trabalho, Enfermagem, Fatores associados, Saúde do
trabalhador.
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PRIMEIRA AVALIAÇÃO DE UMA COORTE DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II APÓS
INTERNAÇÃO POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA
Rocha, K. S. C.¹, Costa, E. M.², Almeida, R. C.², Barbosa- Jr, Aurelino R.3, Cardoso,C.S4, Oliveira,
C. D. L.4
¹ Docente do curso de medicina e mestranda da Universidade Federal de São João del-Rei
(UFSJ); Médica especialista em Medicina de Família e Comunidade;
² Acadêmico de medicina da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
³ Médico,mestre em Ciência da Saúde.
4
Docente do curso de medicina do curso de medicina da Universidade Federal de São João delRei; Doutora em Saúde Coletiva.
Introdução: Este estudo foi desenvolvido em continuidade ao projeto Atenção Básica de Saúde
e sua capacidade em predizer internações por condições sensíveis à atenção primária (Projeto
ICSAP). Objetivo: Classificar, segundo o HIPERDIA, diabéticos tipo II internados por CSAP, no
ano de 2011, para risco cardiovascular (RCV), doença renal crônica (DRC) e controle
metabólico. Metodologia: Linha de base de uma coorte de 37 diabéticos, maiores de 18 anos e
participantes do Projeto ICSAP. Todos foram classificados de acordo com o risco global
segundo escore de Framingham (baixo, moderado e alto RCV); controle metabólico (bom,
regular e ruim); avaliação de DRC estadiados conforme grau de comprometimento renal.
Resultados: Dos 37 participantes, 18(48,6%) eram mulheres e 19(51,4%) homens. A idade
variou entre 22 e 90 anos, sendo a média 62 anos. Segundo o escore de Framingham, 25
pacientes(67,6%) apresentaram alto RCV, e apenas 4(10,8%) apresentaram baixo RCV. Das 18
mulheres, 8(44,5%) foram classificadas de alto RCV, 6(33,3%) com RCV moderado e 4(22,2%)
com baixo RCV. Dos 19 homens, 17(89,5%) foram classificados com alto RCV, e 2(10,5%) foram
classificados com RCV moderado. Pacientes no 4º quartil de idade não apresentaram maior
RCV se comparados aos demais quartis para ambos os sexos. Segundo classificação por DRC,
10 pacientes (27,03%) se encontravam no estágio 1 e 10 no estágio 3B, 8(21,62%) no estágio 2,
2(5,4%) no estágio 3A e 4(10,8%) no estágio 5. Pacientes que se encontravam nos últimos
quartis de idade não apresentaram DRC em estágios mais avançados, sendo que os 4 pacientes
com DRC em estágio 5 se encontravam nos primeiros quartis de idade. A maioria das mulheres
(44,4%) estava no estágio 3B de DRC, e dos homens, 31,6% apresentavam DRC no estágio 1.
Dos pacientes, 40,54% apresentaram bom controle metabólico, 29,7% apresentaram controle
regular, e igual percentagem apresentou controle ruim. Não houve diferença entre os sexos e
quartis de idade quanto ao controle metabólico. Percebe-se maior prevalência de alto RCV em
homens e, em contrapartida, na análise da DRC percebe-se maior prevalência de mulheres nos
estágios mais avançados, o que pode ser explicado pelo fato das mulheres serem, em média,
mais velhas. Conclusão: O estudo aponta para um alto risco de complicações nos diabéticos
pós-internação, falta de seguimento adequado e risco de novas internações.
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Infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde no
Nordeste do Brasil segundo a avaliação externa do PMAQ
Autores: Grasiela Piuvezam, Zenewton André da Silva Gama, José Vilton
Costa, Gerson da Silva, André Paulo Gomes Simões, Isabela Dantas Torres de
Araújo, Myla Marilana Freire da Cunha, Lílian Santos Soares.
Introdução: O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ-AB) é um programa que tem como principal objetivo induzir a
ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica em conjunto
com gestores e equipes de saúde no sentido de oferecer serviços que
assegurem maior acesso e qualidade à população com garantia de um padrão
de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir
maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à
Atenção Básica em Saúde.
Objetivos: O objetivo foi avaliar as condições de infraestrutura física,
ambiência, insumos, materiais e equipamentos nas unidades básicas de saúde
dos Estados da região Nordeste.
Método: Trata-se de um estudo transversal utilizando o instrumento de
Avaliação externa do PMAQ-AB, que organiza-se em quatro módulos e neste
trabalho estudou-se o módulo 1 - Observação na Unidade Básica de Saúde –
um censo das UBS. Os dados foram coletados no período de maio a agosto de
2012.
Resultados: Foram analisadas 14.638 UBS, sendo que possuíam em média 2
equipes saúde da família, 58,6% eram centro de saúde/unidade básica de
saúde, em relação a composição das equipes de profissionais de saúde dessas
UBS, 77,4% apresentavam uma composição mínima (médico, enfermeiro,
auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde) e observouse que em 15,5% das UBS não havia um médico. Em relação à infraestrutura,
49,3% apresentavam sala de curativo, 27,9% contavam com apenas um ou
nenhum consultório clínico e em 65% não havia sala de vacina. Não se
observou disponibilidade de antropômetro e aparelho de nebulização em 53,9 e
25,6%, respectivamente. Quanto à disponibilidade regular de insumos para
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atenção a saúde, observou-se em 83% a presença de gaze ou esparadrapo,
seringas e agulhas descartáveis em 80%, equipamentos de proteção, tais
como luvas, óculos e mascaras em 57,7% e especulo digital em 74,4% das
UBS.
Conclusão: Foi observado que a análise dos dados do PMAQ-AB é de grande
importância para que possamos melhorar os resultados no âmbito das UBS,
visando melhor qualidade e acesso aos serviços, maior resolubilidade e
atenção humanizada, uma vez que esses propósitos devem ser almejados por
gestores e demais profissionais envolvidos no processo. (PMAQ, Ministério da
Saúde, UFRN)
Palavras-chave: Infraestrutura sanitária; Atenção primária à saúde; Avaliação
de serviços de saúde; Promoção da saúde; Programas nacionais de saúde.
Linha: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde.
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Adesão ao rastreamento para câncer do colo do útero entre mulheres de
comunidades assistidas pela Estratégia Saúde da Família da Baixada Fluminense,
Rio de Janeiro, Brasil

Vania Reis Girianelli - Girianelli, VR
Luiz Claudio Santos Thuler - Thuler, LCS
Gulnar Azevedo e Silva - Silva, GA

Resumo
Introdução: O câncer do colo do útero ainda é uma importante causa de morbidade e
mortalidade entre as mulheres, particularmente nas populações mais carentes. No Brasil,
esta neoplasia é uma das prioridades das políticas de saúde, no entanto, muitas mulheres
não realizam o exame preventivo dentro da periodicidade recomendada pelo Ministério
da Saúde.
Objetivos: Avaliar a adesão ao rastreamento para câncer do colo do útero em população
assistida pela Estratégia Saúde da Família (ESF) da Baixada Fluminense – Rio de
Janeiro, que estava com exames atrasados; e identificar as causas referidas da não
adesão.
Métodos: Estudo de prevalência seletiva sobre rastreamento para câncer do colo do
útero entre mulheres assistidas pela ESF dos municípios de Duque de Caxias e Nova
Iguaçu, nove anos após a participação em estudo conduzido pelo Instituto Nacional de
Câncer. Foram elegíveis apenas as mulheres que não tiveram diagnóstico de NIC2 ou
lesão mais grave na avaliação histopatológica, não se submeteram a histerectomia no
período, e ainda residiam nas comunidades. Foram identificados os locais, os resultados
e os intervalos dos exames, as características socioeconômicas e demográficas, e as
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causas referidas de não adesão. Os dados foram coletados através de entrevista e
consulta a prontuários. Foi calculada a prevalência de adesão ao rastreamento e o teste
qui-quadrado foi utilizado para comparar as proporções das variáveis estudadas e sua
relação com os motivos referidos de atraso na realização dos exames.
Resultados: Foram entrevistadas 764 mulheres, destas 70,7% estavam com os exames
atualizados. As causas referidas de não realização dos exames foram: não percepção de
risco (44,6%), barreiras sociais (26,3%), barreiras percebidas à ação (22,3%) e barreiras
institucionais (21,4%). Estas razões foram proporcionalmente maiores entre residentes
de Nova Iguaçu do que de Duque de Caxias (p < 0,001), exceto quanto às barreiras
institucionais (p = 0,194).
Conclusões: Apesar das dificuldades e barreiras apontadas pelas mulheres, observou-se
boa adesão ao rastreamento do câncer do colo do útero. No entanto, há necessidade de
treinamento dos profissionais para cumprimento das recomendações do Ministério da
Saúde quanto a regularidade de exames, e facilitação do acesso ao rastreamento.
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Internação de idosos em hospital de referência em doenças
infecciosas no Rio Grande do Norte e seus fatores associados
Grasiela Piuvezam, Marise Reis de Freitas, Ana Claudia Moraes Medeiros, Paula Alves
de Freitas, Poliana Marise de Oliveira Cardoso, Raissa Oliveira Campos
Introdução: A mortalidade por doenças infecciosas vem declinando,
entretanto, permanece no âmbito da saúde pública nacional, o desafio com a persistência
de níveis elevados de doenças associadas à pobreza e exclusão social. A taxa de
mortalidade específica por doenças transmissíveis em idosos no Rio Grande do Norte
no ano de 2010 foi a segunda maior do nordeste.
Objetivos: Analisar fatores associados à internação dos idosos em hospital de
referência em infectologia do Rio Grande do Norte, Brasil.
Métodos: Estudo seccional realizado através de um censo com os prontuários dos
idosos internados no Hospital Giselda Trigueiro de janeiro de 2005 à janeiro de 2010.
Foram internados 1034 idosos, destes 901 (87%) prontuários foram encontrados e
incluídos na coleta de dados. Variáveis dependentes foram desfecho (alta ou óbito) e
custo financeiro. Realizados testes qui-quadrado e regressão logística múltipla,
incluindo as variáveis independentes que apresentaram p<0,20.
Resultados: A idade média foi de 72,4 (+ 9,2) e predominaram homens (59,1%).
Diagnósticos prevalentes foram: Infecção pulmonar não tuberculosa (29,5%); Infecções
de pele e partes moles (18,9%) e Tuberculose pulmonar e extrapulmonar (13,2%). Na
análise múltipla com a variável “desfecho”, as variáveis significativas foram: ventilação
mecânica (OR ajust=3,446; IC=1,197-9,924), sonda nasogástrica e entérica (OR
ajust=6,742; IC=1,822-24,938), hemorragia digestiva alta (OR ajust=9,024; IC=0,85495,317) e insuficiência renal aguda (OR ajust=5,432; IC=1,025-28,791). Constatou-se,
para a variável “custo financeiro” que as variáveis infecção pulmonar não tuberculosa
(OR ajust=3,607; IC=1,954-6,660), tuberculose pulmonar e extrapulmonar (OR
ajust=8,157; IC=4,145-24,892), sonda vesical de demora (OR ajust=3,631; IC=0,94613,939) e ventilação mecânica (OR ajust=5,615; IC=1,572-20,055) permaneceram
significativas no modelo.
Conclusões: O predomínio de infecções respiratórias, destacando-se a tuberculose,
além dos maiores custos hospitalares relacionados a estas afecções, leva a necessidade
de priorizar a atenção para a prevenção. A associação encontrada entre procedimentos
invasivos e complicações com o aumento do número de óbitos sugere a necessidade de
aplicação e desenvolvimento de terapias mais eficazes. (Apoio: PROPESQ-UFRN)
Palavras-Chave: Idoso, Doenças infecciosas, Hospital Universitário
Linha: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias

949

ASSOCIAÇÃO ENTRE CONSUMO ALIMENTAR E ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE
COMPORTAMENTO PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES
CATARINENSES
Autores: Jaqueline Aragoni da Silva, Kelly Samara da Silva, Geyson Ricardo Zilch, Adair da Silva
Lopes, Markus Vinícius Nahas.
Instituições: Universidade Federal de Santa Catarina, Núcleo de Pesquisa em Atividade Física.
INTRODUÇÃO: O comportamento relacionado à atividade física e ao consumo alimentar
apresentam similaridades, onde a adoção de um comportamento pode influenciar na intenção de
mudança do outro.
OBJETIVO: Estimar a prevalência de adolescentes nos estágios de mudança de comportamento
(EMC) para atividade física de acordo com a frequência do consumo de diferentes alimentos,
estratificada por sexo.
MÉTODOS: Análise secundária do banco de dados do projeto COMPAC - Comportamento do
Adolescente Catarinense. Participaram do estudo 6.529 estudantes (15-19 anos) de escolas
estaduais do ensino médio, em 2011. Analisaram-se questões sobre EMC para atividade física e
frequência (<5 dias por semana; ≥5 dias por semana) do consumo de frutas, verduras,
salgadinhos e refrigerantes. Utilizou-se frequência relativa com intervalos de confiança de 95%.
RESULTADOS: Nos estágios ativos, a prevalência de adolescentes que consomem frutas ≥5
dias/semana foi maior nos rapazes (79,8%, IC95%: 76,0; 83,5) e nas moças (56,7%, IC95%: 56,3;
60,0), quando comparados aos que consomem menos de cinco dias (rapazes: 69,8%, IC95%:
66,7; 72,8 e moças: 47,1%, IC95%: 44,1; 51,2). Nos estágios inativos o consumo de frutas ≥5
dias/semana foi menor, em ambos os sexos (rapazes: 12,3%; IC95%: 9,2; 15,4 e moças: 22,5%,
IC95%: 19,5; 25,4), em comparação ao consumo inferior a cinco dias (rapazes: 18,2%, IC95%:
15,8; 20,6 e

moças: 30,5%, IC95% 28,1; 32,8). O consumo de verduras obteve o mesmo

comportamento entre as moças: maior prevalência dos que consomem mais nos estágios ativos
(≥5 dias/semana: 55,8%, IC95% 52,0; 59,6 vs <5 dias/semana: 46,8%, IC95%: 44,1; 51,2) e maior
prevalência dos que consomem menos nos estágios inativos (≥5 dias/semana: 24,0%, IC95%
21,4; 26,6 vs <5 dias/semana: 30,5%, IC95% 27,6; 33,5). O consumo de refrigerante, entre os
rapazes foi observado que no estágio de preparação, a prevalência dos que consomem mais de
cinco dias foi maior (11,9%, IC95% 10,1; 13,7) em relação aos que consomem menos (7,7%,
IC95% 5,4; 10,0). As demais variáveis não se mostraram associadas aos EMC.
CONCLUSÃO: Maior frequência no consumo de frutas e verduras associou-se a um
comportamento ativo, ao passo que um menor consumo está associado a um comportamento
inativo. Já uma maior frequência no consumo de refrigerantes esteve associada apenas à
intenção de adotar uma prática de atividade física num período breve.
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MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS
NO BRASIL: ANÁLISE ESPACIAL
Grasiela Piuvezam, Wilton Rodrigues Medeiros, Andressa Vellasco Brito Costa,
Danilo Silveira Seabra, Felipe da Fonseca Emerenciano, Renata Cristina dos
Santos
Introdução: As Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (DANT),
acompanhando a tendência mundial das últimas décadas, passaram a
determinar a maioria das causas de óbito no Brasil.
Objetivos: Descrever e comparar geoespacialmente as taxas de mortalidade
por doenças cardiovasculares nos idosos residentes no Brasil nos quinquênios
de 1996 a 2000 e de 2006 a 2010.
Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo ecológico, cujos dados sobre
mortalidade foram obtidos do DATASUS e os populacionais do IBGE. A Taxa
Média de Mortalidade para Doenças Cardiovasculares nos idosos foi calculada
para cada período. A autocorrelação espacial dessa variável foi avaliada pelo
Terraview 4.2.0 através do Índice de Moran Global e a formação de
aglomerados (clusters) pelo Índice de Moran Local-LISA.
Resultados: No período de 1996 a 2000, foram registrados 2.490.745 óbitos
de idosos no Brasil e no segundo quinquênio foram 3.264.916 registros.
Observou-se que o índice de Moran Global, para o primeiro quinquênio, foi de
0,202967, com valor de p=0,08. Em relação ao segundo quinquênio o valor
apresentado foi de 0,287615, com valor de p=0,04. Os valores apontam para
uma correlação espacial significativa somente no segundo período analisado.
No Moran Map, observou-se no primeiro quinquênio a formação de
aglomerados nos estados do Ceará e Pernambuco. Já no segundo quinquênio,
a autocorrelação foi observada entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí
e Roraima.
Conclusão: Observou-se um aumento, no segundo período da taxa de
mortalidade no Norte e Nordeste, paralelo a uma diminuição desse valor no
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Também houve a formação de aglomerados com
altas taxas de mortalidade no Nordeste, envolvendo Piauí, Paraíba e Maranhão
no segundo período. A elevação das taxas de mortalidade para Norte e
Nordeste está relacionada à mudança do perfil de mortalidade e melhoria na
qualidade da informação, e das ações de vigilância.
PALAVRAS-CHAVE:
Doença Crônica.

Doenças

cardiovasculares,

idoso,

mortalidade,

LINHA: Epidemiologia das Doenças crônicas não transmissíveis Cardiovasculares

951

Autocorrelação espacial da adiposidade e fatores associados em idosos
Aline Siqueira Fogal¹; Andréia Queiroz Ribeiro¹; Sylvia do Carmo Castro Franceschini¹;
Milene Cristine Pessoa¹; Paula Andrea Martins².
¹Universidade Federal de Viçosa
²Universidade Federal de São Paulo

Introdução: Características ambientais da comunidade podem preterir ou incentivar
hábitos de vida saudáveis influenciando a epidemia de obesidade, principalmente em
idosos.
Objetivo: O objetivo desse trabalho foi identificar a associação entre variáveis
socioeconômicas da vizinhança, sobre o ambiente alimentar e de atividade física e a
adiposidade em idosos do município de Viçosa, MG, considerando a localização espacial
dos indicadores
Metodologia: Trata-se de um estudo seccional, com amostra aleatória simples de 621
idosos com 60 anos ou mais residentes no município de Viçosa (MG). A coleta foi
realizada por meio de entrevistas domiciliares aplicando-se questionário semiestruturado,
com variáveis relativas a condições sociodemográficas e de saúde. No momento da
entrevista, os domicílios foram georreferenciados por meio de GPS (Global Positioning
System). A adiposidade dos idosos foi definida a partir de medidas de índice de Massa
Corporal (IMC) e perímetro da cintura (PC). Os indicadores socioeconômicos da
vizinhança foram definidos a partir da proporção de analfabetismo e baixa renda. O
ambiente relacionado à atividade física e à alimentação foi definido a partir das variáveis
walkability, infraestrutura para a caminhada, locais para a prática de atividade física e
varejo de alimentos saudáveis. Procedeu-se a criação de mapas temáticos e foi realizada
a análise de autocorrelação espacial global (Moram I) e local (LISA).
Resultados: Pôde-se notar heterogeneidade espacial na distribuição da adiposidade sendo
as regiões centrais da cidade as menos acometidas. A região central também apresentou
aglomerados com menor proporção de baixa renda, maior infraestrutura, e maior número
de estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis. Verificou-se também que
locais que apresentaram maior walkability tiveram menores prevalências de IMC
aumentado.
Conclusão: Em contraste à região central da cidade, as regiões periféricas apresentam
piores condições socioeconômicas e de acesso a ambientes que propiciem uma melhor
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qualidade de vida. Este fato pode ser o responsável pelos aglomerados de IMC aumentado
nessa região. Com vistas a promover a boa saúde entre idosos no município é preciso
repensar o planejamento da cidade em busca de diminuir as iniquidades territoriais e
socioeconômicas para a construção de uma sociedade mais equânime e saudável.
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QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO: PERCEPÇÃO SOCIAL E ANÁLISE
MICROBIOLÓGICA NA ÁREA RURAL DE CAPOEIRAS, PE
MOURA, J.F.C.1; PEDROSA, C.M.¹; BRANDESPIM, D.F.2; ALMEIDA, H.J.¹;
CAMELO, M.V.3; LEITE, M.J.L4.; PINHEIRO JUNIOR, J.W.
Introdução: A água é um dos principais veículos de agentes infecciosos que ocasionam
enfermidades diarreicas, a qual configura-se um problema na zona rural, visto que as
principais fontes de abastecimento são poços de baixa profundidade, vulneráveis a
contaminação ambiental. Atrelado a este fator destacam-se a falta de saneamento
básico, coleta e tratamento do lixo. Objetivos: Objetivou-se avaliar a percepção dos
moradores da zona rural do município de Capoeiras, PE, a respeito da adoção de
práticas de higiene e a qualidade microbiológica da água para consumo humano.
Metodologia: Foram entrevistados 48 moradores a partir de questões objetivas e
subjetivas relativas ao objetivo do trabalho. Em 12 propriedades foram coletadas
amostras de água conforme as recomendações da CETESB (2011) para análise
microbiológica. Resultados: A idade dos entrevistados variou de 21 a 51 anos, dos
quais 64,58% eram do sexo masculino e 35,4% do sexo feminino. Com relação à
escolaridade, 33,3% não era escolarizada, 35,4% e 16,6% tinham apenas o ensino
fundamental e médio incompleto, respectivamente. A captação de água era proveniente
de cisternas comunitárias (52,0%) ou residenciais (37,5%) e o abastecimento era
realizado pela “Operação Carro Pipa”, excetuando-se aquelas que armazenavam água da
chuva. Com relação à percepção das características organolépticas, 2% dos
entrevistados afirmaram que a água apresentava uma coloração translúcida, entretanto
em 2% dos casos observa-se perfil turvo. Quanto ao sabor, 83,3% alegaram a insipidez,
10,3% e 12,7% relataram sabor semelhante ao barro e salobra, respectivamente. O
tratamento da água era realizado em 36,8% dos casos, sendo utilizados cloro, fervura ou
filtragem. O esgoto doméstico era depositado a céu aberto (79,2%) ou fossas sépticas
(20,8%). Questionados sobre quais doenças são de veiculação hídrica a maioria não
opinou, 29% citaram diarreia, leptospirose, esquistossomose, cólera e dengue. A análise
microbiológica resultou na identificação de Shigella sp. (16,7%) totalizando duas
amostras positivas e coliformes termotolerantes (25,0%) presentes em três amostras.
Conclusão: Conclui-se que devido a fatores ambientais, má manipulação, tratamento
inadequado e falta de assepsia dos locais de armazenamento de água os entrevistados
estão susceptíveis a doenças pela baixa qualidade da água consumida.
Palavras-chave: água; segurança alimentar.

1

Graduando em Medicina Veterinária. Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de
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Graduanda em Zootecnia. UFRPE-UAG.
4
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Desempenho das Unidades Básicas de Saúde no Nordeste
Brasileiro: um estudo com os indicadores contratualizados do PMAQ
Autores: Gerson da Silva, André Paulo Gomes Simões, Isabela Dantas Torres
de Araújo, Myla Marilana Freire da Cunha, Lílian Santos Soares. Zenewton
André da Silva Gama, José Vilton Costa, Paulo de Medeiros Rocha, Severina
Alice da Costa Uchoa Grasiela Piuvezam.
INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB) tem por objetivo assegurar maior acesso e
qualidade dos serviços levando em consideração as necessidades da
população. Através de indicadores, possibilita comparar a qualidade da atenção
a nível nacional, regional e local, permitindo uma maior efetividade nas políticas
públicas direcionadas à Atenção Básica.
OBJETIVOS: O presente estudo é de caráter transversal, realizado com o
objetivo de analisar o cumprimento das metas de Desempenho no processo de
adesão, contratualização e avaliação das equipes de atenção básica (EAB) para
participação no PMAQ-AB.
MÉTODO: Para analisar o desempenho das EAB o Ministério da Saúde
estabeleceu um conjunto de indicadores e neste estudo foram analisados doze
indicadores, divididos em dois grandes grupos: Saúde da mulher e Saúde da
criança. A fonte de dados dos indicadores foi o Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB). Foram analisadas 4691 EAB, das Unidades da
Federação (UF) da região Nordeste. Para avaliar o cumprimento das metas,
observou-se se os valores dos indicadores da EAB se encontravam dentro do
intervalo de referência, considerando-se os aspectos sociais, econômicos e
demográficos dos municípios das EAB.
RESULTADOS: Em relação à saúde da mulher, 67,9% e 74,6% das EAB
cumpriram a meta de gestantes com o pré-natal e vacina em dia,
respectivamente. Quanto aos indicadores de saúde da criança, 51,2%
cumpriram a meta de crianças menores de 4 meses com aleitamento materno
exclusivo.
CONCLUSÃO: Baseado nos resultados encontrados, o indicador pré-natal em
dia mostra as condições de acesso da gestante. No nordeste, tal indicador
precisa ampliar sua cobertura, pois apenas mais da metade da região atingiu a
meta brasileira. Em relação à vacinação, reflexo da gestão e avaliação de ações
voltadas para o pré-natal, este indicador apresentou um índice elevado, mas,
levando em consideração a eficiência do programa de vacinação nacional,
deveria ter obtido resultados superiores. Já o aleitamento materno exclusivo até
os 4 meses de vida, promove a nutrição infantil e aumenta a resistência às
infecções, no nordeste precisa-se melhorar, uma vez que apenas mais da
metade dos municípios atingiram a meta brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de serviços de Saúde, Atenção Primária à
Saúde, Saúde Materno-Infantil.
LINHA: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde.
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Produto de acumulação lipídica está correlacionado com glicemia em universitárias
Lia Silveira Adriano1, Fernanda Maria Machado Maia2, Antonio Augusto Ferreira Carioca3,
Nadia Tavares Soares4, Soraia Pinheiro Machado Arruda5

Introdução: O produto de acumulação lipídica (LAP) é um índice que combina circunferência
da cintura (CC) e triglicerídeos séricos, tendo sido proposto em 2005 por Kahn como índice
superior ao índice de massa corporal (IMC) na predição de risco cardiovascular. Posteriormente,
outros estudos avaliaram a associação de níveis elevados de LAP com diabetes mellitus tipo 2 e
resistência a insulina. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo avaliar a correlação do LAP
com glicemia em universitárias. Estudo realizado com 90 graduandas em nutrição, idade média
de 22,2 (3,6) anos, em 2010. Após jejum de 12h, foram coletadas alíquotas de sangue e com o
plasma analisou-se glicemia e triglicerídeos. Foi obtido também o dado antropométrico
circunferência da cintura. O LAP foi calculado utilizando-se a fórmula proposta por Kahn
(2005). A correlação da glicemia com o LAP foi avaliada pela correlação de Pearson e por
regressão linear. Foi considerado p < 0,05 como nível descritivo de teste. O estudo foi aprovado
por Comitê de Ética em Pesquisa institucionalizado, processo de número 08628340-5, e os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Houve
correlação fraca significante positiva entre LAP e glicemia de jejum (r = 0,223; p = 0,034).
Após processo de modelagem, o LAP explicou a variação da glicemia em 4,0%, sendo que para
cada unidade de LAP ocorre um aumento de 0,317 mg/dL. Ajustado por fatores de confusão
(idade, prática de atividade física, tabagismo, etilismo) o modelo não apresentou significância.
Conclusão: Conclui-se que o produto de acumulação lipídica está correlacionado com glicemia
em universitárias.
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Avaliação da interrupção da transmissão da filariose: um estudo piloto da
Secretaria de Saúde da Cidade do Recife/PE
Autores: Márcia Maria Cavalcanti Marcondes, Cristiane Penaforte do Nascimento Dimech,
Adriana Carla de Luna Ribeiro, Érika Avelar de Morais Jatobá, Camila de Farias Dantas,
Ariane Cristina Bezerra Silva Martins.
Em Recife, ações de filariose iniciaram-se em 2003 tendo o tratamento coletivo (TC)
encerrado em 2012. Tornou-se necessária pesquisa de avaliação da interrupção da transmissão
da doença – TAS com base no protocolo operacional do Ministério da Saúde. Selecionado
pela Secretaria Estadual de Saúde para realizar piloto de avaliação, o município de Recife,
através da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, realizou a pesquisa em dois bairros
da cidade.
O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência do TAS na avaliação da eficácia do
tratamento coletivo para filariose em 2 bairros de Recife/PE.
Os critérios epidemiológicos para seleção da amostra foram escolas municipais com
alunos de 6 e 7 anos em bairros com 5 anos ou mais de TC (Campo Grande e Santo Amaro).
Foram selecionadas 10 escolas municipais com coletas entre 05 a 13 de dezembro de 2013
pelos Agentes de Saúde Ambiental e Controle de Endemias e outros profissionais, com apoio
da Secretaria Estadual de Saúde. Foram elegíveis o total de 743 alunos. Para as amostras
coletadas foi usado o teste Imunocomatográfico em Cartão (ICT Card). Nos casos positivos,
os testes confirmatórios foram a técnica de Filtração e OG4C3 realizados pelo Serviço de
Referência Nacional em Filariose Linfática – CpqAM/FIOCRUZ-PE . Também realizada
pesquisa de controle vetorial através da vigilância ambiental.
Dos 743 alunos elegíveis, 555 (75%) realizaram o exame de ICT, sendo 1 caso positivo
(IP 0,1%); 188 (25%) alunos se recusaram a realizar o exame ou não estavam presentes nas
escolas. Foram encaminhadas amostras de sangue do caso positivo e de seus familiares para
Serviço de Referencia Nacional em Filariose Linfática – CpqAM/FIOCRUZ-PE para a
realização dos exames confirmatórios. Foi verificado flutuação do caso positivo para
município vizinho (Olinda), considerando segunda residência (pai) nos finais de semana,
exigindo articulação e integração entre as vigilâncias epidemiológicas dos municípios
envolvidos visando estabelecer as medidas cabíveis para esclarecimento quanto ao local da
infecção.
Sendo o TAS a base para decidir a passagem da fase da administração em massa de
medicamentos (MDA) para a fase de vigilância pós-MDA, o piloto contribuiu para
proporcionar a inserção de Recife nesta última fase.
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Kawa, H, Sabroza, PC, Fasca
A proposta do modelo de transição epidemiológica se refere às modificações nos
padrões de saúde e doença das populações e às suas interações com os determinantes
econômicos demográficos e sociais. Em 1971 Omran definiu estágios sucessivos de
desenvolvimento considerando desde os países subdesenvolvidos, localizados nas
periferias do sistema econômico mundial, cujo padrão de mortalidade predominava a
mortalidade infantil e as doenças transmissíveis, até os de economia central
caracterizados pela maior frequência dos óbitos por doenças do aparelho circulatório e
neoplasias. No Brasil, essas transformações foram observadas a partir da década de
1940, embora não tenham sido homogêneas em todo o território.
O objetivo deste estudo é analisar o processo de transição epidemiológica numa região
da periferia da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, situada na área de
influência de um empreendimento industrial petroquímico de grande porte, no
período de 1980 a 2010, considerando os padrões de mortalidade.
A Região de estudo engloba os municípios de Itaboraí, Magé, Cachoeiras de Macau,
São Gonçalo, Guapimirim e Tanguá. Utilizaram-se informações do Sistema de
Informação de Mortalidade e dos censos demográficos além de indicadores
sociodemograficos. Foram calculados coeficientes de mortalidade de capítulos
selecionados da Classificação Internacional de Doenças, mortalidade proporcional e
coeficientes de mortalidade padronizados por faixas etárias.
Os resultados mostraram que a Região se caracterizou pela queda continuada da
mortalidade em menores de 5 anos de idade e por doenças infecciosas, antes do
acesso aos programas de extensão aos serviços básicos de saúde. Houve redução dos
coeficientes de mortalidade por causas externas num segundo período. As neoplasias
e as doenças endócrinas apresentaram coeficientes de mortalidade praticamente
constantes. Predominaram os coeficientes de mortalidade por doenças do aparelho
circulatório, com redução nos últimos anos.
A periferia urbana do Rio de Janeiro iniciou o processo de transição epidemiológica
antes de 1980 concluindo-o de modo semelhante ao Estado. Isso se expressa na
mudança do padrão de mortalidade da população inserida no circuito inferior da
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economia urbana, pela insuficiência dos investimentos públicos e permanência das
precárias condições de vida.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE SAÚDE DE TRABALHADORES INFORMAIS
DO COMÉRCIO

Marcela Andrade Rios
Adriana Alves Nery
Cezar Augusto Casotti
Jorge Costa do Nascimento

Introdução: O trabalho tem um papel importante na vida do homem, pois, além de ser fonte
do seu sustento, é onde ele pode sentir-se útil, produtivo e valorizado, tendo sua autoestima
elevada. Condições favoráveis nos processos laborais referentes ao uso das habilidades dos
trabalhadores e ao controle do trabalho são identificadas como importantes requisitos para que
o trabalho seja fonte de prazer, bem-estar e saúde. Nesse sentido, a forma de organização e o
tipo de labor são fundamentais para avaliar os processos de desgastes da saúde dos
trabalhadores. Objetivo: descrever o perfil sociodemográfico e ocupacional e as condições de
trabalho e de saúde de trabalhadores informais do comércio do município de Jequié, Bahia.
Método: trata-se de um estudo epidemiológico, de corte transversal, realizado com 434
trabalhadores informais que desenvolvem suas atividades laborais em um Centro de
Abastecimento. Os aspectos psicossociais do trabalho foram avaliados por meio do Job
Content Questionnarei (JCQ). Os dados foram analisados por meio do programa estatístico
SPSS, versão 15.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE
número 04755112.3.0000.0055. Resultados: os trabalhadores pesquisados eram em 54,6%
homens, com idade média de 42,7 anos (mínima de 14 e máxima de 88 anos, DP = 16,4),
50,9% casados/união estável, 44,6% com escolaridade de 1º grau incompleto e 48,2%
autodeclarados pardos. Os aspectos ocupacionais mostraram que a dificuldade em conseguir
emprego foi o motivo mais relatado que levou os indivíduos ao desenvolvimento de
atividades informais (39,9%). De acordo com a análise do modelo demanda-controle, a maior
parte dos trabalhadores foi enquadrada como alta exigência (28,1%), seguido por trabalho
passivo (26,3%), baixa exigência (24,6%) e trabalho ativo (21%). Entre os trabalhadores,
72,6% referiram morbidades, sendo a lombalgia (35,9%) e hipertensão arterial (22,3%) as
mais reladas. Conclusão: É relevante conhecer quais os principais eventos e agravos que
atingem a população trabalhadora, bem como quais as características dos mesmos, para que
assim, medidas promotivas e preventivas sejam implementadas, por meio de políticas
públicas efetivas.
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Percepção de estresse e trabalho em turnos: um estudo com mulheres de uma
empresa frigorífica do Sul do Brasil
GARCEZ, A.S.; OLINTO, M.T.A; CANUTO, R.;

INTRODUÇÃO: O trabalho em turnos é uma forma programada de trabalho em que
grupos de trabalhadores sucedem um ao outro para realizar tarefas semelhantes em
horários diferenciados, incluindo o período noturno. Evidências apontam uma
possível associação entre o trabalho em turnos e o desenvolvimento de problemas
de saúde, entre eles o estresse. OBJETIVOS: Descrever e comparar a percepção de
estresse em mulheres trabalhadoras de turnos de um frigorífico do Sul do Brasil que
opera 24 horas por dia. MÉTODO: Estudo transversal com 553 mulheres de 18 a 60
anos de idade. Para a obtenção dos dados utilizou-se questionário previamente
testado e codificado. Percepção de estresse foi mensurada pelo instrumento PSS-10
(Perceived Stress Scale) resultando em uma escala de estresse percebido entre
zero e 40. Após estratificação em tercis, foram consideradas com alta percepção de
estresse as mulheres do tercil superior. Turno de trabalho foi classificado em diurno
e noturno (trabalhadoras que desenvolviam 90% do seu horário de trabalho durante
a noite). Os dados foram analisados por meio de regressão de Poisson com
variância robusta. RESULTADOS: A média de idade da amostra foi de 33,6 anos
(desvio padrão [DP]:±8,6) e 68,4% das mulheres trabalhavam no turno noturno. A
média de percepção de estresse foi de 15,51 (IC95%[Intervalo de Confiança]: 15,04
- 15,98), sem diferença entre as trabalhadoras do turno diurno (15,28;IC95%:14,39 16,18) quando comparada às do turno noturno (15,79;IC95%:15,21 - 16,38;p=0,340).
A prevalência de alta percepção de estresse na amostra foi de 29,8%;IC95%:25,9 –
33.6). Após ajuste para variáveis demográficas e socioeconômicas as trabalhadoras
do turno noturno não apresentaram uma associação significativa com maior
percepção de estresse quando comparado às trabalhadoras do turno diurno
(RP[Razão de Prevalência)=1,07;IC95%[Intervalo de Confiança]:0,80 - 1,43;p=0,73).
CONCLUSÃO: O presente estudo evidenciou que o estresse percebido não foi
significativamente diferente em relação ao turno de trabalho. Ou seja, o turno de
trabalho não se mostrou um fator determinante para a percepção de estresse em um
grupo populacional de mulheres trabalhadoras de turnos.
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MORTALIDADE POR DOENÇAS
CARDIOVASCULARES EM IDOSO NO RIO GRANDE DO NORTE.
Autores: Andressa Vellasco Brito Costa, Danilo Silveira Seabra, Felipe da
Fonseca Emerenciano, Renata Cristina dos Santos, Wilton Rodrigues
Medeiros, Grasiela Piuvezam.
Introdução: O processo de Transição Epidemiológica ocorrido nas últimas
décadas em todo o mundo é caracterizado, entre outros indicadores, pela
progressiva queda no número de mortes por doenças infecciosas
transmissíveis, e elevação dos óbitos por Doenças e Agravos Não
Transmissíveis (DANT).
Objetivo: Comparar e descrever a distribuição espacial das taxas de
mortalidade por Doenças Cardiovasculares (DCV) na população do Rio Grande
do Norte (RN) nos quinquênios de 1996-2000 e 2006-2010.
Métodos: Trata-se de um estudo do tipo ecológico, cujos dados sobre
mortalidade foram obtidos do DATASUS e os populacionais do IBGE. A Taxa
Média de Mortalidade para Doenças Cardiovasculares nos idosos foi calculada
para cada período. A autocorrelação espacial dessa variável foi avaliada pelo
Terraview 4.2.0 através do Índice de Moran Global e a formação de
aglomerados (clusters) pelo Índice de Moran Local-LISA.
Resultados: A mortalidade por doenças cardiovasculares foi responsável, no
primeiro quinquênio, por 21,14% dos óbitos na população total e 27,51% na
população idosa. Esses valores, no segundo quinquênio, evoluíram,
respectivamente, para 27,51% e 38,54%. Observou-se que o índice de Moran
Global, para o primeiro quinquênio, foi de 0,144602, com valor de p=0,03 e
para o segundo quinquênio foi de 0,056575, com valor de p=0,09. Na análise
do Moran Map verificou-se que na transição do primeiro para o segundo
período, os clusters com altos índices situados no leste potiguar (na região
metropolitana de Natal) e na porção superior do oeste potiguar desapareceram.
Na região central, foi mantido o cluster de elevadas taxas na sua porção inferior
e, na porção inferior do oeste potiguar, observou-se apenas um pequeno
deslocamento nos pequenos clusters desfavoráveis. No segundo período,
houve ausência de autocorrelação que se deve à elevação dos índices por todo
o território, pois as taxas de mortalidade por DCV aumentaram em quase todas
as áreas.
Conclusão: Observou-se uma elevação significativa da taxa média de
mortalidade por DCV em todo o território do RN na comparação entre os dois
quinquênios e, portanto, homogeneizando a taxa no estado, e uma brusca
redução na mortalidade por causas mal definidas entre os dois períodos isso
pode ser justificado pela melhoria do registro dos dados no Sistema de
Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde.
Palavras-chave: Doença crônica, idoso, mortalidade.
Linha: Epidemiologia das Doenças crônicas não transmissíveis Cardiovasculares
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MORBIDADE POR AGRESSÕES EM IDOSOS NO RIO GRANDE DO NORTE:
ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL
Autores: Renata Cristina dos Santos, Annelyse Farias de Aquino, Keyvison Protásio
da Rocha, Viviane Nobre Oliveira, Rebeka Souto Brandão Pereira, Grasiela Piuvezam,
Introdução: A população brasileira encontra-se em processo de envelhecimento
seguindo a tendência mundial de transição demográfica. Entretanto, permanece uma
imagem sociocultural negativa do idoso no Brasil, que destaca a incapacidade funcional
e social do indivíduo, colocando-o em posição vulnerável e como um fardo para
familiares e cuidadores, sendo essa uma das razões para a prática de violência contra
a referida faixa etária.
Objetivos: Descrever e avaliar geoespacial e temporalmente a taxa de morbidade por
agressões nos idosos residentes no Rio Grade do Norte (RN) no período de 2000 a
2010.
Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, cujos dados sobre morbidade foram
obtidos do DATASUS e os populacionais do IBGE. A investigação geoespacial foi
estruturada por meio do cálculo da taxa média de morbidade por agressões para o
período. A autocorrelação espacial dessa variável foi avaliada pelo Terraview 4.2.0
através do Índice de Moran Global e a formação de aglomerados (clusters) pelo Índice
de Moran Local-LISA. Ademais, realizou-se uma análise temporal da taxa média anual
de morbidade por agressão, tendo como denominador os 167 municípios do RN.
Resultados: A população do estudo foi 3.054.838 idosos residentes no RN no período
considerado, variando entre o primeiro e o último ano analisado em 26,92%. A análise
de Moran Global apresentou valor de p=0,26, com formação de clusters desfavoráveis
nas Regiões Leste e Central, na porção superior do Agreste Potiguar e no sul do Oeste
Norte-Riograndense. Os aglomerados com altos índices foram distribuídos difusamente
pela Região Central e concentrados nas porções inferiores das Regiões Agreste e
Oeste. A análise temporal demonstrou uma tendência irregular na taxa média anual ao
longo do período avaliado, cujos extremos foram de 3.83%, em 2006, e 12.93%, em
2007.
Conclusão: Observou-se que a análise geoespacial da taxa de morbidade foi
estatisticamente não significativa e, desta maneira, infere-se que não existe influência
do território em relação à sua distribuição. A análise temporal demonstrou que a forma
desarmônica como a taxa de morbidade anual se distribuiu pode estar associada à falta
de políticas públicas específicas para a prevenção de violência contra a pessoa idosa
e, ainda, à subnotificação deste agravo na maioria dos municípios Potiguares.
Palavras-chave: Violência, Idoso, Morbidade.
Linha: Epidemiologia de acidentes, violências e lesões físicas.
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ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL DA MORTALIDADE POR AGRESSÕES
EM IDOSOS NO RIO GRANDE DO NORTE
Autores: Annelyse Farias de Aquino, Keyvison Protásio da Rocha, Viviane
Nobre Oliveira, Renata Cristina dos Santos, Rebeka Souto Brandão Pereira,
Vilani Medeiros de Araújo Nunes, Grasiela Piuvezam.
Introdução: A tendência de envelhecimento da população brasileira,
determinada pela transição demográfica, está em consonância com o processo
que ocorre mundialmente. Diante disso, existe a imputação do estigma
sociocultural de fragilidade e dependência do idoso, definindo-o como um
encargo para familiares e cuidadores, sendo essa uma das razões para a
prática de violência contra esse grupo, que por vezes culmina em morte.
Objetivo: Descrever e avaliar geoespacial e temporalmente a taxa de
mortalidade por agressões nos idosos residentes no Rio Grade do Norte (RN)
no período de 2000 a 2010.
Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico, cujos dados sobre mortalidade
foram obtidos do DATASUS e os populacionais do IBGE. A investigação
geoespacial foi estruturada por meio do cálculo da taxa média de mortalidade
por agressões para o período. A autocorrelação espacial dessa variável foi
avaliada pelo Terraview 4.2.0 através do Índice de Moran Global e a formação
de aglomerados (clusters) pelo Índice de Moran Local-LISA. Ademais, realizouse uma análise temporal da taxa média anual de mortalidade por agressão,
tendo como denominador os 167 municípios do RN.
Resultados: No período de 2000 a 2010, a população estudada (N) foi de
3.054.838 idosos residentes no RN. A partir da análise do Moran Global
mostrou-se um valor de p foi igual a 0,02. O componente Moran Local indicou a
formação de clusters de altos índices nas Regiões Leste, Agreste, na porção
inferior da Região Central e média do Oeste Potiguar. Observou-se ainda a
distribuição difusa de aglomerados desfavoráveis na Região Central e na
porção inferior da Região Oeste. A análise temporal demonstrou uma tendência
irregular na disposição gráfica da taxa média anual ao longo do período
avaliado, cujos extremos foram de 4.57%, em 2008, e 11.62%, em 2007.
Conclusão: Observou-se que a análise geoespacial da taxa de mortalidade foi
estatisticamente significativa, onde os clusters de altos índices indicaram áreas
com valores análogos aos apresentados pelos municípios vizinhos e, deste
modo, infere-se que há influência do território em relação à distribuição dessa
taxa. A análise temporal demonstrou que a forma desarmônica como a taxa de
mortalidade anual está distribuída, pode estar associada à falta de políticas
públicas específicas para a prevenção de violência contra a pessoa idosa.
Palavras-chave: Violência, Idoso, Mortalidade.
Linha: Epidemiologia de acidentes, violências e lesões físicas.
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Análise da completitude das variáveis essenciais nas notificações de dengue
na macrorregião Ilhéus e Itabuna (BA), 2001 a 2011
Carla Farias dos Santos, Suelí de Santana, Ângela Aparecida Barreto Barros,
Karla Anne Santos Souza, Mariza Lindote Botelho Susmaga , Lacita Menezes
Skalinski.
Introdução: A dengue no Brasil é uma doença de alta incidência, atingindo
todos os estados, sendo necessária a prevenção e controle a fim de reduzir a
morbimortalidade. Ela é uma arbovirose causada por flavovírus e a transmissão
se dá pela picada do mosquito Aedes aegypti. Atualmente, nos municípios de
Itabuna e Ilhéus (BA) a dengue é considerada uma doença endêmica e
constitui-se um problema de saúde pública. Objetivo: avaliar a completitude de
variáveis essenciais nas notificações de casos de dengue em Ilhéus e Itabuna.
Método: Trata-se de um trabalho de caráter descritivo e quantitativo. Os dados
utilizados foram secundários, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de
Itabuna e Ilhéus, e retirados do banco de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), que recebe as notificações e investigações de
dengue. O período de estudo compreendeu os anos de 2001 a 2011. Para
análise da qualidade dos dados foi avaliada a completitude das variáveis
importantes, seguindo as diretrizes para avaliação do CDC. Resultados: Ilhéus
teve 48,27% da variável data de investigação preenchida, enquanto em Itabuna
o percentual de preenchimento foi 85,35%. Em relação ao resultado sorológico,
79,07% e 72,43% da variável foi informada em Ilhéus e Itabuna,
respectivamente. A variável classificação final teve 71,32% de preenchimento
em Ilhéus e 99,43% em Itabuna. O critério de confirmação dos casos com
classificação final preenchida foi informado em 99,68% das notificações de
Ilhéus e 97,69% em Itabuna. O primeiro município teve 99,07% da variável
evolução do caso preenchida e o segundo, 97,30%. Em relação à data de
encerramento, 61,12% do campo foi informada em Ilhéus e 92,29% em
Itabuna. Conclusão: Entre os objetivos da vigilância epidemiológica da dengue
estão a identificação de surtos, a fim de controlar, tratar e evitar complicações e
óbitos. Contudo, é necessário que sejam disponibilizados dados de qualidade
para o SINAN. Com base no banco de dados, foi possível perceber que há
necessidade de maior crítica no que se refere ao preenchimento das fichas de
investigação, pois muitos campos importantes são deixados em branco, o que
pode comprometer o trabalho da vigilância. Como recomendações ao serviço
de saúde, foi sugerido treinamento periódico para os profissionais das unidades
notificadoras e da vigilância epidemiológica sobre o sistema de informação.

Palavras-chave: epidemiologia, vigilância, dengue.
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MULTIPARIDADE NA JUVENTUDE: FATORES DE RISCO
Laís Norberta Bezerra de Moura, Keila Rejane Oliveira Gomes, Carolina
Rodrigues de Oliveira Sousa, Thatiana Araújo Maranhão, Ariane Gomes dos
Santos
Introdução: Adolescentes e jovens constituem grupo socialmente vulnerável a
situações que podem interferir ou comprometer seu desenvolvimento
biopsicossocial e romper a trajetória de vida tida como natural, dentre elas
destacam-se a gravidez e a maternidade, que nem sempre são eventos únicos,
repetindo-se em muitos casos. Assim, se a gestação nessa fase da vida tem
repercussões negativas, a sua repetição traz dificuldades ainda maiores.
Objetivo: Analisar fatores associados à multiparidade na juventude. Metodologia:
Trata-se de estudo transversal, com amostragem acidental, realizado com
jovens residentes em área urbana de Teresina-PI, que finalizaram uma
gravidez no primeiro quadrimestre de 2006, quando tinham entre 15 e 19 anos
de idade, em uma das seis maternidades participantes. A coleta dos dados foi
realizada em 2008, por meio da identificação das jovens nos registros das
maternidades e posterior contato para entrevista. Na análise bivariada foi
utilizado o teste qui-quadrado a fim de verificar possíveis diferenças no perfil
das multíparas e as demais, bem como identificar variáveis a serem incluídas
no modelo de regressão logística binomial. A presente pesquisa cumpriu todos
os preceitos éticos e legais das pesquisas que envolvem seres humanos.
Resultados: Foram entrevistadas 464 jovens, que se caracterizaram por ter
idade média de 20,1 anos, ter companheiro, não estudar, ter baixa
escolaridade, não trabalhar e depender financeiramente de alguém. Quanto
aos aspectos reprodutivos a média de idade na menarca foi de 12,8 anos, na
sexarca de 15,3 anos, e na primeira gravidez de 16,6 anos. As entrevistadas
com maior propensão ä multiparidade tinham idade entre 20 e 22 anos (1,6
vezes mais / p=0,046), não estudavam (3,5 vezes mais / p<0,001), tinham
baixa escolaridade (p=0,009), menor renda (p<0,001), não trabalhavam (cerca
de 2,0 vezes mais / p=0,001)) e tinham idade menor ou igual a 15 anos na
primeira gestação (3,5 vezes mais / p<0,001). Conclusão: A multiparidade
ainda na juventude está fortemente associada a fatores socioeconômicos
desfavoráveis, sendo imprescindível, portanto, oferecer as jovens além de
informações e acesso aos métodos contraceptivos, a possibilidade de
continuarem os estudos e inserirem-se no mercado de trabalho, favorecendo
melhor renda, menor dependência financeira e mais autoconfiança e autoestima.
Palavras-chave: gravidez na adolescência, multiparidade, repetição de
gravidez, juventude.
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ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO ENTRE DOCENTES NO
ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR DA BAHIA
Morgana Santana Mascarenhas; Tânia Maria de Araújo; Kionna Oliveira Bernardes Santos

Os aspectos psicossociais do trabalho abordam características como cargas de trabalho,
autonomia, participação e sua repercussão na saúde. Nesse modelo observam-se as
dimensões psicossociais, o grau de controle que se tem sobre o trabalho, e as demandas
psicológicas proveniente do trabalho. Esse estudo teve como objetivo descrever os
aspectos psicossociais do trabalho entre os docentes do Departamento de Saúde de uma
Universidade do interior da Bahia. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, a
população foi composta pelos professores em efetivo exercício profissional. Os aspectos
psicossociais foram avaliados mediante o instrumento Job Content Questionnaire
(JCQ). Foram estudados 96 professores, sendo 72,9% do sexo feminino, com média de
idade de 42,44 anos (+ 8,94anos), casadas/ união estável (63,5%), e com filhos (61,5%).
Os aspectos relacionados à organização do trabalho foram divididos em itens de
controle sobre o próprio trabalho, demanda psicológica, apoio recebido pelos colegas de
trabalho e itens de demanda emocionais. Os docentes avaliaram o exercício de sua
atividade laboral como repetitivo (67,7%), que requeria aprendizado de coisas novas
(97,8%), criatividade e exigia alto nível de qualificação (95,8%), o que contribuía ainda
mais para a sobrecarga de tarefas, contudo afirmaram que seu trabalho permitia a
tomada de decisão por conta própria (75%), e que possuem liberdade para fazer o
próprio trabalho. Em relação às demandas psicológicas e emocionais, os docentes
afirmaram trabalhar muito (59,8%), com tempo insuficiente para a realização das tarefas
(51,6%), e trabalho emocionalmente demandante (78%). Entre as categorias do modelo
observou-se que 57,3% dos docentes consideravam o controle sobre o trabalho como
baixo. Quanto à demanda psicológica, 41,6% a referiram como alta e 58,4% como baixa
demanda psicológica. A partir desses itens, o trabalho docente foi avaliado como de
baixo controle e baixa demanda, apesar de alta também a taxa de professores que
referiram seu trabalho como de alta demanda. Pode-se afirmar então que o modo de
organização do trabalho exerce um fator de fundamental importância sobre a saúde do
trabalhador o que pode contribuir para o seu processo de adoecimento relacionado ao
trabalho.

968

Título: Perfil epidemiológico uma população coberta pela Atenção Básica em Saúde: o
potencial das informações do Sistema de Informação da Atenção Básica.
Almeida, MMC; Barbosa, EM; Santos, MC; Santana, VS. Programa Integrado em Saúde
Ambiental e Saúde do Trabalhador, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia.
Introdução: O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) representa fonte de dados das
famílias cobertas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde e pela Estratégia de Saúde
da Família de grande importância para o planejamento de ações, mas seus dados são ainda
pouco estudados, o que contribui para a persistência de limites na qualidade dos seus
registros. Objetivo: Com os dados do SIAB, pretende-se descrever o perfil epidemiológico e
ocupacional da população coberta pela Atenção Básica de Saúde (ABS) de um distrito sanitário
do município de Salvador, Bahia. Método: É um estudo de coorte prospectiva, de base
comunitária, conduzido com os dados da linha de base inicial. Utilizou-se com fonte de dados a
Ficha A do SIAB, no período de dezembro de 2012 a maio de 2013. Os dados dessa Ficha foram
digitados separadamente. Foram encontrados 53.717 indivíduos cadastrados no SIAB.
Resultados: Destes 55% eram mulheres, 59% tinham idades entre 20 e 59 anos, enquanto 22%
tinha idade abaixo de 18 anos. Foram 650 pessoas que trabalhavam em empresas informais
domiciliares. A hipertensão arterial foi a enfermidade auto-referida de maior prevalência na
população (9,5%), enquanto o alcoolismo, epilepsia, tuberculose e hanseníase tiveram
prevalência inferior a 1%. Cerca de 71% (n=37.871) eram cobertos pelo Programa de Agentes
Comunitários de Saúde e 29% (n=15.846) pela Estratégia de Saúde da Família. Conclusão: Entre
as dificuldades encontradas no manejo dos dados destacam-se o acesso às fichas, a qualidade
com pouco registro de dados como o da ocupação e a pequena precisão dos registros. Sugerese a reformulação no processo de registro das informações na ABS, que para melhor se
adaptar ao trabalho das equipes deve ser fruto da interlocução entre todos os envolvidos no
manejo do SIAB, incluindo os Agentes Comunitários de Saúde.
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PLANEJAMENTO FAMILIAR: USO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
POR JOVENS COM EXPERIÊNCIA DE GRAVIDEZ
Laís Norberta Bezerra de Moura, Keila Rejane Oliveira Gomes, Ariane
Gomes dos Santos
INTRODUÇÃO: O planejamento familiar tem papel decisivo na abordagem e
intervenção da gravidez na adolescência como problema social e de saúde
pública, uma vez que, permite aos indivíduos espaçarem e limitarem as
gestações de acordo com seu desejo. OBJETIVO: Analisar o uso de serviços
de planejamento familiar por jovens com experiência gestacional.
METODOLOGIA: Estudo transversal, com amostragem acidental, realizado
com 464 jovens, residentes em área urbana de Teresina, que finalizaram uma
gravidez no primeiro quadrimestre de 2006, quando tinham entre 15 e 19 anos,
em uma das seis maternidades participantes. A coleta de dados foi realizada
em 2008, por meio de busca ativa. Realizou-se teste qui-quadrado de Pearson
para análise bivariada e regressão logística binomial para análise multivariada.
Cumpriram-se todos os preceitos éticos e legais das pesquisas que envolvem
seres humanos. RESULTADOS: Cerca de 58% das jovens referiram serem
usuárias do serviço de planejamento familiar. A análise multivariada apontou
que as jovens de maior renda eram 20% mais propensas a não serem usuárias
do serviço de planejamento familiar (p <0,001), enquanto as mais propensas a
serem usuárias do serviço eram aquelas que possuíam mais de uma gestação
(1,6 vezes mais / p= 0,029) e as que usaram método contraceptivo nas últimas
relações sexuais (3,0 vezes mais / p<0,001). Também foram mais propensas
ao uso destes serviços aquelas que tinham como fonte de informação sobre
sexualidade os profissionais de saúde (4,5 vezes mais / p<0,001), família (4,4
vezes mais / p<0,001) e parceiro (3,1 vezes mais / p=0,015). Participantes que
afirmaram que buscariam serviço especializado para adolescentes, tinham 50%
menor propensão de estarem satisfeitas com o serviço existente não
especializado, quando comparadas ás jovens que não buscariam serviço
especializado. CONCLUSÃO: O uso dos serviços de planejamento familiar por
jovens com experiência gestacional ainda não é universal, e muitas daquelas
que os utilizam estão insatisfeitas com o serviço. Há que haver investimento
público em serviço especializado para jovens, com características próprias que
facilitem o acesso precoce e atendam aos anseios das jovens, que mesmo
tendo vivenciado a gravidez na adolescência estão insatisfeitos com esses
serviços, e pior ainda, não utilizam os serviços disponíveis.
Palavras-chave: Serviços de saúde. Planejamento familiar. Gravidez na
Adolescência. Juventude.
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O perfil da Tuberculose em Ilhéus-BA, 2003 a 2012
Carla Farias dos Santos, Suelí de Santana, Jane Benjamin, Karla Anne Santos
Souza, Eliana Neres Mello, Lacita Menezes Skalinski.
Introdução: A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública e sua
assistência, controle e vigilância devem ser desenvolvidos por intermédio de
um programa unificado, executado em conjunto pelas esferas federal, estadual
e municipal. Ilhéus está entre os 315 município do Brasil com maior incidência,
sendo considerado prioritário para o controle deste agravo. Objetivo: descrever
o perfil epidemiológico dos casos de TB em Ilhéus. Método: Trata-se de uma
pesquisa de caráter descritivo e quantitativo. Foram utilizados dados
secundários, fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus e
retirados das fichas de notificação e investigação do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) de 2003 a 2012. Resultados: A base de dados
de tuberculose em Ilhéus recebeu 1.241 notificações. A faixa etária prevalente
entre as notificações foi de 21 a 30 anos com 25,06% dos casos e o sexo foi
masculino, com 61,80% dos casos. A raça com maior percentual foi a parda
(48,51%) e a escolaridade se concentrou entre a 1ª e 4ª série incompleta
(24,17%). A maior parte dos casos residia em zona urbana (87,35%). Em
relação à forma de entrada dos casos, 1.071 (86,30%) foram novos, 63 (5,08%)
recidivas, 55 (4,43%) reingressos após abandono, 49 (3,95%) transferências e
3 (0,24%) não souberam informar. Quanto à forma clínica, 1.112 casos
(89,61%) apresentaram forma pulmonar, 120 (9,67%) extrapulmonar e 9
(0,73%) tiveram ambas as formas. Em relação aos agravos associados,
destacaram-se o alcoolismo com 110 casos (8,86%), AIDS com 54 casos
(4,35%), diabetes com 51 casos (4,11%) e doença mental com 20 casos
(1,61%). Ainda, 88 casos (7,09%) tiveram outros agravos associados,
destacando-se a dependência de crack (19,32%), tabagismo (18,18%),
dependência química não-especificada (5,68%) e anemia falciforme (4,55%). O
número médio foi de 3 contatos por caso. A incidência da TB em por ano variou
de 4,98 a 6,95 casos a cada 10.000 habitantes. A letalidade média no período
de 10 anos foi de 1,37%. Conclusão: Conhecer a realidade da TB nos
municípios é de grande relevância, pois permite identificar a situação
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epidemiológica

e

social

dos

casos,

especialmente

em

relação

às

comorbidades. Dados completos e consistentes de um sistema de informação
podem subsidiar a elaboração de políticas públicas e educação em saúde
voltadas a esse público específico.
Palavras Chaves: Tuberculose, epidemiologia, vigilância
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Onze anos de dengue na macrorregião Ilhéus- Itabuna /BA: análise do
banco de dados do SINAN
Suelí de Santana, Carla Farias dos Santos, Ângela Aparecida Barreto Barros,
Karla Anne Santos Souza, Mariza Lindote Botelho Susmaga, Lacita Menezes
Skalinski.
Introdução: A dengue é uma doença viral, de evolução benigna ou grave nas
formas hemorrágicas. É endêmica em Ilhéus e Itabuna, favorecida pelo clima
tropical. Para fins de vigilância e combate, a qualidade e oportunidade dos
dados fornecidos são fundamentais para planejamento de ações. Quanto mais
consistente a informação, mais oportuno será o sistema frente a surtos e
epidemias. Objetivos: Esta pesquisa objetiva descrever o perfil das notificações
de dengue recebidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) nos municípios de Ilhéus e Itabuna, de 2001 a 2011. Método: Possui
caráter descritivo e quantitativo. Os dados utilizados foram secundários e
fornecidos pela SMS de Ilhéus e Itabuna. Resultados: No período de 2001 a
2011 foram notificados 14.635 casos suspeitos de dengue em Ilhéus e 30.988
em Itabuna. O ano de 2009 registrou a maioria dos casos, sendo 28,97%
48,39% do total em Ilhéus e Itabuna, respectivamente. A zona de residência
mais prevalente foi urbana, com 86,55% em Ilhéus e 82,42% em Itabuna,
campos vazios somaram 7,80% dos casos no primeiro e 16,90% no segundo
município. Em relação à faixa etária 23,06% do total das notificações estavam
na faixa etária de 20 a 29 anos em Ilhéus e 22,17% estavam na faixa de 20 a
29 anos em Itabuna. Das 14.635 notificações de Ilhéus, foram confirmados
2.916 casos, e destes, 2.681 classificados como Dengue Clássica. Notificações
com a classificação final em branco corresponderam a 28,31% e inconclusivos
somaram 46,28% casos. Em Itabuna, das 30.988 notificações, foram
confirmados 20.146 casos, destes 19.679 foram classificados como Dengue
Clássica. Notificações com a classificação final em branco corresponderam a
28,31% e inconclusivos somaram 46,28% casos. Em Ilhéus, 29,49% foram
confirmados por critério laboratorial e 70,10% por critério clínico-epidemiólogico
e em Itabuna 2,12% por critério laboratorial e 96,78% por clínicoepidemiólogico Conclusão: Foi constatada a necessidade de maior crítica no
preenchimento das notificações, pois campos importantes são deixados em
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branco. Tais medidas podem possibilitar uma visão mais ampla sobre o agravo
e facilitar a implementação de ações controle e prevenção.
Palavras chaves: Dengue, Vigilância Epidemiológica.
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INFECCIOSAS EM IDOSOS

Autores: Ana Claudia Moraes Medeiros, Paula Alves de Freitas, Poliana Marise de
Oliveira Cardoso, Raissa Oliveira Campos, José Vilton Costa, Marise Reis de Freitas,
Grasiela Piuvezam

Resumo
Introdução: O tratamento das doenças na população idosa muitas vezes correlaciona-se
ao uso intensivo de tecnologias mais sofisticadas, visto se tratar de patologias de maior
gravidade, quando comparado às demais faixas etárias. Nessa perspectiva, o aumento
dos gastos em saúde é explicado pelo fato de que os idosos geralmente apresentam
múltiplas comorbidades, demandam tratamentos mais complexos e sofrem mais eventos
adversos resultando em aumento da permanência hospitalar.
Objetivo: Analisar fatores associados ao custo das internações por doenças infecciosas
em idosos num hospital de referência do Rio Grande do Norte.
Métodos: Estudo seccional através de censo que analisou 901 prontuários no
quinquênio 2005 a 2010. Foram realizados os testes Shapiro-Wilks, teste t de Student e
Regressão Linear Múltipla (log-linear).
Resultados: A média de idade foi 72,2 (dp = 9,0) anos e a maioria foi homens (59,1%),
tempo médio de internação de 17,6 (dp = 15,8) dias e o gasto médio foi R$913,2 (dp =
1045,6). Os resultados mostraram que para cada dia adicional de internação ocorre um
acréscimo de 58% na média dos gastos e que a cada ano de acréscimo na idade dos
idosos os custos aumentam 11% e os óbitos aumentaram em média 29% dos custos.
Conclusões: O aumento dos gastos quando ocorre óbito deve-se a maior gravidade e,
portanto, ao uso de procedimentos de maior complexidade, além de maior tempo de
permanência. O custo médio com saúde para cada ano adicional na expectativa de vida
tem se tornado maior. Assim, se evidencia a necessidade de ampliar a atenção a esse
grupo populacional com medidas preventivas e atenção continuada.

Palavras-Chave: Idoso, Hospital Universitário, Economia da Saúde, Doenças
infecciosas,
Linha: Epidemiologia Hospitalar
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Os idosos e a saúde suplementar: analise do perfil sociodemográfico e seus desafios
Autores: Martha Regina de Oliveira, Maria Tereza Pasinato, Renato Peixoto
Veras, Hesio de Albuquerque Cordeiro
Objetivos descrever o perfil sociodemográfico da população de idosos com acesso a
planos de saúde com base na PNAD 2008.
Introdução: O Brasil atravessa atualmente um processo de rápido envelhecimento da
população. São mais de 20 milhões de idosos, que representam aproximadamente 11%
da população. Estima-se que esse contingente triplique até 2050. O setor da Saúde
Suplementar contabiliza aproximadamente 48 milhões de vínculos a planos de
assistência medica. No entanto, considerando-se a evolução do número de vínculos na
saúde suplementar ao longo da primeira década do século XXI, pode-se observar que
enquanto a participação dos idosos no total da população brasileira aumentou 32 %
entre 2000 e 2010, o aumento no número de vínculos de indivíduos com 60 anos ou
mais aumentou apenas 3,7% no mesmo período.
Metodologia: A análise do perfil sociodemográfico da população de idosos com acesso
a planos de saúde foi feita com base nos dados do Suplemento de Saúde da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada em 2008. Foi considerada a
população com 60 anos ou mais e comparados dois grupos através da variável acesso a
planos de saúde. A análise foi realizada no aplicativo SAS.
Resultados: Observou-se que a pirâmide etária para a população beneficiária de planos
de saúde apresenta um perfil mais envelhecido do que a população sem plano de saúde.
Quanto a renda, a população na ultima faixa de renda (per capta superior a cinco
salários mínimos), quatro em cinco indivíduos tem planos de saúde (ponto de inflexão
em renda per capta de dois a três salários). Diferenças expressivas também são
observadas com relação ao grau de instrução- maioria dos idosos sem planos de saúde
possui no máximo o correspondente ao ensino fundamental. A proporção de idosos com
acesso a novas tecnologias também é diferenciado. 47% dos idosos com planos de
saúde possuem celular, enquanto 22% é o resultado do outro grupo. O uso da internet
também é diferenciado (15 % contra 2%) A maioria dos idoso (50,8%) refere que paga
diretamente seu plano de saúde. As doenças crônicas mais prevalentes foram:
Hipertensão arterial (55%) e doenças na coluna ou costas (37%). 88% dos idosos com
planos de saúde não possuem dificuldade para a realização de atividades da vida diária.
Conclusão: O uso de diferentes bases de dados para análise e planejamento em saúde
de uma população é de extrema relevância. Existem características próprias da
população beneficiaria de planos de saúde, em especial dos idosos que devem ser
levadas em consideração na formulação de politicas e programas voltados para a saúde
do idoso na saúde suplementar brasileira.
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Modelo Espaço-Temporal para a Análise da
Abundância dos Vetores da Dengue
Ana Carolina Carioca da Costa1 , Nildimar Alves Honório2 , Cláudia Torres Codeço3 ,
Aline Araújo Nobre4
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e Núcleo de Apoio às Pesquisas em Vetores (Parceria DIRAC-IOC-VPAAPS), Rio de Janeiro,
RJ, Brasil.
3
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Resumo
Introdução:

Atualmente, o controle da dengue está centrado na redução da densidade

vetorial, uma vez que o mosquito é o único elo vulnerável da cadeia de transmissão. O uso de
novas abordagens na vigilância entomológica da dengue é de extrema relevância, tendo em vista
a ineficiência dos atuais métodos de vigilância. Sob essa perspectiva, o presente estudo visa
analisar, do ponto de vista bayesiano, a distribuição de ı́ndices de infestação obtidos a partir de
armadilhas de oviposição através de um modelo que considere a dependência espaço-temporal
para fazer previsões no tempo e interpolação no espaço. Adicionalmente, deseja-se avaliar a
relação entre a abundância de ovos e fatores climáticos e ambientais.

Métodos e Resultados:

A área de estudo abrangeu o campus Manguinhos da

Fundação Oswaldo Cruz, localizado no Rio de Janeiro. Na região de estudo foram definidas 8
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áreas sentinelas para o monitoramento contı́nuo de formas imaturas de Aedes aegypti e Aedes
albopictus. Em cada área sentinela foram implantadas 30 armadilhas de oviposição. As coletas
foram realizadas semanalmente no perı́odo de novembro de 2010 a agosto de 2012, totalizando
89 semanas. A relação entre a abundância de ovos e fatores climáticos e ambientais foi avaliada através de um modelo espaço-temporal inflacionado de zeros. A inferência paramétrica foi
realizada de forma aproximada através do algoritmo INLA (Integrated Nested Laplace Approximations). Os ı́ndices de infestação indicaram a presença de oviposições ao longo de todo o
perı́odo de estudo. A temperatura mı́nima se mostrou significativa para explicar a abundância
de ovos em apenas uma área. A distância entre as armadilhas e o limite mais próximo do campus evidenciou que regiões densamente povoadas ou localizadas na proximidade de vias com
tráfego intenso apresentam maior abundância de ovos. Os dados foram caracterizados por uma
fraca dependência temporal e uma correlação espacial moderada. Foram detectados padrões
espaciais consistentes com a densidade populacional humana em todas as áreas sentinelas. Os
resultados encontrados sugerem que seria necessário conduzir a vigilância na área de estudo a
partir de vistorias semanais em armadilhas alocadas, no máximo, a cada 20 metros.

Considerações Finais:

As ações de controle do vetor ao longo da área de estudo

foram realizadas de forma contı́nua. Contudo, é razoável presumir a partir da positividade das
ovitrampas e do número de ovos depositados que ocorreu uma constante reposição de fêmeas.
Nesse contexto, embora o monitoramento realizado através de armadilhas de oviposição seja
insuficiente para eliminar o principal vetor Aedes aegypti, pode reduzir os ı́ndices de infestação.
A utilização do método INLA permite que a inferência seja realizada eficientemente do ponto de
vista computacional e possibilita a incorporação do modelo proposto em sistemas de vigilância
e monitoramento.

2
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS NEOPLÁSICAS EM SERVIDORES PUBLICOS NO
DISTRITO FEDERAL- 2011 A 2012
Daiane Carle de Souza Santos1
Hayla Sofia Pires Correa2
Hélida Gonçalves Rodovalho Vaz3
Maviane Vieira Machado Ribeiro4

RESUMO
Câncer é o termo usado para designar um conjunto de doenças neoplásicas caracterizadas
pela proliferação descontrolada de células, levando à formação de tumores, essas células
cancerosas podem invadir outras estruturas orgânicas provocando metástase (INCA, 2012).
As doenças neoplásicas são consideradas um problema de saúde pública representando
importante causa de mortalidade, tendo como principal fator o envelhecimento da
população (ALCANTARA, 2013). Estudos apontam que dentro de duas décadas serão
diagnosticados por ano 22 milhões de novos casos de câncer no mundo (ONU, 2014). Esta
pesquisa tem por objetivo estimar a prevalência das doenças neoplásicas em uma
população de servidores públicos estaduais. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo
descritivo, observacional, realizado por meio de dados secundários, extraídos dos
afastamentos por motivo de saúde dos servidores públicos estatutários e ativos do Distrito
Federal, nos anos de 2011 e 2012. As análises foram feitas mediante utilização do Software
SPSS versão 20 e do Microsoft Office Excel. Os resultados demonstram que a prevalência
dos afastamentos motivados por neoplasias foi de 16,36 por cada 1.000 vínculos ativos. Na
análise por sexo, as mulheres obtiveram o maior índice (P=13,77), com uma razão de
prevalência de 5,32 em relação aos homens, reflexo da persistente presença de câncer de
mama e o de útero (39,4% do total). Dentro os órgãos analisados, apenas cinco Secretarias
de Estado apresentaram casos de neoplasia. A que demonstrou maior prevalência de câncer
foi a Secretaria de Educação (P=11,69). Conclui-se que estudos dessa natureza tornam-se
essenciais para uma reflexão sobre o tema, subsidiando ações estratégicas de prevenção
aos primeiros sinais e sintomas do câncer, inibindo a mortalidade ou a progressão desta
enfermidade. Monitorar as doenças neoplásicas no serviço público, diante da escassez na
produção de informações acerca do assunto, é primordial para que as autoridades possam
desenhar politicas preventivas, vigilância em saúde do servidor e despertar no trabalhador
a cultura do autocuidado.
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Perfil de casos de sífilis congênita em Vitória-ES
Tânia Mara Machado, Alex Linaus Rebuli, Cássia Moulin, Evelyn Gaspar Rocha de
Moraes, Nayra Cristina Candeia Rodrigues, Raíssa Maffei Loureiro, Thiego Araújo
Coelho, Sheilla Diniz Silveira Bicudo, Elizabeth Santos Madeira.
Introdução- A Sífilis é uma doença infecciosa cuja transmissão é feita por via sexual,
podendo também ocorrer por via transplacentária, o que caracteriza a Sífilis Congênita
(SC). Por ser uma doença facilmente prevenível mediante o acesso ao pré-natal e
testagem durante o acompanhamento, percebe-se que mesmo com os inúmeros
avanços, revela a fragilidade no manejo clínico desta doença. Objetivo- Descrever os
casos de Sífilis Congênita (SC) notificados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, no
período de 2007 a 2012 no município de Vitória ES. Método - Estudo descritivo
quantitativo, realizado com base nos registros de dados compreendidos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram analisadas as informações de
mulheres em idade fértil diagnosticadas com sífilis, além dos seus parceiros sexuais e
de recém nascidos oriundos dessas gestações também diagnosticados com a doença.
Resultados: Obteve-se 121 casos de SC notificados, sendo 2012 o de maior
incidência (36 casos). Segundo o perfil da mãe 70,25% encontravam-se entre 20 e 34
anos. As regiões de Maruípe e São Pedro concentraram o maior número de casos
(32,2% e 18,2%,respectivamente). No entanto, houve uma limitação nessa área do
estudo devido à parte dos campos estarem ignorados, comprometendo a precisão das
informações. Em relação a escolaridade da mãe, observou-se que em 26,5% dos
casos esse campo foi ignorado, sendo que 21,5% das mãe possuíam de 5ª a 8ª série
incompleta. No que se refere ao pré-natal, observou-se que 84% realizaram o
acompanhamento, no entanto, apenas 63% de mães tiveram o diagnóstico de SC
durante o pré-natal. Em relação ao diagnóstico na criança, 46,28% foi realizado ao
nascer. Entre 2007 e 2012, apenas 7,43% das mães realizaram o tratamento de forma
adequada 56,2% inadequado, 28% não realizaram o tratamento e 8,37% ignorados.
Dos parceiros, 73,5% não realizaram o tratamento, 11,5% realizaram e 15% foram
ignorados. Quanto aos parceiros, 73,5% não realizaram tratamento. Conclusão: Foi
possível identificar pontos de fragilidade no contexto do controle a SC, como o
acompanhamento do pré-natal direcionado a prevenção e tratamento da gestante e
seu parceiro, bem como o correto preenchimento das fichas de notificação individual,
comprometendo assim, o protocolo preconizado para o monitoramento e controle da
SC.
Palavras chave- Sífilis congênita, epidemiologia, doença infecciosa
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MODELO DEMANDA-CONTROLE E O ADOECIMENTO MENTAL ENTRE
TRABALHADORES FEIRANTES
Morgana Santana Mascarenhas; Tânia Maria de Araújo; Kionna Oliveira Bernardes Santos

Os aspectos psicossociais do trabalho têm sido apontados como importantes
estressores ocupacionais, com impacto na saúde mental dos trabalhadores. O
processo de trabalho dos feirantes estrutura-se em condições ambientais e
organizacionais inadequadas e precárias que podem repercutir de forma
negativa sobre a saúde, causando danos, entre eles, o adoecimento psíquico.
Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) se caracterizam pela presença de
sinais e sintomas psicossomáticos como insônia, fadiga, irritação,
esquecimento, dificuldade de concentração entre outros que interferem na
qualidade de vida dos trabalhadores. Este estudo teve por objetivo avaliar o
Modelo Demanda-Controle e TMC entre trabalhadores feirantes de um
município do interior da Bahia, e os fatores associados. Trata-se de um estudo
de corte transversal com uma amostra representativa de 774 feirantes da
cidade de Feira de Santana, Bahia. Para mensurar aspectos psicossociais do
trabalho utilizou-se o Job Content Questionnaire e para rastrear os Transtornos
Mentais Comuns foi utilizado o Self-Reporting Questionnaire. Realizou-se
análise multivariada através da análise de Regressão Logística Múltipla. A
prevalência global de TMC entre os feirantes foi de 32,4%. O TMC esteve
associado a características sociodemográficas (sexo, idade, situação conjugal,
baixo nível de escolaridade e econômico, possuir filhos, e ausência de pratica
de atividade de lazer), ocupacionais (idade de inserção no trabalho e tempo de
exposição, dias de trabalho/semana) e referentes ao ambiente de trabalho
(ventilação inadequada, ausência de local para descanso, e presença
insuportável de calor, ruído e poeira). Prevalências mais elevadas de
transtornos mentais foram observadas nos grupos de alta exigência (42,8%) e
trabalho ativo (34,8%), enquanto a prevalência em baixa exigência foi 28,2%.
Achados obtidos na análise da regressão logística múltipla revelaram
associação entre o grupo de alta exigência e transtornos mentais (RP= 1,35 IC:
1,03-1,77), após ajuste por sexo, filhos, idade que começou a trabalhar,
presença de ruído no ambiente de trabalho e ausência de atividade de lazer.
Os resultados encontrados revelam que determinadas condições do trabalho
são fatores que repercutem diretamente no adoecimento mental de parcela
significativa dos trabalhadores feirantes, constituindo um importante problema
de saúde pública, muitas vezes negligenciado nesta população.
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MATERNA

NOS
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DAS
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MARANHENSES
Adely Fátima Dutra Vieira Araujo, Giuliane Ferreira Lopes dos Santos,
Rosângela Fernandes Lucena Batista, Lívia dos Santos Rodrigues, Benylda
Araújo Pinheiro de Sousa
Introdução: Acompanhamento pré-natal visa assegurar desenvolvimento da
gestação, permitindo parto de recém-nascido saudável, sem impacto para saúde
materna. O Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento definiu
procedimentos assistenciais mínimos a serem obtidos por todas as gestantes
brasileiras, dentre eles realização da primeira consulta no primeiro trimestre, pelo
menos seis consultas ao longo da gestação e uma no puerpério. Objetivo:
Caracterizar pré-natal de acordo com número de consultas realizadas e mês de
início, bem como apresentar escolaridade e situação conjugal das mulheres
atendidas. Métodos: Estudo descritivo que utilizou como fonte de dados o
SINASC contendo informações sobre nascimentos ocorridos no Maranhão em
2010. A amostra foi constituída por nascimentos de residentes ocorridos nos
municípios sede de cada macrorregião, sendo: São Luís, Balsas, Caxias,
Coroatá, Imperatriz, Pinheiro, Presidente Dutra e Santa Inês. As variáveis
selecionadas para estudo foram: número de consultas pré-natal, mês de início,
escolaridade e situação conjugal materna. Os dados foram analisados em
software STATA 12.0 e apresentados por meio de frequências absolutas e
relativas. Resultados: Foram notificados 31.931 nascimentos pelo SINASC nos
municípios sede em 2010, a maioria ocorreu em São Luís (54,25%). Com relação
ao mês de início do pré-natal, observou-se que em 97,57% dos nascimentos
essa variável foi ignorada/não preenchida. Em número de consultas pré-natal,
constatou-se que a maioria (45,96%) realizou entre 4 a 6 consultas, destacandose Santa Inês com 74,81% com essa média de consultas. 75,20% das mulheres
eram solteiras, sendo que Pinheiros apresentou 91,55% com essa situação
conjugal. Referente à escolaridade, 51,65% apresentou nível superior
incompleto, sendo 59,09% destas em São Luís. Conclusão: Os resultados
mostram que a maioria dos nascimentos ocorrem no município de São Luís,
capital do estado e o mais populoso dentre as sedes, observa-se ainda
subnotificação de registros referentes à variável mês de início do pré-natal.
Sobressaiu-se a realização de 4 a 6 consultas de pré-natal, aproximando do
mínimo de 6 consultas, preconizadas pelo Ministério da Saúde. A maior parte
das mulheres com nível superior incompleto encontram-se na capital do estado,
face à maior oferta de Instituições de Ensino Superior.
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Influência do ambiente familiar na desnutrição infantil por déficit estatural
Jamile Ferro de Amorim, Cristianni Gusmao Cavalcante, Telma Maria de
Menezes Toledo Florêncio, Claudio Torres de Miranda.
Introdução: O ambiente familiar é um dos fatores que determina a prestação de
condições adequadas para o estado nutricional e o desenvolvimento da criança.
Objetivo: Investigar a associação entre a desnutrição por déficit estatural em crianças e
seu ambiente familiar analisando o comportamento dos pais e outros aspectos físicos e
sociais do ambiente familiar para a avaliação das características relacionadas aos
estímulos e apoio à criança. Metodologia Estudo piloto de caso-controle comparado 30
casos (pares mãe-criança desnutrida) do Centro de Recuperação Nutricional e Educação
- CREN -Maceió, Brasil, com 33 controles (pares mãe-criança eutrófica) que vivem sob
as mesmas condições socioeconômicas. A desnutrição foi definida como escores Z de
altura - para-idade ≤ -2 DP de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Para avaliar o ambiente familiar foi empregado o Inventário HOME (Observation for
Measurement of the Environment) na versão para 3-6 anos de idade (EC- HOME).
Também foram coletadas variáveis sociodemográficas por meio de um questionário
estruturado desenvolvido pela nossa equipe. Para a análise estatística, utilizou-se a
regressão logística (método backward Wald) incluindo as variáveis com p <0,20 na
análise bivariada, considerando o déficit estatural como a variável dependente.
Resultados: Entre todas as subscalas do HOME a “estimulação do comportamento
acadêmico”- que se refere ao incentivo concedido à aprendizagem da criança através do
ambiente- foi positivamente e estatisticamente associada à baixa estatura (OR = 4,94; IC
95%= 1,11-9,21; p = 0,03). Entre as variáveis do sociodemográficas, apenas o nível de
escolaridade do pai foi estatisticamente significativa (OR = 5,85; IC 95 % = 1,29-26,5;
p = 0,02). Portanto, ambos, “estimulação o comportamento acadêmico” e “escolaridade
paterna” estão associados com aumento desnutrição infantil. Conclusão: Esses
resultados indicam a associação dos aspectos do ambiente familiar com a desnutrição
infantil e sugere a necessidade de estudos prospectivos. Tais estudos devem ajudar os
pesquisadores na obtenção de uma compreensão mais profunda do papel da família na
desnutrição infantil e estabelecer diferentes tipos de estimulação relacionados à nutrição
infantil em certas categorias de idade.
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Distribuição geográfica de Panstrongylus megistus silvestre no estado do
Espírito Santo, Brasil
Gustavo Rocha Leite1, Viviane Coutinho Meneguzzi1, Blima Fux1, Adelson Luiz
Ferreira1, João Francisco Campos Medina1, Aloísio Falqueto1 e Claudiney Biral
dos Santos1,2
1

Unidade de Medicina Tropical, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória,

ES, Brasil
2

Núcleo de Entomologia e Malacologia do Espírito Santo, Secretaria de Estado

da Saúde do Espírito Santo, Serra, ES, Brasil
Introdução: Panstrongylus megistus distribui-se na região Sul, Sudeste e
Nordeste do Brasil. Essa espécie destaca-se como um dos vetores principais
da doença de Chagas nas regiões onde suas populações são adaptadas ao
domicílio humano. No Espírito Santo (ES), onde a população é silvestre, seu
hábitat tem sofrido alterações devido ao desmatamento, o que pode
desencadear processos de domiciliação. Objetivo: O objetivo deste estudo foi
avaliar a distribuição geográfica de P. megistus no ES e sua importância na
epidemiologia da doença de Chagas. Métodos: Os registros de triatomíneos
capturados no domicílio humano foram obtidos a partir da base de dados do
Núcleo de Entomologia do Estado do Espirito Santo, entre 1996 e 2012. Os
insetos foram identificados e seus dejetos analisados observando-se a
presença de formas epi- ou tripomastigota metacíclica. Os pontos de coleta
foram georreferenciados e a análise da distribuição geográfica de P. megistus
realizada utilizando o ArcGis 10.1. Foi realizada análise descritiva em relação
ao local de coleta, estações do ano e principais ambientes de maior ocorrência.
Resultados: Os insetos foram registrados em 30 dos 78 municípios do ES,
sendo que 46,7% dos insetos eram fêmeas, e 70,7% encontravam-se no
dormitório da residência. A espécie ocorreu principalmente em locais com
relevo acidentado. Os meses de maior ocorrência foram outubro e novembro.
Do total de insetos, 42,7% apresentaram formas epi- ou tripomastigotas
metacíclicas em seus dejetos. Conclusão: O índice elevado de infecção
natural em P. megistus e o encontro somente de espécimes adultos no
ambiente domiciliar humano, evidencia que a população do ES é silvestre e
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está relacionada com mamíferos. Embora esse estado não seja endêmico para
a doença de Chagas, ocorre contato frequente entre espécimes infectados e
seres humanos, e, além disso, existe a possibilidade de a espécie adaptar-se
ao domicílio humano, como ocorreu em outras regiões. Desta forma, reforça-se
a necessidade de uma vigilância entomológica constante sobre esta espécie.
As principais áreas de risco são as que apresentam relevo acidentado.
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Perfil dos óbitos ocorridos em um Hospital Federal do Rio de Janeiro no ano de 2013
MARCELLA MARTINS ALVES TEOFILO¹
CÉSAR AUGUSTO PARO¹
EVELYN KOWALCZYK DOS SANTOS¹
MARIA STELLA DE CASTRO LOBO²
¹Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
² Serviço de Epidemiologia e Avaliação - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (SEAV/HUCFF/UFRJ)

Introdução: Ações de vigilância possuem papel essencial na estruturação das
políticas de saúde. A vigilância da mortalidade dentro das instituições pode
contribuir para tomadas de decisões a nível local e qualificação dos dados nos
sistemas de informação nacionais. Objetivo: Descrever o perfil dos óbitos ocorridos
no ano de 2013 em um hospital Federal no estado do Rio de
Janeiro. Métodos: Foram tabulados todos os óbitos ocorridos no hospital segundo
as variáveis: sexo, idade, tempo de internação e causa básica do óbito segundo
Classificação Internacional das Doenças – 10º edição (CID-10). Para classificar o
tipo de neoplasia, utilizou-se a divisão estabelecida pelo CID-10 para grandes
grupos de neoplasias. As análises foram realizadas em Excel (pacote Office
2007). Resultados: Em 2013, ocorreram 8.711 internações e 434 óbitos neste
hospital. A taxa de mortalidade foi de 5,54 óbitos a cada 100 pacientes que
receberam altas. Do total de óbitos, 189 apresentaram neoplasia como causa
básica do óbito, sendo considerada a causa mais prevalente (43,5%). Dos 434, 51%
eram do sexo masculino, enquanto que no universo de óbitos por neoplasia, 52%
dos obitados eram do sexo feminino. O número total de óbitos por mês variou de 24
a 45 óbitos ao longo do ano, independente da causa básica. A faixa etária com
maior número de óbitos, tanto por neoplasia quanto geral, foi a de 60 a 69 anos,
seguida da faixa de 50 a 59 anos. Dos 189 óbitos por neoplasia, 27%
permaneceram internados por 20 dias ou mais e 26% ficaram internados até 4 dias.
Verificou-se que 33,7% dos óbitos apresentaram como causa básica neoplasias
malignas dos órgãos digestivos e 10,2% foram devido à neoplasia maligna da
mama; 8,6% dos óbitos apresentaram como causa básica neoplasias malignas do
aparelho respiratório ou dos órgãos intratorácicos e 8,6% neoplasias malignas do
tecido linfático, hematopoético e correlatos. Os demais grupos de causas por
neoplasia totalizaram juntos os outros 38,9% dos óbitos. Conclusão: A avaliação
do perfil dos óbitos ocorridos neste hospital permitiu verificar que neoplasias
malignas dos órgãos digestivos foram a maior causa de morte neste ano. Este tipo
de avaliação pode contribuir para o planejamento e para o estabelecimento de
prioridades, alocação de recursos e orientação de determinadas ações em saúde a
nível local.
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Enteroparasitoses e estado antropométrico de crianças assistidas em creches
públicas de Campina Grande, Paraíba
Dixis Figueroa Pedraza 1 , Márcia Cristina Sales 2 , Clênio Duarte Queiroga
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RESUMO

Introdução: Infecções parasitárias recorrentes podem ter um impacto negativo sobre o
estado antropométrico, particularmente em pré-escolares. A relação bidirecional entre
infecção e desnutrição tem maior expressão nesta fase, sobretudo devido às elevadas
necessidades nutricionais decorrentes do intenso crescimento linear e ganho de peso.
Objetivo: Avaliar, em crianças pré-escolares assistidas nas creches públicas do
município de Campina Grande, Paraíba, a associação entre infecções enteroparasitárias
e o estado nutricional antopométrico. Métodos: Estudo transversal, envolvendo 269
crianças. As variáveis socioeconômicas, demográficas e sobre a institucionalização
foram obtidos através de questionário aplicado às mães das crianças ou retiradas da
caderneta de saúde da criança. A investigação de parasitoses foi realizada através do
exame parasitológico de fezes, utilizando o método de Hoffman, Pons e Janer. Foram
aferidos o peso e a estatura (ou comprimento) das crianças. Utilizou-se como referência
a população do Multicentre Growth Reference Study. Os pontos de corte adotados
foram:

<

-2

escore-z

para

déficit

de

estatura

(índice

estatura/idade

ou

comprimento/idade), déficit de peso (índice peso/estatura) e baixo peso para a idade
(índice peso/idade), e > 2 escore-Z para sobrepeso (índice peso/estatura) e excesso de
peso para a idade (índice peso/idade). Resultados: Analisando a ocorrência de déficits
antropométricos,

segundo

os

índices peso/idade,

estatura/idade e peso/estatura,

observou-se que, após ajuste por variáveis socioeconômicas e demográficas, houve
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associação estatística significante com o déficit ponderal nas crianças diagnosticadas
com Ascaris lumbricoides (OR = 3,37; IC95% = 1,01-11,26) e Entamoebahistolytica
(OR = 1,19; IC95% = 1,04-1,93). Conclusões: A associação entre infecções
enteroparasitárias e déficit antropométrico sinaliza a necessidade de fortalecer ações de
intervenção conjuntas que visem à redução de carga parasitaria e melhorias nas
condições de saúde e nutrição da população.

Palavras-chave: Estado Antropométrico; Parasitoses Intestinais; Saúde da Criança
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Dor nas costas em população adulta: prevalência e fatores associados
Autores: Aparecida Mari Iguti, Tássia Fraga Bastos, Marilisa Berti de Azevedo
Barros
Departamento de Saúde Coletiva, FCM, UNICAMP.

Introdução: Dor nas costas é um termo coloquial utilizado para designar as
algias relacionadas à coluna vertebral. Embora a maioria se refira às lombalgias, os
relatos também incluem as dorsalgias e cervicalgias. Trata-se de um problema relevante
de Saúde Pública pela alta prevalência, pela demanda que acarreta aos serviços de
assistência médica, pelas limitações que provoca e pelo prejuízo à qualidade de vida dos
pacientes.
Objetivo: Analisar a prevalência de dor nas costas em adultos e os fatores
associados ao problema
Método: Este estudo foi desenvolvido com dados obtidos pelo inquérito de
saúde de base populacional: ISACamp 2008. Foram analisadas as informações relativas
a uma amostra por conglomerados tomada em dois estágios, composta por 1118
indivíduos com idades de 18 a 59 anos, não institucionalizados, residentes no município
de Campinas. Foram estimadas razões de prevalência e desenvolvido um modelo
hierárquico de regressão múltipla de Poisson para identificar os segmentos
populacionais mais afetados.
Resultados: A prevalência de dor nas costas na população estudada foi 30,6% e
a ocorrência do problema foi significativamente mais frequente nos seguintes
segmentos: mulheres (RP=1,24), adultos de 50 a 59 anos (RP=1,26), indivíduos com 3
ou mais filhos (RP=1,63), com carga de trabalho semanal superior a 40 horas
(RP=1,36). Considerando-se os comportamentos relacionados à saúde, maior
prevalência de dor nas costas foi encontrada nos fumantes e ex-fumantes, nos que não
praticam atividade física de lazer, nos que praticam atividade física no trabalho e em
atividades domésticas, no grupo que assiste 4 ou mais horas de televisão ao dia e nos
obesos. Foi observado, também, que quanto maior o número de doenças referidas maior
a frequência de dor nas costas, mesmo após ajuste por todas as variáveis do modelo.
Conclusões: O estudo aponta a elevada frequência do problema na população
adulta e a associação com condições sócio-demográficas e de trabalho e com
comportamentos relacionados à saúde. Programas de prevenção e controle das algias da
coluna vertebral precisam ser desenvolvidos visando a redução das incapacidades e da
perda de qualidade de vida, além da demanda e dos custos que esta morbidade acarreta
para os serviços de saúde.
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GASTO PÚBLICO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA POR MESORREGIÃO DO
SUL DO BRASIL, 2008-2011

Guilherme Staszak Baldez *
Roger dos Santos Rosa **
Luís Fernando Kranz ***
Ronaldo Bordin****
* Administrador/UERGS – guilhermebaldez@hotmail.com
** Professor do Departamento de Medicina Social/UFRGS, Doutor em Epidemiologia/UFRGS –
Roger.rosa@bcb.gov.br
*** Especialista em Saúde Pública/UFRGS, Mestrando em Administração/UFRGS –
lufekranz@gmail.com
**** Professor do Departamento de Medicina Social/UFRGS, Doutor em Administração/UFRGS
– Ronaldo.bordin @bcb.gov.br
INTRODUÇÃO: O financiamento das ações de Vigilância Epidemiológica (VE) é
regulamentado pela Portaria MS 1.378/2013. O volume aplicado de recursos pode apresentar
diferentes magnitudes decorrentes de particularidades dos diferentes territórios. OBJETIVOS:
Analisar o gasto público total e per capita aplicado em VE segundo mesorregiões dos estados da
Região Sul do Brasil, período 2008-2011. MÉTODOS: estudo transversal retrospectivo
descritivo com abordagem quantitativa, a partir das bases de dados públicas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde (SIOPS). Foram calculadas médias anuais dos valores de cada município dos
estados da Região Sul relativos à subfunção orçamentária Vigilância Epidemiológica, para o
período 2008-2011, em planilha eletrônica Excel® agrupadas segundo as 23 mesorregiões IBGE
(10 PR, 6 em SC e 7 RS). RESULTADOS: As mesorregiões do PR apresentaram variação de
26,5 vezes no gasto público total com VE, variando de R$ 651,7 mil anuais no Sudeste
Paranaense (1,4% sobre o total estadual) a R$ 17,3 milhões anuais (36,6%) na mesorregião
Metropolitana de Curitiba. O investimento per capita médio foi de R$ 3,72, (R$ 1,61 no Norte
Pioneiro Paranaense a R$ 7,39 no Norte Central Paranaense). Entre as mesorregiões de SC, a
variação foi de 8,5 vezes – de R$ 744,7 mil (4,0%) na mesorregião Serrana até R$ 6,3 milhões
(33,7%) na mesorregião do Vale do Itajaí. O valor per capita médio foi de R$ 2,99 (R$ 1,43 na
mesorregião Norte Catarinense até R$ 4,52 na Grande Florianópolis). O RS apresentou variação
de 27,3 vezes no gasto total em VE entre suas mesorregiões, variando de R$ 637,3 mil (1,8%) no
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Centro Ocidental Rio-Grandense a R$ 17,4 milhões (50,5%) na Metropolitana de Porto Alegre. O
gasto per capita médio foi de R$ 2,80 (R$ 1,19 no Centro Ocidental Rio-Grandense a R$ 4,45 no
Sudoeste Rio-Grandense). CONCLUSÕES: Há variações expressivas no volume de recursos
total e per capita investidos em VE inter e intraestadual na Região Sul do Brasil. Essa variação
indica a necessidade, para o sistema nacional de saúde, de poder equilibrar a capacidade de
financiamento dos municípios e prover as condições para efetivar as autonomias municipais e a
diretriz constitucional da descentralização no provimento das ações e serviços de saúde.
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IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO RT-PCR PARA INFLUENZA NO
ESPÍRITO SANTO
FILHO, J. B. F.; PIRES, S. P. C.; VALLI, L. C. P.; RIBEIRO, A. L. C.
Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo
O Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN) faz parte da Rede
de Vigilância em Influenza do Ministério da Saúde. Esta rede tem por objetivo
principal identificar os vírus respiratórios circulantes para subsidiar, a composição da
vacina contra influenza, além de permitir o monitoramento da demanda de atendimento
por essa doença. Amostras da nasofaringe e orofaringe de pacientes com Síndrome
Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) são coletadas
sistematicamente, em unidades hospitalares, unidades de terapia intensiva e unidades
sentinelas e analisadas pelo LACEN e pelo Laboratório de Referência Nacional,
FIOCRUZ. A metodologia utilizada é a técnica de RT-PCR em tempo real que
amplifica o material genético viral e permite, através do emprego de sondas específicas,
a identificação do tipo e subtipo viral circulante. Até agosto de 2013 as amostras eram
encaminhadas para a realização do RT-PCR na FIOCRUZ, uma vez que esta
metodologia ainda não tinha sido implantada no LACEN. Desta forma, o trabalho teve
como objetivo avaliar o impacto na implantação da RT-PCR na rotina diagnóstica do
LACEN, com relação à frequência de positividade para influenza. Trata-se de um
trabalho retrospectivo onde foram analisados os resultados das amostras recebidas pelo
LACEN no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. No ano de 2011, foram
encaminhadas para análise na FIOCRUZ 107 amostras sendo que cinco deram
resultados positivos para influenza (4,67%). Em 2012 houve uma redução significativa
no número de amostras encaminhadas (44) e um aumento proporcional de resultados
positivos (15,9%). Já em 2013, com a implantação da técnica no LACEN, foram
analisadas 205 amostras sendo que 63 forneceram resultados positivos (30,7%),
representando um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Isto pode ser
atribuído à implantação de uma vigilância epidemiológica mais atuante corroborado à
execução da técnica laboratorial pelo LACEN. A agilidade no processamento das
amostras e emissão dos resultados contribuiu para as ações de vigilância adotadas, além
de incentivo ao profissional de saúde solicitante do exame.
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FATORES ASSOCIADOS À ATIVIDADE FÍSICA DE TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO.
BARBETTA, L.; CARVALHO, F. M. C.; OENNING, N. S. X.; LIMA, V. M. C.
Baixos níveis de atividade física (AF) alcançam proporções alarmantes em populações
de todo o mundo e são motivo de preocupação para a Saúde Pública. Identificar fatores
associados à AF é um passo importante na estratégia para melhorar a saúde e a
qualidade de vida das pessoas. Objetivo: Identificar características sócio-demográficas,
relacionadas ao trabalho e à saúde, associadas à atividade física em trabalhadores do
setor de serviços de uma empresa de petróleo. Métodos: Estudo do tipo caso-controle
aninhado a uma coorte com seguimento de 781 trabalhadores, de 1º de janeiro de 2007
a 31 de dezembro de 2009. A variável resposta foi o nível de AF dos trabalhadores,
avaliada por meio do IPAQ - International Physical Activity Questionnaire (versão curta).
As co-variáveis foram idade, sexo, regime de trabalho, cargo, trabalho que exige
atenção concentrada, pressão arterial (PA), tabagismo, índice de massa corporal (IMC),
glicemia em jejum, doenças do sistema digestivo, horas de sono e faltas ao trabalho por
licença médica. Os dados foram analisados por meio de técnicas de regressão logística
multivariada. Resultados: A média de idade foi de 43,9 anos (DP= 8,5 anos), sendo
190 (24,3%) mulheres e 591 (75,7%) homens. Desta população, 18,1 % eram
fisicamente ativos. A análise multivariada revelou que os trabalhadores fisicamente
ativos apresentaram menores chances de serem fumantes (Odds Ratio= 0,21), obesos
(OR= 0,46) e de faltarem ao trabalho por licença médica (OR= 0,46) do que os inativos.
Por outro lado, os fisicamente ativos tiveram chance 1,72 vezes maior de apresentarem
glicemia em jejum acima de 100 mg/dl que os inativos. Conclusão: Trabalhadores
fisicamente ativos tiveram menores chances de serem fumantes, obesos e de faltarem
ao trabalho por problemas de saúde. O nível mais elevado de glicemia entre os ativos
pode ter decorrido de recomendação médica para a prática de AF como parte do
tratamento ou prevenção do diabetes tipo 2. O ambiente de trabalho pode ser um
espaço de intervenção para implementação de programas com vistas à melhoria da
qualidade de vida, a fim de modificar os indicadores de saúde dessa população.
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Comportamentos de risco não sexuais para infecção pelo vírus da hepatite b e hepatite c
em adolescentes e jovens de um assentamento da Região Central do Brasil

Rafael Alves Guimarães, Paulie Marcelly Ribeiro dos Santos Carvalho, Bianca Fernandes e
Silva Carvalho, Brenda Kelly Gonçalves Nunes, Elizabeth Pereira dos Santos, Carla de
Almeida Silva, Gabriela de Lima Souza, Marcos André de Matos

Introdução: As hepatites B e C constuem graves problemas de saúde pública. Adolescentes e
jovens são grupos com elevadas susceptibilidades para a infeção pelo vírus da hepatite B
(HBV) e vírus da hepatite C (HCV) pela adoção de comportamentos de risco, como consumo
de drogas ilícitas, compartilhamentos de objetos, múltiplos parceiros sexuais, entre outros. No
Brasil, não há estudos sobre comportamentos de risco para essas infecções em indivíduos de
assentamentos urbanos. Objetivo: identificar comportamentos de risco não sexuais para
infecção pelo HBV e HCV em adolescentes e jovens de um assentamento urbano da periferia
de Goiânia, Goiás. Metodologia: estudo de corte transversal realizado em adolescentes e
adultos jovens, no período de junho a julho de 2013. Os dados foram coletados mediante
entrevista e analisados em programa estatístico Stata, versão 8.0. Esse estudo foi aprovado no
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás,
protocolo nº 365/11. Resultados: o uso de piercing/tatuagem, compartilhamento de objetos
pessoais (alicates, agulhas, etc.), história de encarceramento, contato com sangue de outra
pessoa, e consumo de drogas ilícitas (injetáveis e/ou inaláveis), foram relatados por 48,6 (IC
95%: 39,2-58,0), 70,5% (IC 95%: 61,2-78,4), 7,6% (IC 95%: 3,9-14,3), 38,1% (IC 95%: 29,447,7), 27,6% (IC 95%: 20,0-36,9), respectivamente. Conclusão: os assentados apresentam
múltiplos comportamentos de risco para aquisição do HBV e HCV. Assim, ações são
necessárias nesse grupo para prevenção dessas infecções, como vacinação contra hepatite B,
ações educativas de saúde, triagem sorológica, entre outros.
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INVESTIGAÇÃO DA INFECÇÃO CANINA PARA LEISHMANIOSE VISCERAL EM
ÁREAS RECEPTIVAS À DOENÇA NO ESPÍRITO SANTO.
PIRES, S. P. C.1 ; FUX, B.2 ; SANTOS, C. B.3; FALQUETO, A.4
1

3

mestranda em doenças infecciosas – UFES, pires_sarah@yahoo.com.br
2
Departamento de Patologia – UFES, blimafux@yahoo.com.br
Núcleo de Entomologia e Malacologia do Espírito Santo, claudineybiral@gmail.com
4
Unidade de Medicina Tropical – UFES, falqueto@npd.ufes.br

A leishmaniose visceral (LV) vem se tornado um crescente problema de saúde pública no
país. Nas Américas, a Leishmania infantum chagasi é a espécie comumente envolvida na
transmissão da LV. O Programa de Controle da LV visa diminuir os riscos de transmissão
mediante controle de reservatórios e do agente transmissor. O cão é a principal fonte de
infecção na área urbana e tem sido mais prevalente que a infecção no homem. O Programa de
Controle da LV visa diminuir os riscos de transmissão mediante controle de reservatórios e do
agente transmissor. No estado do Espírito Santo, as áreas com características geoclimáticas de
relevo acidentado, altitude até 450 metros acima do nível do mar, clima seco e afloramentos
rochosos foram definidas como propícias à presença do vetor Lutzomyia longipalpis. Após a
investigação entomológica, os municípios de Afonso Cláudio, João Neiva, Rio Bananal, Vila
Pavão, Mantenópolis e Santa Tereza foram caracterizados como áreas receptivas à ocorrência
da LV. O monitoramento do reservatório canino tem como objetivo prevenir o surgimento de
casos humanos de LV nas áreas receptivas e investigar indícios de expansão geográfica da
doença no estado para que as medidas de vigilância e controle da doença sejam adotadas.
Trata-se de um estudo de corte transversal de base populacional nas localidades receptivas à
LV, abordando de forma aleatória 50% da população canina de cada localidade, observando
os sinais clínicos da doença como dermatite, conjuntivite, linfadenopatia e crescimento das
unhas. O teste rápido DPP® LVC foi adotado para triagem sorológica em campo das amostras
de sangue dos cães, e como métodos confirmatórios para os cães que apresentarem
positividade serão realizados o exame direto da medula óssea, ELISA e PCR. Foram
investigados 31 cães de Afonso Cláudio, 34 cães de João Neiva e 32 cães de Santa Teresa, das
respectivas localidades: Empoçado, Barra do Triunfo e 25 de Julho. Os cães apresentaram em
sua totalidade teste rápido não reagente, sendo 91,8% assintomáticos. Os resultados
demonstram que não há indícios de expansão geográfica da doença nestes municípios.
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Jocieli Malacarne
Paulo Cesar Basta
Introdução: Apesar da tuberculose (TB) se manter como um dos mais importantes
problemas de saúde pública no Brasil, sobretudo entre os povos indígenas, pouco se
sabe a respeito das dificuldades enfrentadas pelos doentes indígenas para acessar os
serviços de saúde e obter o tratamento adequado, conforme preconizado pelas diretrizes
nacionais. Objetivos: Este estudo tem como objetivo investigar o acesso de indígenas
suspeitos e portadores de TB aos serviços de saúde no Estado de Rondônia (RO).
Métodos: Realizou-se um estudo que ocorreu no período entre 2009-2011, onde foram
entrevistados indígenas com sintomas respiratórios (SR) e em tratamento para TB em
quatro Casas de Saúde do Índio (CASAI) de Rondônia. Resultados: No contexto das
CASAI, foram entrevistados 76 indígenas com SR e/ou suspeita de TB. Houve
predomínio das etnias Suruí (40,8%), Wari´ (19,7%) e Karitiana (11,8%). Observou-se
que 34,2% dos indígenas relataram ter chegado a CASAI por conta própria e 31,6%
referiram ter sido encaminhado pelo AIS. Desde o início dos primeiros sintomas, 34,2%
dos entrevistados demoraram mais de 30 dias para chegar a CASAI. A falta de
transporte foi a maior dificuldade enfrentada para chegar ao serviço de saúde, e 32,9%
relataram que foi preciso mais de 5 semanas para obter um diagnóstico. Dentre esses
entrevistados, 52 iniciaram tratamento para TB e o tempo gasto desde a primeira
consulta até o início do tratamento foi superior a 30 dias em 61,5% dos indígenas, sendo
que o tratamento supervisionado não foi realizado em 34,6% dos casos. Discussão:
Nossos achados revelaram as principais dificuldades enfrentadas pelos indígenas para
obter acesso aos serviços de saúde, receber um diagnóstico correto e iniciar o tratamento
oportuno para TB. Conclusão: O desempenho dos serviços de saúde em RO, em relação
às ações de detecção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de TB entre
os indígenas estão em desacordo com as normas preconizadas pelas Diretrizes
Brasileiras para o Controle da Tuberculose. Parte desse problema se manifesta por meio
dos elevados indicadores de transmissão revelados em nosso estudo. Dessa forma,
sugerimos que as autoridades em saúde revejam as estratégias atualmente empregadas
para o controle do agravo entre essas populações e busquem priorizar a detecção e o
tratamento precoce dos casos nas aldeias, assim como investir no diagnóstico e
tratamento da infecção latente. Acreditamos que somente dessa forma, vislumbrar-se-á
um cenário mais favorável, em médio/longo prazo.
PALAVRAS-CHAVE: tuberculose, índios sul-americanos, saúde indígena,
epidemiologia, Mycobacterium tuberculosis, Vigilância em Saúde, Acesso a serviços de
saúde.

996

Mortalidade infantil neonatal na macrorregião do Jequitinhonha, 1997 a
2011

Autores:
1º - CORASSA, R. C. (RAFAEL BELLO CORASSA rafael.bellocorassa@gmail.com)
2º - RODRIGUES, A. C. (ADELINE CONCEIÇÃO RODRIGUES adelinerodriguescoelho@yahoo.com.br)
3º - MACHADO, G. V. C. (GERALDA VANESSA CAMPOS MACHADO vanessa-zu@hotmail.com)
4º - ALVES, P. A. B. (PAULA ARYANE BRITO ALVES - paula@ufvjm.edu.br)
Introdução: O coeficiente de mortalidade neonatal reflete, indiretamente, o
acesso e a qualidade dos serviços prestados à gestante e ao recém nascido
antes, durante e após o parto. Este é, portanto, de grande importância para o
planejamento de ações que visem a melhoria das condições de saúde deste
grupo social. Objetivo: Analisar a mortalidade infantil neonatal e suas
tendências temporais na Macrorregião do Jequitinhonha, MG, no período de
2000 a 2011. Métodos: Foram usados dados secundários, coletados nos
sistemas de informação do Ministério da Saúde, SIM e SINASC. As tendências
foram obtidas através do ajustamento de equações polinomiais. Resultados: A
macrorregião

do

Jequitinhonha

apresentou

elevados

coeficientes

de

mortalidade neonatal, com predomínio do componente neonatal precoce
(85,4%). Também foi observada grande heterogeneidade dos coeficientes de
mortalidade neonatal, com grandes flutuações de valores em uma mesma
unidade de análise. Constatou-se declínio destes coeficientes em 55,2% dos
municípios e tendências ascendentes para a microrregião de Capelinha e para
os municípios de Capelinha e Itamarandiba, enquanto o município de
Diamantina apresentou uma tendência decrescente. Os outros municípios não
apresentaram tendências significativas. Conclusão: A mortalidade neonatal na
macrorregião do Jequitinhonha apresentou valores elevados com predomínio
do componente neonatal precoce. Observaram-se grandes disparidades entre
os municípios refletindo desigualdades sociais e problemas de acesso a
serviços de saúde como a assistência antes, durante e após o parto.
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Óbitos hospitalares: um relato de experiência do Programa de Educação para o TrabalhoVigilância em Saúde

Cléverton Oliveira – Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Daniel Marques de Almeida – Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Layse Barreto Oliveira Borges – Graduanda em Odontologia pela Universidade Federal de Sergipe – UFS.
Susana Cendón Porto – Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe – UFS
Shirley Barreto Azevedo – secretaria Municipal de saude – UFS.
Anna Klara Bohland – Professora da Universidade Federal de Sergipe – UFS.

O Programa de Educação pelo Trabalho–Vigilância em Saúde (PET-VS), instituído no âmbito
dos Ministérios da Educação e da Saúde, visa fomentar grupos de aprendizagem tutorial no
Sistema Único de Saúde (SUS). A equipe do PET-VS é interdisciplinar, com docentes e
discentes dos cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia da Universidade Federal da
Sergipe e a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, principalmente com trabalhadores da
Vigilância a Saúde. Constitui-se em um instrumento de iniciação ao trabalho dirigido aos
estudantes, de acordo com as necessidades do SUS. O PET-VS tem como foco a vigilância do
óbito materno, fetal e infantil e por causas mal definidas. A investigação esta pautada em três
etapas: a hospitalar, a ambulatorial e a domiciliar.
O objetivo desse trabalho é relatar a experiência dos estudantes do PET-VS, envolvidos na
vigilância hospitalar dos óbitos maternos, fetais e infantis, em Aracaju, 2013.
As investigações fornecem dados para a formulação de ações em saúde, que visam minimizar
as falhas encontradas em toda a cadeia de atenção à gestante e do recém-nascido e, com isso,
promover a redução da mortalidade materna, fetal e infantil. Para tanto, a aquisição dos dados
epidemiológicos e sobre as causas de morte, são fundamentais para a identificação de falhas
no atendimento às pacientes. O presente estudo foi realizado a partir das anotações diárias de
quatro alunos do PET-VS nas respectivas unidades de saúde, onde as atividades são
desenvolvidas.
A análise dos resultados mostrou que os prontuários continham grafias ilegíveis,
especialmente relacionados com a letra do médico. Ainda em relação aos registros nos
prontuários, foi detectado que alguns deles estavam incompletos, ou ainda, não estava
anexada a eles a respectiva declaração de óbito. Quanto à cooperação dos profissionais nos
hospitais e maternidades durante a coleta de dados para a vigilância, verificou-se que parte
deles não se mostrou facilitadora do processo. Entende-se que a identificação e a superação
das dificuldades são fundamentais para uma melhorar a vigilância dos óbitos em Aracaju.
Conclui-se que há necessidade de melhorias, no sentido de facilitar o acesso, a busca e a
compreensão das informações sobre mortalidade, fundamentais para o gestor da saúde no
município, afim de que este tome providências para reduzir a parcela de óbitos evitáveis.
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ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CÂNCER NO ESTADO DE SERGIPE, BRASIL.

GÓES, M.A.O.; JUSTO, C.M.; MONTEIRO, J.P.M.

Introdução: No Brasil, as neoplasias representam a segunda maior causa de mortalidade, seguidas
das causas externas. Esta situação pode modificar de acordo com a localidade e características
regionais. Com o recente envelhecimento da população, que projeta o crescimento exponencial de
idosos, é possível identificar um aumento expressivo na prevalência do câncer, o que demanda dos
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) imenso esforço para a oferta de atenção adequada aos
doentes. Objetivos: O objetivo desse estudo é descrever a evolução da mortalidade por neoplasias
no estado de Sergipe e suas características e peculiaridades. Método: Trata-se de um estudo
descritivo com uso de dados secundários do Sistema de Informações sobre a Mortalidade (SIM) do
Ministério da Saúde, do período de 2006 a 2013. Foram avaliadas variáveis relacionadas ao sexo,
faixa etária e principais neoplasias. Resultados: Entre 2006 e 2013, as neoplasias foram a terceira
causa de óbito em Sergipe, com um coeficiente de mortalidade que variou de 57,7 a 73,3 óbitos/100
mil habitantes, com uma mortalidade proporcional de 12,3% (11.174 óbitos). No sexo masculino
também foi a 3ª causa de mortalidade proporcional (10,9%), já entre as mulheres ocupa a 2ª
posição, sendo responsável por 14,3% dos óbitos. As neoplasias mais frequentes foram de próstata
(10,4%), pulmões (10,2%) e mama (8,2%). Sendo que nos homens a mais frequente foi de próstata
(20,4%) e pulmões (12,2%), já nas mulheres houve predomínio do câncer de mama (16,5%) e de
útero (9,5%). Os óbitos por câncer ocorreram predominantemente em maiores de 40 anos (91,1%).
Nos menores de 15 anos as neoplasias mais comuns foram leucemia (34,0%) e tumores do Sistema
Nervoso Central (32,0%). Conclusões: A avaliação da mortalidade por câncer deve levar em
consideração a dificuldade dos registros, variando de acordo como a localidade as questões
relacionadas ao diagnóstico específico e acesso aos serviços de saúde. Todavia, os dados mostram a
relevância do conhecimento de suas tendências, onde identificamos ainda uma alta mortalidade por
neoplasias que podem ser prevenidas ou identificadas de forma precoce com o estabelecimento de
rotinas de triagem para os grupos específicos. Neste contexto, destaca-se a importância das
atividades de prevenção primária. Uma efetiva política de controle do câncer deve considerar
também a situação sócio-econômica e as desigualdades existentes nas diversas regiões do Brasil.
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PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO E FATORES ASSOCIADOS EM
MULHERES DE ÁREAS COBERTAS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA – MG
GONÇALVES, Angela Maria Corrêa
TEIXEIRA, Maria Teresa Bustamante
GAMA, Jairo Roberto de Almeida

Introdução - A depressão clínica é um dos principais problemas de saúde
pública na atualidade, sendo especialmente comum em mulheres em situação
de desvantagem social (LOBO, 2011, HEGADOREN e col, 2009, MITCHELL e
col, 2009). No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 10 milhões
de pessoas que sofrem com a depressão. Apesar de não escolher sexo nem
faixa etária, a incidência maior da doença se dá entre os 20 e os 40 anos,
justamente no auge da vida profissional. As mulheres são as mais vulneráveis
ao problema - o número de casos é o dobro do de homens. Entretanto, não se
sabe ainda se isso ocorre devido às pressões sociais, às diferenças genéticas
e psicológicas ou a um conjunto de fatores (CRUZ, 2011). No Brasil, alguns
estudos apontam a prevalência de 15,5%, com uma incidência de 10,4% novos
casos por ano (SERRANO-BLANCO e col, 2010).
Objetivos - Avaliar a prevalência de depressão e os fatores associados em
mulheres de 20 a 59 anos de áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da
Família do município de Juiz de Fora – MG; e analisar a experiência de
adoecimento de mulheres com depressão, diagnosticada pelo PHQ-9,
atendidas na atenção primária.
Método - Foi realizado um estudo epidemiológico de delineamento transversal
e uma análise de conteúdo através de entrevista com as mulheres de 20 a 59
anos que apresentarem resultado positivo para depressão, segundo o PHQ-9,
moradoras nas áreas de abrangência de duas UAPS em um total de
aproximadamente 3.400 mulheres nesta faixa etária (SIAB, 2010).
Resultados - O diagnóstico de depressão costuma ser prejudicado pela
presença frequente de comorbidades, pela dificuldade da equipe de saúde em
reconhecê-la e pela falta de atenção à saúde mental, no sistema de saúde
primário. A maior prevalência entre mulheres é confirmada e pode estar
relacionada a determinantes fisiológicos e psicossociais.
Conclusão - Uma vez enunciado o diagnóstico médico, verifica-se uma
ampla diversidade de tratamentos e às vezes, medicalização desnecessária
além de, em alguns casos, estigmatização. Estudos demonstram a importância
do estabelecimento de um plano terapêutico e de cuidados, visto que é
considerada uma das doenças que ocasionam maior comprometimento e
sofrimento para o indivíduo (OMS, 2001).
Tópico - Epidemiologia em saúde mental
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COMPLICAÇÕES CRÔNICAS NO PÓS-ALTA DE HANSENÍASE EM UM
MUNICÍPIO HIPERENDÊMICO NO ESTADO DE TOCANTINS, BRASIL
ALINE LIMA BRITO1, LORENA DIAS MONTEIRO1,2, FRANCISCO
ROGERLÂNDIO MARTINS-MELO1, MAURICÉLIA DA SILVEIRA LIMA,
CARLOS HENRIQUE ALENCAR1, JAQUELINE CARACAS BARBOSA1, JORG
HEUKELBACH1.
Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, Brasil1; Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, Palmas, Brasil2.
Introdução: As complicações crônicas da hanseníase podem se manifestar mesmo após
a alta por cura e são um dos maiores problemas a serem enfrentados pelos serviços de
saúde. Objetivo: Identificar a ocorrência de complicações em pessoas no pós alta de
hanseníase no municipio de Araguaína, estado do Tocantins, Brasil. Métodos: Estudo
transversal, realizado com 282 pessoas que receberam alta por cura de hanseníase entre
2004 e 2009 no município de Araguaína, estado do Tocantins, Brasil. A presença de
complicações foi obtida por meio da realização de exame físico dos participantes.
Resultados: Do total de participantes, 170 (60,3%) tinham feito tratamento para formas
clínicas paucibacilares e 112 (39,7%) para multibacilares. Entre estes, 100 (35,4%)
apresentaram complicações crônicas no momento da avaliação. As principais
complicações identificadas foram: neurite 28 (9,9%), manchas e placas 16 (5,7%), grau
1 de incapacidade 15 (5,3%), grau 2 de incapacidade 12 (4,2%) e nódulos e infiltração
11 (3,9%)., fraqueza muscular 8 (2,8%), comprometimento da sensibilidade corneana 4
(1,4%), comprometimento da acuidade visual 3 (1,1%), restrição da participação social
2 (0,7%), limitação das atividades da vida diária 2 (0,7%). Conclusão: A ocorrência de
complicações crônicas da hanseníase mesmo após a alta por cura aponta a necessidade
da longitudinalidade do cuidado pelos serviços de saúde às pessoas atingidas para além
do período da poliquimioterapia.
Palavras chaves: Hanseníase; Prevalência.
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Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano da Cidade do
Rio de Janeiro: conhecendo as ações de promoção da amamentação,
de captação de doadoras e do controle de qualidade do leite materno ordenhado
Tatiana Mota Xavier de Meneses
Rosane Valéria Viana Fonseca Rito
Franz Reis Novak
INTRODUÇÃO: Considerando os benefícios do aleitamento materno para a criança e
as políticas públicas de promoção, apoio e proteção ao aleitamento, torna-se relevante
atender aos recém nascidos internados em unidades neonatais. Em 2010, foi implantada
a Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (LHO) na Atenção
Primária de Saúde (APS) do Rio de Janeiro para aumentar os estoques nos Bancos de
Leite Humano (BLH). Essa ação contribui para a melhoria da qualidade de atenção
prestada às mães atendidas na APS.
OBJETIVO: Conhecer as ações de promoção da amamentação, da captação de doadoras
e do controle de qualidade de LHO nessa rede.
MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo e observacional realizado, em dezembro de
2012, a partir de entrevistas com gestores ou profissionais responsáveis por essa
atividade nessa rede.
RESULTADOS: Das dez unidades pesquisadas, seis estavam funcionando. A maioria
era clínicas da família e se situavam em sete das dez áreas de planejamento em saúde da
cidade. Os tempos de realização dessa atividade e o número de doadoras foram bem
variados. As ações de promoção do aleitamento materno mais frequentes foram:
consultas individuais (8 a 16 turnos semanais); grupos de apoio; eventos e atividades
nas creches. As estratégias de captação de doadoras predominantes foram: visita
domiciliar e convite no pré-natal. A orientação sobre ordenha e coleta de LHO foi mais
frequente nos grupos e nas consultas de pré-natal e por problemas na amamentação. Em
todas as unidades havia freezer exclusivo para o armazenamento do LHO. As doações
eram transportadas para os BLH em caixas isotérmicas, com gelo reciclável e
termômetro obedecendo à legislação. Em 5 (83%) unidades foi observado termômetro e
mapa de monitoramento de temperatura do freezer. Em 4 (67%) unidades verificou-se
rótulos dos frascos de LHO com identificação da doadora, data e hora da primeira
coleta, conforme legislação.
CONCLUSÃO: As ações descritas primam por condições básicas de higiene
recomendadas na educação em saúde. Apesar da criatividade, envolvimento dos
profissionais e intersetorialidade ainda há necessidade de investimento, troca de
experiências e definição de responsabilidades, bem como novos estudos relacionados a
esse projeto.
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Prevalência de indivíduos fisicamente ativos na região do grande ABC – Santo André, São
Bernardo São Caetano do Sul.
¹ ²Josivaldo de Souza Lima, ¹Manoel Carlos Sampaio de Almeida Ribeiro e ¹Victor Keihan
Rodrigues Matsudo¹
1. Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
2. Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Introdução: A atividade Física tem sido monitorada e estudada como um importante fator de
proteção contra doenças crônicas não transmissíveis. O nível recomendado pela Organização
Mundial da Saúde é de pelo menos 150 minutos por semana de atividades físicas leves.
Objetivo: Analisar a mudança do nível de atividade física de três grandes cidades do São Paulo,
Santo André, São Bernardo São Caetano do Sul utilizando o inquérito populacional. Método:
Utilizamos dados dos inquéritos populacionais realizado na região nos anos de 1999, 2004, 2007
e 2011. Estes inquéritos seguirão a mesma metodologia e utilizaram sorteio sistemático dos
domicílios, utilizando o cadastro de imóveis residenciais do município (IPTU). No domicílio, os
entrevistados com idade mínima 18 anos, são sorteados a partir de um processo aleatório e
segundo cotas estabelecidas para a variável, gênero (50% de entrevistados do gênero masculino
e 50% do gênero feminino). Os dados são coletados mediante aplicação de questionário
estruturado, a partir de entrevista pessoal, com duração média de 60 minutos. Para avaliar o nível
de atividade física foi utilizado o IPAQ versão curta, sendo que fisicamente ativo foi definida como
praticar atividade física por um período maior que 150 minutos por semana. Resultados: Para
facilitar a compreensão, a análise dos dados foi realizada de acordo com o gênero e mínimo e
máximo de idade por ano. O número total da amostra nos períodos representou um total de 1.512
no feminino sendo: 1999 (n=325 idade 18-88), 2004 (n=330 idade 18-87), 2007 (n=314 idade 1887) e 2011 (n=543 idade 18-90). Já no masculino representou um total de 1.451 sendo: 1999
(n=319 idade 18-87), 2004 (n=321 idade 18-83), 2007 (n=287 idade 18-83) e 2011 (n=524 idade
18-86). Na população total considerada ativa, ou seja, aquela que cumpre a recomendação houve
uma tendência de aumento de 44,6% em 1999 a 54,1% em 2011, representando um aumento de
9,5% da população mais ativa. Quando analisado por sexo, no feminino verificou-se um aumento
também de 9,5% e no sexo masculino 9,4% entre o ano inicial e final com pouca flutuação dentre
os demais anos. Observando a característica da amostra no ano de 2011 do grupo ativo acordo
com a década etária é possível notar: 18-29 (20,8%), 30-39 (18,2%), 40-49 (20,8%), 50-59
(17,3%), 60-69 (14,0%) e acima de 70 anos (8,8%) verificamos que a quantidade de ativos é
menor com o aumento da idade. Ao analisar o grupo ativo de acordo com a os anos de
escolaridade encontramos que: de 0-7 (72,6%), 8-10 (13,0%) e acima de 10 anos de escolaridade
representou (14,4%). Conclusões: O Nível de atividade física da população analisada
apresentou um aumento total de 9,5% de indivíduos ativos, no último ano analisado foi
encontrado que a faixa etária de 18 a 29 anos e 30 a 39 anos apresentaram maior quantidade de
pessoas ativas sendo 20,8% e o grupo que possuía de 0 a 7 anos de escolaridade representou
72,6% da amostra analisado.
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Associação entre número de refeições diárias e Índice de Massa Corporal
no Inquérito Nacional de Alimentação – INA 2008/2009
Autores: Diana B Cunha; Amanda de M Souza; Bruna K Hassan; Luana
S Monteiro; Camilla C P Estima; Bárbara S N Souza; Rosangela A
Pereira; Rosely Sichieri
Introdução: O consumo de ao menos três refeições ao dia (desjejum, almoço e
jantar) e dois lanches intermediários é uma das recomendações do Guia
Alimentar para a população Brasileira.
Objetivos: Avaliar a associação entre o número de refeições consumidas por
dia e IMC em indivíduos brasileiros.
Métodos: Os dados são oriundos do Inquérito Nacional de Alimentação (INA),
conduzido em 2008-2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Foram utilizados os dados de um dia de registro alimentar de 34003
indivíduos (10 a 65 anos de idade). A definição do consumo de refeições foi
realizada de acordo com o horário de consumo relatado e o tipo de alimento
consumido e categorizada em: desjejum, colação, refeição extra da manhã,
almoço, almoço lanche, lanche da tarde, refeição extra da tarde, jantar, jantar
lanche, refeição extra da noite e ceia. A associação entre o número de refeições
consumidas e o IMC foi verificada por meio de modelo de regressão linear, de
acordo com sexo e idade entre adolescentes, adultos e idosos.
Resultados: O número médio de refeições consumidas foi 4,2. Observou-se
associação inversa entre o número de refeições e o IMC para adolescentes (β=
-0.009; p-valor=0.001) e adultos (β=-0.010; p-valor=0.001), e entre mulheres
(β=-0.0087163; p-valor<0.001).
Conclusão: Os resultados do presente estudo suportam a recomendação do
fracionamento das refeições como estratégia para prevenção da obesidade.
Contudo, por se tratar de estudo transversal, há a possibilidade de ocorrência de
causalidade reversa.
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Acidente de trabalho e doenças ocupacionais no estado do Amapá:
variação do tempo de afastamento laboral pela idade e tipo de patologia.
Autores:
Iuri Silva Sena1
Raiza Marques Vieira Campos1
Karoline Wayla Costa da Silva1
Vittor Candido Soares1
Bráulio Érison França dos Santos2
1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da UNIFAP; 2-Médico, Professor
de medicina da UNIFAP, Mestre em ciências da saúde, e Especialista em
Medicina Legal.
Introdução: Os Acidentes de Trabalho e as Doenças Ocupacionais (ATD)
correspondem a agravos que ocorrem no exercício de uma atividade. Conhecer
as características de ATD em nosso meio tem grande importância na definição
de estratégias para potencializar o resultado de medidas de segurança e saúde
do trabalhador. Objetivo: Identificar o tempo de afastamento laboral
ocasionado por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Estado do
Amapá e sua variação pela idade e tipo de patologia no período de 2008 a
2012. Metodologia: O presente estudo utilizou o modelo de investigação
transversal, com abordagem e análise quantitativa, com base nos dados dos
sistemas corporativos do Instituto Nacional do Seguro Social. Resultados:
Foram avaliados 10.216 benefícios concedidos pela Previdência Social do
Amapá no período, destes, 1697 foram por ATD (espécie 91). A média de
tempo de afastamento da amostra correspondeu a 63,2 dias, com um total de
107.261 dias perdidos. As patologias que apresentaram maior média de
absenteísmo foram o grupo de Causas Externas, com média de 67,6 dias;
seguido pelas Doenças Cardiovasculares (65,2 dias); e Doenças Neurológicas
(62,8 dias). Quanto à freqüência dos afastamentos por faixa etária, 60,7% dos
benefícios concedidos estavam na faixa de 20 a 39 anos e 22,2% na faixa de
40 a 49 anos. O tempo de afastamento de maior média foi encontrado na faixa
etária de 60 a 69 anos, com 80,8 dias, seguida da faixa de 50 a 59 com média
de 65,9 dias. A menor média foi encontrada na faixa de até 19 anos, com
média de 58,2 dias. Conclusão: Esta pesquisa demonstrou que no Amapá os
acidentes de trabalho tem como patologia mais frequente as Causas Externas,
as quais também determinam maior média de afastamento. Outras doenças
como as Cardiovasculares e as Neurológicas também apresentaram
afastamento acima da média. Quanto à faixa etária, os mais jovens são os
mais acometidos por acidente de trabalho, porém os mais idosos são os que
apresentam maior média de absenteísmo. Os achados permitem descrever o
padrão dos acidentes de trabalho no Amapá e definir os indivíduos de maior
vulnerabilidade a este tipo de agravo. Com os resultados encontrados, esperase ampliar o debate sobre as políticas de saúde do trabalhador no estado, em
especial sobre os acidentes e permitir análises comparativas com outras
regiões do país.
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PALAVRAS-CHAVE:
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Morbidade;
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do

Trabalhador;

Absenteísmo;

Avaliação de ficha de notificação e acompanhamento da transmissão
vertical dos vírus das hepatites B e C no Município de São Paulo
Autores: Silva,CRC; Pinho,MER ; Prandina,C; Koizumi,IK; Barbosa,HA;
Soares,JM; Martininghi,M ; Paiva,OR; Lobo,RA; Souza,SP
Introdução: Transmissão vertical (TV) dos vírus das Hepatites B(VHB) e
C(VHC) é a transmissão da infecção da mãe portadora para o filho e ocorre
principalmente no momento do parto. Na infecção pelo VHB, cerca de 90% dos
recém-nascidos (RN) evoluem para a forma crônica, sendo 25% com cirrose ou
hepatocarcinoma. A profilaxia consiste na aplicação de vacina e imunoglobulina
humana anti-hepatite B (HBIG) nas primeiras 24 horas de vida. Na ausência de
profilaxia pós-exposição, a infecção do RN depende da atividade de replicação
viral na mãe, ocorrendo em 70 a 90% das gestantes AgHBe positivo e em 10 a
40% das AgHBe negativo. A TV do VHC acontece em 5% dos casos, sendo
maior nas gestantes com carga viral elevada ou coinfectadas pelo HIV. Não
existe profilaxia.
Objetivos: Avaliar sistema de notificação e acompanhamento das crianças
expostas ao VHB e VHC e conhecer a magnitude da TV.
Método: Aplicação de ficha de notificação e investigação da criança exposta
ao VHB e VHC, definida como “RN ou criança até 24 meses de idade, filho
de mãe AgHBs reagente ou VHC-RNA reagente”, em UBS e maternidades
do município de São Paulo. Período analisado: janeiro a dezembro de 2013.
Resultado: Foram notificados 70 casos de RN expostos ao VHB, mães entre
18 e 43 anos; 64 (91,4%) realizaram pré-natal e 11,4% apresentaram agravos
associados: 2 HIV, 4 sífilis e 2 outras DST. Quanto ao RN: 67 (95,7%)
receberam a vacina antes das 24 horas, 1 após 24 horas e em 2 fichas o
campo não foi preenchido. Quanto à HBIG 60 (85,7%) receberam, 3 não
receberam (1 descartado pela maternidade por AgHBs vacinal, 1 nasceu em
casa e 1 sem informação). Quanto ao encerramento das fichas: 2 como criança
não infectada, 1 criança foi a óbito por pneumonia. Foram descartados 4 casos
por erro no diagnóstico materno: o resultado do AgHBs foi reagente pela vacina
da gestante.
Quanto à hepatite C: foram notificados 22 casos, sendo 5 mães com HIV e uma
destas crianças apresentou o PCR reagente no acompanhamento.
Conclusão: A ficha forneceu informações importantes sobre as gestantes e a
realização de medidas de profilaxia da hepatite B para o RN. Como o prazo de
encerramento do acompanhamento é de 18 meses ainda não houve tempo
suficiente para avaliação da eficácia da profilaxia. O estudo mostrou a
importância e necessidade de criação de um sistema formal de vigilância da
TV.
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FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS REACIONAIS NO
PÓS-ALTA DE HANSENÍASE EM UM MUNICÍPIO HIPERENDÊMICO NO
ESTADO DO TOCANTINS, BRASIL
ALINE LIMA BRITO1, LORENA DIAS MONTEIRO1,2, FRANCISCO
ROGERLÂNDIO MARTINS-MELO1, MAURICÉLIA DA SILVEIRA LIMA,
CARLOS HENRIQUE ALENCAR1, JAQUELINE CARACAS BARBOSA1, JORG
HEUKELBACH1.
Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, Brasil1; Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins, Palmas, Brasil2.
Introdução: Os episódios reacionais são um dos maiores problemas no manejo de
pessoas acometidas por hanseníase. Objetivo: Identificar os fatores associados à
episódios reacionais em casos de hanseníase no pós-alta de poliquimioterapia no
municipio de Araguaína, estado do Tocantins, Brasil. Métodos: Estudo transversal,
realizado com 282 pessoas que receberam alta por cura de hanseníase entre 2004 e 2009
no município de Araguaína, estado do Tocantinas, Brasil. A ocorrência de episódios
reacionais foi coletada em prontuários nas Unidades de Saúde da Família e Centro de
Referência, bem como por meio de realização de exame físico. Resultados: A
prevalência de episódios reacionais no pós-alta foi de 35,1% (99). Dos 99 casos com
episódios reacionais, 67 (67,6%) eram multibacilares e 32 (32,3%) eram paucibacilares.
A reação do tipo1 foi a mais prevalente em 9,6% (27) dos casos, seguida da neurite
isolada (9,2%) e combinação entre neurite e reação do tipo1 (5,7%). Pessoas do sexo
masculino (RP: 1,80; IC95%: 1,28-2,55; p=0,001), com formas clínicas multibacilares
(RP: 3,17; IC95% 2,24-4,49; p <0,001), nervos periféricos comprometidos (RP: 2,71;
IC95%: 1,94-3,78; p <0,001) e presença de incapacidade física de grau 1 e 2 (RP: 2,08;
IC95%: 1,54-2,81; p: <0,001) foram fatores positivamente associados à ocorrência de
episódios reacionais no pós-alta de hanseníase, o tempo de alta menor que um ano não
foi determinante para maior ocorrência de episódios reacionais quando comparado com
a alta superior ao tempo de um ano (RP: 0,94; IC95% 0,75-1,17; p > 0,005).
Conclusão: Reafirma-se a necessidade de manejo adequado dos episódios reacionais e
da qualificação da atenção à hanseníase como condição crônica na rede de serviços de
saúde visando a prevenção de complicações como incapacidades, deformidades físicas e
limitações de atividades na vida diária.
Palavras chave: Hanseníase; Reações hansênicas; Epidemiologia.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E
DIABETES MELLITUS E CONCOMITANTE QUEIXA AUDITIVA
RODRIGUES, I.S.C., LOBO, L.S., CAVALCANTE, L.L.R., PEREIRA, M.C., CAMELIER, F.W.R.,
FRAGA-MAIA, H.

INTRODUÇÃO
Queixa auditiva (QA) consiste na dificuldade em escutar que pode ser diagnosticada a partir do laudo
audiométrico. Esta pode ser decorrente da evolução de doenças crônicas não transmissíveis como
Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), independente do fator idade.

OBJETIVO
Descrever o perfil epidemiológico e clínico dos portadores de queixa auditiva, com HAS e DM,
atendidos nas Unidades de Saúde do Distrito Sanitário Cabula Beiru (USF-DSCB) Salvador, Bahia.

MÉTODO
Trata-se de um inquérito de base institucional com portadores de HAS e DM acompanhados nas
USF-DSCB, de março a junho de 2013 que referiram queixa auditiva. Para verificar a existência de
2

diferenças de proporção e associação entre as variáveis do estudo utilizou-se o Teste X de Pearson
ou o Teste de Fischer quando mais apropriado. Foram consideradas estatisticamente significantes
associações com p-valor <0,05. O projeto foi aprovado pela Plataforma Brasil/ CEP UNEB (Parecer n
241.434/2013) e financiado pelo PRO Saúde/PET-Saúde 2012.

RESULTADOS
A população do estudo foi constituída por 327 indivíduos e a prevalência de queixa auditiva foi de
27,8%. Entre os que relataram QA, 84,6% eram mulheres, 51,6% tinham idade inferior a 60 anos,
96,7% cor da pele negra ou mulata, 54,9% renda inferior a um salário mínimo e 75,8% escolaridade
baixa. Quanto às características clínicas observou-se que 93,4% tinham HAS, com tempo médio de
diagnóstico de 10,8 anos (DP ±9,48) e 38,8% tinham DM com tempo médio de 9,3 anos (DP ±9,284).
Notou-se ainda que 80,2% tinham historia familiar de Doenças Cardiovasculares. Com relação às
características audiológicas, observou-se que 30,8% tinham antecedentes familiares de perda
auditiva e 36,6% diagnóstico médico de perda auditiva. O acompanhamento periódico para
dificuldade auditiva foi relatado por 9,9% pacientes e perda auditiva modificou hábitos sociais para
42,9% indivíduos. Modificação de hábitos sociais em função de perda auditiva mostrou-se
significativamente associado com HAS e DM.

CONCLUSÕES
Para ambos os grupos, a modificação de hábitos sociais decorrente das queixas auditivas mostrou-se
significativamente associado. Acredita-se que a baixa oferta de serviços de audiologia na rede pública
possa ter relação com a escassez da procura e do cuidado.
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Saúde e nutrição das crianças assistidas em creches públicas do município de
Campina Grande, Paraíba
Dixis Figueroa Pedraza 1 , Márcia Cristina Sales
1

2

Doutor em Nutrição. Professor do Departamento de Enfermagem e do Programa de

Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba. Campina
Grande, PB.
2

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Saúde da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN.
RESUMO
Introdução: O ambiente coletivo das creches pode potencializar a transmissão de
doenças infectocontagiosas,

gerando

uma repercussão

negativa sobre o estado

nutricional de crianças institucionalizadas. Objetivo: Caracterizar o perfil de morbidade
e nutricional das crianças assistidas em creches públicas do município de Campina
Grande, Paraíba. Métodos: Estudo descritivo de prevalência, envolvendo 299 crianças.
A investigação de parasitoses foi realizada através do exame parasitológico de fezes,
utilizando o método de Hoffman, Pons e Janer. Foram aferidos o peso e a estatura (ou
comprimento) das crianças. Utilizou-se como referência a população do Multicentre
Growth Reference Study. Os pontos de corte adotados foram: < -2 escore-z para déficit
de estatura (índice estatura/idade ou comprimento/idade), déficit de peso (índice
peso/estatura) e baixo peso para a idade (índice peso/idade), e > 2 escore-Z para
sobrepeso (índice peso/estatura) e excesso de peso para a idade (índice peso/idade).
Concentrações de hemoglobina < 110 g/L e de zinco sérico < 65 µg/dL foram utilizadas
para indicar anemia e deficiência de zinco, respectivamente. Valores de proteína Creativa ≥ 6,0mg/L foram utilizados para identificar a presença de infecção subclínica.
Para a avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional foi utilizada a Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar. Resultados: Em relação à situação de saúde, as crianças
apresentaram altas frequências de problemas de saúde nos últimos 15 dias anteriores ao
da coleta (68,6%), parasitismo (82,7%) e poli-parasitismo (46,4%). As prevalências de
déficits antropométricos foram de 6,6% de baixo peso ao nascer; 7,0% de baixa
estatura; 0,7% de baixo peso; e 2,3% de baixo peso para a idade. O sobrepeso atingiu
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8,4% das crianças. Foram consideradas anêmicas 16,9%, enquanto 13,3% das crianças
apresentaram deficiência de zinco. Das crianças avaliadas, 8,9% apresentaram infecção
subclínica. A insegurança alimentar e nutricional foi constatada em 68,9% das famílias,
predominando a categoria leve (35,8%). Conclusões: As altas prevalências de excesso
de peso, parasitose, anemia, deficiência de zinco, infecção subclínica e Insegurança
Alimentar e Nutricional observadas neste estudo reforçam a importância de fortalecer
ações de saúde que visem à melhoria das condições de saúde e nutrição de crianças
institucionalizadas.
Palavras-chave: Doença Infectocontagiosa; Estado Nutricional; Saúde da Criança
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RELAÇÃO EM HORAS DIRIGIDAS E TIPO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
EM UM MUNICÍPIO DO SUDESTE GOIANO
SILVA, B. C. G; ALVES, L. C. S; ESTRELA, V. V. C; VERA, I; LUCCHESE, R;
FELIPE, R. L.
Palavras Chave: Acidente de trânsito. Automóveis. Fator de risco
Introdução: Os acidentes de trânsito tornaram-se um relevante problema de
saúde pública, correspondendo à segunda causa de morte entre jovens de 5 a
29 anos e a terceira causa de morte na faixa etária de 30 a 44 anos, além de
ser uma forma de incapacitação profissional e social. São vários os tipos de
acidentes e causas se referindo a um conjunto de situações e circunstâncias
envolvendo ambiente, veículo, via pública, estrutura de fiscalização, e
condições humanas. Objetivo: Descrever a prevalência dos acidentes
automobilísticos com número de horas ao volante.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo, retrospectivo e exploratório,
desenvolvido no sudeste goiano. Os dados são oriundos das informações dos
formulários de identificação dos sujeitos, tipos e causas de acidentes. Os tipos
de acidentes foram categorizados em atropelamento, capotagem, saída da
pista e colisão e, os dados relacionados ao tempo dirigido antes da última
parada foram escalonados em: até 15 minutos, de 16 minutos a 1 hora, 1 a 3
horas, 3 a 6 horas, 6 a 10 horas e mais de 10 horas. Pesquisa aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (COEP/UFG)
protocolo 131/2012.
Resultados: Foram analisadas 980 fichas. Colisão foi o tipo de acidente mais
prevalente com 65,30%. Horas dirigidas antes da última parada foram
responsáveis por 30%. Quando subdividida em dois estratos, em intervalo
entre 1 a 3 horas dirigidas registrou-se 15,41% de colisões e, no intervalo de 3
a 6 registraram-se 14,59%.
Conclusão: Quanto maior o tempo de direção contínua, sem intervalos de
descanso, maior a probabilidade de ocorrer acidente de trânsito por colisão.
Fatores como desatenção diminui a capacidade de reação que, por sua vez
pode ser agravada pelo cansaço. A adoção de intervalos regulares de
descanso durante as jornadas de viagem devem ser consideradas. Respeitar
as leis de trânsito reduzem a prevalência de acidentes automobilísticos.
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Análise de agentes etiológicos causadores de micoses sistêmicas e/ou oportunistas isolados
de amostras clínicas no LACEN-PE.
Autores: Fany Pereira de Araújo Soares- Graduada em Biomedicina- UFPE
Laurineide Lopes de Carvalho Freire – LACEN-PE
Elma Freitas – LACEN-PE
Introdução. A alta incidência de micoses sistêmicas e oportunistas ocorre devido a vários
fatores intrínsecos e extrínsecos e geram um grande impacto na Saúde Pública. Elas representam
um índice de morbimortalidade bastante elevado em pacientes de alta complexidade. Dentre os
fatores de risco para o acometimento de fungemias se encontram os neonatos de baixo peso,
idosos, pacientes oncológicos, uso prolongado de antibióticos e corticóides, procedimentos
invasivos e o uso de dispositivos médicos (catéter, sondas, próteses, etc.) Objetivo. Esta
pesquisa teve por objetivo realizar o levantamento de dados secundários obtidos através do
Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) das amostras clínicas enviadas ao
LACEN-PE. Método. A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2010 a
dezembro de 2013, e analisados com o auxílio do Microsoft Excel 2010. Os dados foram
agrupados por número de pacientes, data, sexo, idade, amostras clínicas e agentes etiológicos.
Resultados. Das 604 amostras analisadas, 53% das culturas foram positivas. Destas, houve
maior incidência das infecções no sexo masculino (57%). Nas hemoculturas, os fungos mais
frequentes identificados foram Candida albicans (31%), C. parapsilosis (18,5%), Cryptococcus
neoformans (13,6%); nas secreções do trato respiratório e na urina a espécie que predominou foi
a C. albicans; em ponta de catéter a espécie mais isolada foi C. parapsilosis (30,8%); no líquor,
o Cryptococcus neoformans (48,4%) e Cryptococcus spp.(29%); nas fezes, Candida spp (50%).
Constatou-se um alto índice de fungos apenas com os gêneros, tais como Candida e
Cryptococcus. Conclusões. A maioria das amostras clínicas apresentou entre as espécies mais
frequentes as pertencentes ao gênero Candida (31%), seguido por Cryptococcus (48,4%). Como
muitos isolados não foram completamente identificados, sugerimos a implantação de técnicas
de biologia molecular para auxílio diagnóstico e liberação precoce dos laudos.
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INCIDÊNCIA DE CÁRIE EM JOVENS EM MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO
Ana Karine Macedo Teixeira
Larissa Vanessa Gomes Moreira
Letícia Mendes Santos
Adriano de Aguiar Filgueira
Luiz Roberto Augusto Noro

O objetivo deste estudo foi identificar os fatores relacionados com a incidência
de cárie dentária em jovens no município de Sobral-Ceará. Trata-se de um
estudo de coorte iniciado no ano 2000, com seguimentos nos anos de 2006 e
2012. A amostra foi composta por 482 jovens de 17 a 21 anos nos quais foi
realizado exame bucal para levantamento epidemiológico das principais
doenças bucais e aplicado questionário relativo às variáveis presentes no
estudo. Para esse estudo utilizou-se como desfecho a incidência de cárie dos
dois últimos seguimentos, onde o grupo 1 foi composto pelos que não
apresentaram incidência de cárie ao longo deste período e o grupo 2 por
jovens com um ou mais dentes com incidência de cárie. Como variáveis
independentes foram utilizadas as condições sociodemográficas, a utilização
de serviços odontológicos, a autopercepção sobre saúde bucal e a dieta. Foi
realizada análise bivariada por meio do teste qui-quadrado, com nível de
significância de 95%. Dos participantes, 51,9% eram do sexo feminino e 7,5%
nunca foram ao dentista. A incidência média no período foi de 2,95 dentes,
elevada se comparada com a incidência média neste mesmo grupo na
segunda onda da coorte, no ano de 2006 (1,86). O grupo 1 (incidência=0)
correspondeu a 17,2% dos jovens. Estudar em escola pública (p=0,009), já ter
sentido dor de dente alguma vez na vida (p<0,000), aqueles que procuraram o
serviço por estarem sentindo dor (p=0,002) e os que tiveram o acesso ao
tratamento odontológico negado (p=0,036), mostraram relação estatisticamente
significante com a incidência de cárie. Fatores ligados à autopercepção de
saúde bucal como a condição de saúde bucal (p=0,006) e a aparência
(p=0,002) na condição de péssimas indicam consequências da incidência de
cárie. Em relação à dieta, nenhum componente analisado neste estudo
apresentou relação significativa com a incidência de cárie. Conhecer os fatores
associados à cárie dentária permite elaborar políticas públicas de forma mais
equânime, capazes de reduzir as iniquidades em saúde. Na faixa etária
participante deste estudo é fundamental desenvolver ações coletivas de saúde
bucal coerentes com suas ansiedades e inseguranças, assim como estimular o
acesso aos serviços de saúde.
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Morbidade referida e utilização de serviços de saúde por idosos de 80
anos e mais em Cuiabá-MT
Francielle FialkoskiI
Mariano Martinez EspinosaI, II
Annelita Almeida Oliveira ReinersIII
Rosemeiry Capriata de Souza Azevedo III
Joana Darc Chaves Cardoso III
Cecília Victorazzo LouzadaIII
Introdução: O aumento da esperança de vida e do número de idosos com 80 anos e
mais exigem atenção das políticas públicas. Essa faixa etária apresenta maior número de
morbidades, agravos e incapacidades, demandando mais cuidados e assistência dos
serviços de saúde. Poucos estudos investigam a utilização de serviços de saúde em
idosos de 80 anos e mais. Esta informação é necessária para que os serviços e
programas se adequem, desenvolvam estratégias de prevenção de agravos e de
enfrentamento aos fatores associados a essa utilização, tornando este uso mais adequado
às necessidades da população longeva. Objetivo: Identificar a associação entre uso de
serviços de saúde e morbidade referida em idosos de 80 anos e mais. Método: Estudo
transversal com idosos de 80 anos e mais da área urbana de Cuiabá, selecionados a
partir de amostragem aleatória simples estratificada em duas etapas e por
conglomerados. Utilizou-se questionário BOAS – Brazil Old Age Schedule para
investigar a utilização dos serviços de consulta médica,socorro na emergênciaou
internaçãonos três meses anteriores à entrevista. Realizou-se análise descritiva, teste do
qui-quadrado e prevalências bivariadas e multivariadas (modelo de Poisson).
Resultados: A amostra é composta por 103 idosos; 50,5% são mulheres, 53,4%
referiram nenhuma escolaridade e 66,0% possuem renda mensal de até um salário
mínimo. Grande parte dos idosos declarou não ter companheiro(a) (58,3%) e não morar
sozinho (92,1%). A maioria auto avaliou a saúde ótima ou boa (73,8%), referiu ter
algum problema de saúde (81,6%) e fazer uso de medicamento (78,6%). A frequência
de uso de serviços de saúde foi 59,2%. A presença de morbidade referida apresentou
associação com uso de serviços de saúde, porém quem referiu apenas uma morbidade
apresentou maior razão de prevalência do que os que referiram comorbidades (RP=1,54
e RP=1,25, respectivamente). Conclusão: A utilização de serviços de saúde está
associada à presença de morbidades em idosos de 80 anos e mais.
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Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Instituto de Saúde Coletiva.
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III
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FATORES ASSOCIADOS AO ACESSO À MAMOGRAFIA: A REALIDADE DE
UM MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA NORDESTINA.

Autoras: Mariana Boulitreau Siqueira Campos Barros, Magaly Bushatsky, Laura
Xavier de Moraes, Priscila Morais da Paixão, Ludymilla Teles Buarque Gusmão, Anne
Ingrid Gomes Ramos, Kelly Diogo de Lima e Rebeca Lídia Gomes dos Santos.

Introdução: O câncer de mama é uma das neoplasias que mais incide no grupo
feminino. O exame mamográfico, no rastreamento organizado, é uma importante valia
uma vez que quando realizado na periodicidade correta pode chegar a reduzir a
mortalidade por câncer de mama em até 35%, contanto que a cobertura seja superior ou
igual a 70% da população alvo. Há, entretanto, uma iniquidade em relação à realização
da mamografia, na perspectiva de que estágios clínicos avançados são mais comumente
encontrados em populações vulneráveis. Objetivo: Investigar fatores que interferem na
realização da mamografia no município de Carpina-PE. Metodologia: Estudo
transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, tendo como cenário Unidades de
Saúde da Família (USFs) de Carpina-PE e população de estudo mulheres residentes no
município, adscritas nas USFs, com 40 anos ou mais. Os dados foram duplamente
digitados no programa EPI INFO versão 3.5.2 e conferidos em relação a possíveis
inconsistências. As análises estatísticas deram-se através de parâmetros baseados em
medidas relativas e absolutas e medidas de associação dos testes de qui-quadrado e
Odds Radio (OD). Os gráficos e tabelas foram construídos com o auxílio do programa
EPI INFO versão 3.5.2 e Excell, 2003. Respeitou-se a Resolução 446/2012 do Conselho
Nacional da Saúde do Ministério da Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
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do HUOC/PROCAPE sob CAAE: 18679913.7.0000.5192. Resultados: Das 122
mulheres, 50,8% (62) realizaram mamografia nos últimos dois anos, destas, 84,5% (49)
haviam realizado o exame em uma clínica particular conveniada ao SUS. Observou-se
maior frequência de realização do exame em mulheres com elevada escolaridade,
casadas, brancas e faixa etária de 50-59 anos. Encontrou-se associação para realização
do exame com a idade e o acesso anterior de outros exames preventivos. Conclusão:
Evidenciou-se que desigualdades sociais persistem como barreiras na realização da
mamografia, sendo medidas de melhoria no rastreamento necessárias na estratégia da
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
Palavras-Chave: Epidemiologia, Neoplasia das mamas, fatores associados.
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Hepatite C – Notificações em pessoas nascidas entre 1945 e 1965 no
Município de São Paulo
Introdução: A Hepatite C é uma doença de evolução lenta e silenciosa.
Estima-se que cerca de 3% da população mundial esteja infectada pelo vírus
da hepatite C (VHC) sob risco de desenvolver as complicações da doença. O
vírus da Hepatite C foi identificado em 1989 e, no Brasil, a partir de 1993
iniciou-se a pesquisa nos Bancos de Sangue. A principal maneira de
transmissão é o contato com sangue contaminado por transfusão ou
procedimentos médicos cirúrgicos ou odontológicos com material não
descartável ou esterilização inadequada. Outra maneira de infecção é o
compartilhamento de material no uso de drogas. Os indivíduos nascidos
entre 1945 e 1965 são chamados baby-boomers e nos EUA representam
75% dos adultos com hepatite C. Os baby-boomers tiveram oportunidade
maior de exposição ao vírus da hepatite C antes da utilização das
precauções universais nos cuidados de saúde e da triagem sorológica em
bancos de sangue ou ainda pelo uso compartilhado de agulhas e seringas,
mesmo que há muitas décadas.
Objetivo: Avaliar as notificações de hepatite C nos indivíduos nascidos entre
1945 e 1965 (baby-boomers) no Município de São Paulo.
Método: Estudo descritivo usando dados secundários do SINAN, período de
2007 a 2012. Foram selecionados residentes no município de São Paulo,
nascidos no período de 1945 a 1965.
Resultados: Nos anos de 2007 a 2012 foram notificados 23.005 casos com
anti-HCV reagente e destes 10.580 (46%) em pessoas nascidas entre 1945 e
1965. Nos casos confirmados (HCV-RNA reagente) 11.701 notificações e
esta faixa etária é responsável por 6.032 (51,6%) das notificações. O sexo
masculino foi predominante com 5.915 (55,9%) casos. Em relação ao
provável mecanismo/fonte de contaminação em 3.977 (54,6%) não foi possível
identificar. Nos outros 3.306 casos a provável fonte definida como mais
frequente foi o uso de drogas em 1.082 (32,7%) casos, seguida por sexual em
861(26,0%) e transfusão de sangue em 695(21,0%).
Conclusão: As pessoas nascidas entre 1945 e 1965, residentes no município
de São Paulo, também representam parcela importante das notificações de
Hepatite C. As ações de prevenção, promoção à saúde e diagnóstico devem
considerar esta faixa etária como prioritária para investigação da Hepatite C.
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Prevalências e relação dos Episódios de Compulsão Alimentar e Transtorno
Mental Comum entre servidores de uma Universidade do Norte do Brasil
Autores: Siqueira, K. S. Universidade Federal Fluminense; Débora França dos
Santos Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Simone de Oliveira Costa
Universidade Federal do Acre
Introdução: Os episódios de compulsão alimentar são caracterizados por um comer
exagerado em duas horas ou menos acompanhado de falta de controle característicos
dos indivíduos transtornos alimentares. Já o Transtorno Mental Comum são sintomas
proeminentes que trazem uma incapacitação funcional comparável ou até pior do que
quadros crônicos de doenças mentais já bem estabelecidos. Objetivo: Verificar as
prevalências e relação entre Episódios de Compulsão Alimentar e Transtorno Mental
Comum (TCM) e entre servidores da Universidade Federal do Acre (UAFC).
Metodologia: Foi realizado um estudo de corte transversal com uma amostra de
conveniência de 312 servidores administrativos do quadro efetivo da UFAC que
equivaleu a mais de 60% do quadro de funcionários ativos. Foram montados stands os
quais estiveram durante uma semana em cada um dos 5 setores administrativos
estratégicos da universidade. O estudo teve como variáveis de interesse as
socioeconômicas, demográficas, algumas doenças crônicas auto referidas e
características do estilo de vida. Transtorno mental comum (TMC) foi avaliado pelo
preenchimento do General Health Questionnaire (GHQ-12), que é um questionário
validado de 12 questões. Episódios de compulsão alimentar (ECA) foram verificados
através das questões que informaram sobre ingestão de grande quantidade de comida,
em pouco tempo, com falta de controle, tendo sido considerado os indivíduos que
apresentaram episódios pelo menos 1 vez no mês. Resultados: A distribuição da
amostra apresentou mulheres na sua maioria entre 40 e 60 anos (60%), nível superior
completo ou mais (49%) e renda maior que 5000,00 reais (76%) e similarmente a
homens também em sua maioria com 40 e 60 anos (48%), nível superior completo
(73%) e renda maior que 5000 reais (82%). A frequência de TMC foi de 18% em
mulheres e 29% em homens. A prevalência de ECA foi 3 vezes maior entre as mulheres
(15,8%) e mais de duas vezes maior entre os homens (17,3%) que apresentaram TMC
comparados aos que não apresentaram o transtorno, tanto em mulheres (5,2%) quanto
em homens (7,0%). Conclusão: Episódios de compulsão alimentar foram mais
frequentes entre quem apresentou Transtorno Mental Comum, essa relação pode
corroborar a importância da verificação dos episódios de compulsão alimentar.,
inclusive e principalmente quando não é possível ter o diagnóstico completo de
transtornos alimentares.
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Identificação e análise de dispositivos externos de acessibilidade
para deficientes físicos aos serviços de saúde municipais de
Presidente Prudente-SP.
Guilherme Trindade Batistão, Mariana Dias Chaves, Jaime de Oliveira Gomes.

Introdução: A atenção primária é a porta de entrada do sistema único de
saúde (SUS), mas os deficientes físicos em particular têm dificuldade de
acesso aos serviços de saúde principalmente, nos localizados nas periferias
das cidades. Objetivo: Analisar a adequação dos dispositivos externos de
acessibilidade para deficientes físicos aos serviços no município de Presidente
Prudente – SP, bem como a distribuição espacial dos mesmos. Método: Foram
estudadas 19 unidades de saúde. Os dispositivos de acessibilidade externa
analisados foram: as características pontos de ônibus, inclinação das rampas,
a existência de obstáculos nas calçadas, estacionamento e telefones
adaptados adjacentes às unidades. Adotou-se como referência de adequação
a Lei 10.098/2000 e a NBR 9050/2004. Realizou-se análise de estatística
espacial, para a localização das unidades e distribuição das inadequações,
utilizando o software TerraView, por meio de mapas pontuais de Kernel.
Resultados: Das 19 unidades, 12 apresentaram algum tipo de barreira assim
distribuídas: 10 (52,6%) calçadas com desníveis, quatro (21%) com
árvores/arbustos e dois com buracos (10,5%). Apenas um dos telefones
públicos existentes estava adaptado. Conclusão: Apesar da existência dos
dispositivos nenhuma das unidades respeitou todos os itens da norma
dificultando o acesso de maneiras variadas. As barreiras representam uma
privação ao direito à saúde do deficiente, tornando penosa a utilização dos
serviços, o que, consequentemente pode diminuir sua adesão prejudicando a
necessária equidade para essa população vulnerável.
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PRESSÃO NO PROCESSO DE TRABALHO E OS TRANSTORNOS MENTAIS
EM TRABALHADORES DA SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA, BA.
Mariana de Castro Brandão Cardoso, Técia Maria Santos Carneiro e Cordeiro, Amália Ivine Costa
Santana, Kionna Oliveira Bernardes, Morgana Santana Mascarenhas, Tânia Maria de Araújo

INTRODUÇÃO: A ocorrência de transtornos mentais está aumentando na população
em geral, em especial nos trabalhadores, e são os maiores responsáveis pela perda de
anos por incapacidade entre as doenças não infecciosas. OBJETIVO: Avaliar a
associação entre o processo de trabalho sob pressão de tempo ou carga de trabalho e os
Transtornos Mentais Comuns (TMC) nos trabalhadores de saúde da rede pública de
Feira de Santana, BA. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de corte transversal, através
de uma amostra aleatória dos trabalhadores da saúde de Feira de Santana (n=1.041). A
variável preditora foi a ocorrência, auto referida, do processo de trabalho sob pressão e a
variável desfecho, a suspeita de TMC, foi avaliada através do questionário SRQ-20.
Foram analisadas covariáveis compostas por características sociodemográficas, do
trabalho e hábitos de vida. A análise bivariada foi realizada através de medidas de
associação, calculando a razão de prevalência (RP), testes estatísticos de Qui-quadrado
e teste de hipótese (α=0,05). RESULTADOS: Os trabalhadores foram em sua maioria
do sexo feminino (82,8%), de cor parda (55,1%), casado (48,3%), escolaridade até o
ensino médio (39,42%) e ocupam o cargo de Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
(32,9%). Grande parte destes tem vínculo empregatício entre concursado (46,9%) e de
cooperativa (41,5%), a maioria trabalhava até 40 h. semanais (77,3%), fez treinamento
para o cargo (60,15%), tem tempo suficiente para realização das tarefas (80,9%) e
metade raramente fica sem fazer pausas (52,6%). O processo de trabalho sob pressão do
tempo ou carga de trabalho foi referido por 33,1% dos trabalhadores e a suspeita de
TMC foi verificada em 20,0%, tendo uma associação estatisticamente significante (IC =
1,57 – 2,54), sendo 2,0 vezes maior a prevalência de TMC para quem sofre pressão no
trabalho. Não ter vínculo de trabalho (RP = 0,58) e não ter realizado treinamento
institucional (RP = 0,58) foram variáveis que tiveram associação como fator de proteção
estatisticamente significante. CONCLUSÃO: Comprova-se que processo de trabalho é
um fator importante na determinação do estado de saúde mental dos trabalhadores da
saúde. Destaca-se que há necessidade de desenvolver mais estudos entre alguns
trabalhadores da saúde, principalmente com os ACS que, nesta pesquisa, tiveram
aproximadamente metade de sua população com suspeita de TMC.
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VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICAS E TEMPO DE AFASTAMENTO POR
ACIDENTES DE TRABALHO NO ESTADO DO AMAPÁ.
Autores:
Raiza Marques Vieira Campos1
Iuri Silva Sena1
Karoline Wayla Costa da Silva1
Vittor Candido Soares1
Bráulio Érison França dos Santos2

1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da UNIFAP; 2-Médico, Professor de
medicina da UNIFAP, Mestre em ciências da saúde, e Especialista em Medicina Legal.

Introdução: Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda
ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Os
efeitos destes acidentes são de alto custo ao setor produtivo e ao sistema de
saúde. Objetivo: Identificar o tempo de afastamento laboral em acidentes de
trabalho e sua alteração pelas variáveis epidemiológicas dos trabalhadores do
estado do Amapá no período de 2008 a 2012. Metodologia: Realizado estudo
descritivo, transversal e quantitativo a partir de dados fornecidos pelas
Agências da Previdência Social no Amapá do período em questão.
Resultados: Dos 1.697 benefícios referentes a acidentes de trabalho ocorridos
no estado no período analisado 98,58% foram concedidos a comerciários,
5,60% a trabalhadores rurais e 0,82% a trabalhadores na área de transporte e
carga. A maior média de tempo de afastamento foi na área de transporte e
cargas com 77,74 dias; já o ramo de atividade rural obteve uma média de 71,16
dias, seguidos pelos comerciários com 62,32 dias. 84,74% dos benefícios
foram concedidos a empregados e 8,78% a desempregados. Contudo,
observou-se que os desempregados obtiveram uma media de tempo de
afastamento de 76,8 dias, seguida pelos segurados especiais com 71,16 dias e
os trabalhadores empregados 60,94 dias. Na variável Renda Mensal 43,78%
dos benefícios foram destinados a segurados com menos de um salário
mínimo (SM), 43,19% entre um e dois SM e apenas 8,55% dos benefícios aos
trabalhadores com até três SM. O maior tempo de afastamento foi observado
no grupo que recebia entre 2 e 3 SM (67,02 dias) seguido por aqueles com
menos de 1SM que apresentaram uma média de 65,46 dias. Conclusão: O
elevado número de benefícios concedidos aos comerciários demonstra a
importância deste setor na economia local por ser responsável por mais de
80% da atividade econômica. O maior risco e gravidade de acidentes
automobilísticos em trabalhadores do setor de transporte pode explicar, em
parte, o maior tempo de afastamento laboral encontrado. Foi demonstrado que
os trabalhadores de menor renda apresentam maior tempo de recuperação por
acidentes, assim, limitação de recursos terapêuticos e fatores socioambientais
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tem relevância na definição de estratégias para minimizar as consequências de
doenças relacionadas aos acidentes laborais.
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Promoção de saúde na escola: desenvolvimento e validação de um
instrumento de avaliação
Vanessa Andina Teixeira, Raquel Oliveira Pinto, Rogério Lessa Horta, Alexandre Dido
Balbinot, Simone Poletto, Valenca Lemes Grapiglia

Introdução: A partir da década de 90 passaram a ser pautadas iniciativas para
desenvolver espaços escolares saudáveis, em vários países. As avaliações disponíveis
das ações de promoção de saúde nas escolas são específicas, em temas pontuais. Há
poucos estudos que propõem instrumentos validados ou estratégias amplas para
avaliação do ambiente escolar, quanto à promoção de saúde, de forma quantitativa.
Objetivos: Desenvolver e validar um instrumento para avaliar as iniciativas de
promoção de saúde em escolas. Métodos: Foram realizadas revisão da literatura e
leitura de documentos nacionais, internacionais e guias norteadores de ações no tema,
incluindo o Programa Saúde na Escola, do Governo Federal, no Brasil, elaborando-se
assim um instrumento com 60 itens divididos entre questões propostas ao gestor escolar
e itens de observação direta do avaliador. Este foi submetido à validação de conteúdo
pela técnica Delphi, com apoio de cinco especialistas de nível regional e nacional na
área da promoção da saúde escolar. O instrumento foi aplicado em 53 escolas
municipais, estaduais e particulares, nos municípios de Sapiranga e Lajeado, no interior
do estado do RS, cada um com cerca de 70 mil habitantes. Para validação de construto
foram desenvolvidas análises de confiabilidade e análise de componentes principais
(ACP). Resultados: Na técnica Deplhi foi obtida concordância satisfatória (acima de
70%) entre os especialistas em duas rodadas, não havendo questão do instrumento
desprezada. A consistência interna das dimensões foi confirmada por valores de Alpha
de Crombach variando entre 0,6 a 0,8. A adequação da amostra à análise fatorial foi
confirmada na ACP através dos testes de Kaiser-Meye-Olkin (KMO) e o teste de
esfericidade de Bartlett. Um total de 28 itens alcançaram cargas fatoriais satisfatórias
(acima de 0,5) nos fatores resultantes. As dimensões obtidas englobaram aspectos
pedagógicos (13 itens com 4 fatores), estruturais (9 itens com 3 fatores) e relacionais (6
itens com 2 fatores). Resultados: Os dados obtidos demonstram adequada estrutura,
com número suficiente de dimensões e fatores em cada dimensão. Recomenda-se
ampliação das análises psicométricas ainda com a aplicação dos 60 itens originais em
número maior de escolas de diferentes regiões do país a fim de se obter a validação do
instrumento para o Brasil. Serão apresentados os itens do instrumento.
Palavras-chave: Promoção de saúde. Saúde escolar. Avaliação
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A TUBERCULOSE EM PORTADORES DO VÍRUS HIV E O ABANDONO DO
TRATAMENTO NO ESTADO DE GOIÁS
CYRINO,R.S.1 DORNELES,L.L.1; SANTOS,O.P.1; PEREIRA,L.T.S.1; BORGES; C.J.²;
SOUZA, M. R.³.
1-Acadêmico-Bolsita
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/2-Docente/Tutora
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Palavras chave: HIB, Tratamento, Tuberculose.
A Tuberculose (TB) é uma doença de notificação compulsória manifestada pela
contaminação com o Mycobacterium tuberculosis, o Brasil junto à 21 países em
desenvolvimento respondem por cerca de 80% dos casos mundiais da doença, o que
constitui um problemas de saúde pública¹. A erradicação da TB foi prevista em países
desenvolvidos, porém impossibilitada pelo aumento da infecção a partir do virus da
imunodeficiência humana (HIV), que atribuiu a TB caráter oportunista à sindrome da
imunodeficiência adquirida (AIDS).² Grande parte das mortes de indivíduos com HIV,
ocorre pela coinfecção TB/HIV. O risco de portadores do vírus adoecerem por TB é de
20 a 37 vezes maior que indivíduos saudáveis.³ O objetivo do estudo é verificar o
abandono do tratamento de TB em pacientes com HIV, notificados de 2010 a 2014.
Foram coletados dados do SINAN, disponíveis no DATASUS, em 26/03/2014.Obtevese 3.690 casos totais de TB, sendo que 9,4% (346) eram portadores do vírus HIV e
31,5% (1.661) não realizaram testes pra identificação do vírus. Dentre os portadores do
HIV, 15% (52) abandonaram o tratamento, mas 30,7% (106) apresentavam o campo em
branco. O alto percentual de infectados com o vírus HIV que contraíram a TB não
surpreende, por se tratar de pacientes imunodeficientes, mas reforça a carência de
realização de testes para idenficação destes pacientes. Estima-se que o abandono do
tratamento se de pelo seu tempo prolongado e por ser supervisionado.Mesmo baixo, o
abandono preocupa por facilitar a disseminação da TB e o desenvolvimento de
resistência aos fármacos do tratamento. Desta forma, a vigilância ao paciente deve ser
intensificada visando controle dos efeitos colaterais e menor abandono do tratamento.
REFERÊNCIAS:
1-BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7.
ed. Brasília: MS, 2010.
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2-RODRIGUES, J.L.C; FIEGENBAUM, M. Prevalência de coinfecção
tuberculose/HIV em pacientes do Centro de Saúde Modelo de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul. Scientia Medica, Porto Alegre. v. 20, n. 3, p. 212 - 21. 2003.
3-SEISCENTO, M. Tuberculose em Situações Especiais: HIV, Diabetes Mellitus e
Insufiência Renal.Pulmão RJ. v.21, n.1, p. 23-26. 2012.
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PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA
PARA TUBERCULOSE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.

CORREIA, Joselene Rocha1
FIGUEIREDO, Maria Renita Burg de2
FERREIRA, Moema3
Resumo
O estudo tem como objetivos conhecer as características clínicas e
epidemiológicas dos portadores de tuberculose (TB) e identificar os fatores
predisponentes para a internação hospitalar no Hospital Partenon de Porto Alegre/RS.
Trata-se de um estudo retrospectivo, analítico com abordagem quantitativa. A
população de referência foi constituída por 100 pacientes que estiveram internados para
tratamento em (2012), por meio da análise de prontuários. Foi identificada uma
população, na sua maioria, do sexo masculino: idade entre 18 e 80 anos, provenientes da
capital e com ocupações não especializadas. A forma de tuberculose pulmonar esteve
presente (92%) dos casos; os exames de diagnósticos realizados foram a baciloscopia
(98%) e a cultura (61%); as patologias associadas à TB foram às drogas e álcool (73%),
seguidas de HIV/AIDS (70%). Os motivos da internação, além da tuberculose, foram os
problemas sociais (43%) e intercorrências clínicas (39%). O controle da doença depende
do envolvimento dos profissionais de saúde e da conscientização do portador da doença
em aderir ao tratamento.
PALAVRA-CHAVE: Tuberculose; Enfermagem; Saúde pública.
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Introdução: O consumo de bebida alcoólica tem sido associado ao acúmulo de
gordura corporal e a um risco maior de doenças associadas a obesidade,
principalmente pelo álcool possuir elevado valor energético, além de participar da
inibição da oxidação lipídica. Objetivo: Avaliar a associação entre o consumo de
bebida alcoólica e a distribuição da gordura corporal. Metodologia: Trata-se de um
estudo seccional, inserido em um estudo de coorte intitulado Estudo Pró-saúde. Foram
coletados dados de 516 funcionários no período de julho de 2012 a março de 2013. O
consumo de álcool foi investigado através do questionário de frequência alimentar
(cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas). A massa gorda andróide (MGA) e
ginóide (MGG) foram aferidas pela absorciometria por dupla emissão de raios X
(DXA), e posteriormente foi calculado seus % e a razão entre as MGA e MGG.
Foram realizadas análises descritivas iniciais, teste t de Student ou ANOVA e as
associações foram investigadas por meio de regressão linear simples ajustadas por
sexo, idade, prática de atividade física de lazer e calorias não provenientes do álcool.
Todas as análises foram realizadas no Software R Project versão 2.15. Resultados:
Dentre os 516 participantes, 51,7% eram do sexo feminino e com idade média de 52
anos. O consumo de bebida alcoólica foi relatado por 59% dos participantes e a
prática de atividade física de lazer esteve presente em 40,7%. De acordo com a
regressão linear bruta e ajustada o % de MGA foi maior entre aqueles que bebem 1
dose ou mais em relação a aqueles que não consomem bebida alcoólica (β=0,732,
p=0,001; β=0,318, p=0,125), respectivamente. Já em relação ao % da MGG observase que aqueles que consomem 1 dose ou mais de álcool por dia possuem menor % de
MGG em relação a quem não bebe (β=-1,366, p=0,0002; β=-0,386, p=0,222).
Observando a razão do % MGA/MGG nota-se que aquele que consome 1 dose ou
mais possui razão % MGA/MGG maior do que aqueles que não bebem (β=0,085,
p=0,0001; β=0,03, p=0,11), nenhuma associação ajustada foi estatisticamente
significante. Conclusão: De acordo com as análises brutas nota-se um % de MGA
maior e % de MGG menor de acordo com o aumento do consumo de bebida
alcoólica, entretanto sua significância se perde ao ser ajustado pelas co-variáveis.
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Fatores associados ao consumo de tabaco em adolescentes e jovens de um assentamento
urbano

Rafael Alves Guimarães, Stéfany Martins Silva, Paulie Marcelly Ribeiro Carvalho dos
Santos, Paula Ávila Moraes, Alessandra Dias Lemes Guerra, Anna Paula Duarte Moreira,
Sheila Araujo Teles, Marcos André de Matos

Introdução: O consumo de tabaco encontra-se relacionado a doenças agudas e crônicas,
dependências, entre outros agravos. Indivíduos de assentamentos urbanos apresentam-se
vulneráveis ao consumo de drogas lícitas, devido ao déficit de conhecimento de muitos
assentados e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. No Brasil, poucos estudos
ressaltam os condicionantes de saúde de residentes de assentamentos urbanos. Objetivo:
Estimar a prevalência e fatores associados ao consumo de tabaco em adolescentes e jovens de
um assentamento urbano de Goiânia, Goiás. Metodologia: estudo de corte transversal
realizado em adolescentes e adultos jovens, no período de junho a julho de 2013. Os dados
foram coletados mediante entrevista e analisados em programa estatístico Stata, versão 8.0.
Foi considerado como variável de desfecho o relato de consumo de tabaco alguma vez na
vida. Esse estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clinicas da
Universidade Federal de Goiás, protocolo nº 365/11. Resultados: Vinte e dois assentados
(21,0%; IC95%: 13,3-29,5) referiram consumo de tabaco. Ainda, o uso de tabaco foi
associado ao uso de drogas ilícitas (ORajustado: 3,30; IC95%:1,04-10,40). Conclusão: A
prevalência para o consumo de tabaco dos assentados investigados foi de 21,0%, o que
evidencia a necessidade de estratégias visando o combate do consumo de drogas lícitas em
residentes de assentamentos urbanos.
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CONSISTÊNCIA INTERNA DOS ITENS DO SELF REPORTING
QUESTIONNAIRE : ABORDAGEM DA CONFIABILIDADE DO SRQ 20
ENTRE GRUPOS DE TRABALHADORES.
Kionna Olivieira Bernardes Santos / Universidade Federal da Bahia.
Fernando Martins Carvalho/ Universidade Federal da Bahia.
Tânia Maria de Araújo/ Universidade Estadual de Feira de Santana.
Estudo sobre consistência interna e a confiabilidade de instrumentos que
mensuram saúde mental ainda são escassos no campo da saúde do
trabalhador. A multiplicidade de métodos e os diferentes contextos de trabalho
justificam o rigor metodológico e sinalizam evolução das investigações.

O

estudo teve como objetivo avaliar estimativas de confiabilidade e a
homogeneidade dos itens do SRQ 20 entre grupos de trabalhadores. Foi
realizado um estudo de validação que envolveu quatro inquéritos entre
diferentes categorias profissionais e utilizaram desenho seccional. A população
total dos inquéritos foi de 9.932 trabalhadores. Em todos os estudos, os
transtornos mentais comuns foram avaliados através do Self-Reporting
Questionnaire (SRQ-20). Além da análise dos itens do SRQ 20, a consistência
interna das dimensões extraídas pela análise fatorial tetracórica de cada estudo
também foi avaliada. A homogeneidade dos itens foi observada utilizando os
seguintes parâmetros estatísticos: estimativas de alpha de Cronbach através
da fórmula de Kuder-Richardson (KD-20), alpha aplicado a uma matriz as
correlações tetracóricas e alpha de Cronbach estratificado. A reprodutibilidade
da medida foi avaliada apenas utilizando o índice Kappa em um dos estudos
participantes. De maneira geral, as dimensões e os escores globais do SRQ 20
apresentaram valores adequados ao considerar os parâmetros de referência. O
coeficiente de alpha de Cronbach calculado para matriz de correlações
tetracóricas, produziu valores superiores para todas as dimensões dos estudos
participantes. Ao avaliar a consistência interna dos itens instrumento, o escore
global avaliado pelo alpha de Cronbach estratificado apresentou estimativas
com valores elevados (> 0.80), na maioria dos estudos. O índice de Kappa foi
de 0.43 (IC 95% = 0,30 -0,56). A concordância observada foi de 72,1% e a
concordância esperada foi de 50,9%. Em geral, as estimativas apontaram para
valores dentro dos parâmetros utilizados como referência na literatura, ao
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considerar a matriz de correlação tetracórica e o tamanho da amostra dos
estudos participantes.
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Relação entre o uso de piercing/tatuagem e consumo de drogas por adolescentes e jovens
de um assentamento urbano

Rafael Alves Guimarães, Marcos André de Matos

Introdução: as modificações no corpo são uma forma de expressão, especialmente pelos
adolescentes e jovens. Assim o uso de piercings e tatuagens são comuns nessa população.
Estudos indicam que o uso de piercing e/ou tatuagem estão associados à comportamentos de
risco, como consumo de drogas lícitas e ilícitas, uso inconsistente do preservativo, múltiplos
parceiros sexuais, entre outros. Objetivo: investigar a relação entre uso de piercing/tatuagem e
o consumo de drogas lícitas e ilícitas entre jovens de um assentamento urbano de Goiânia,
Goiás. Metodologia: estudo transversal, realizado de junho a julho de 2013 em assentados de
12 a 24 anos, que residiam no assentamento há pelo menos 12 meses. Após consentimento
dos participantes ou responsáveis os participantes foram entrevistados face a face utilizando
um roteiro estruturado. Definiu-se como variável de desfecho o uso de piercing e/ou
tatuagem. Os dados foram analisados no programa Stata, versão 8.0. Esse estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas/UFG,
protocolo nº 365/11. Resultados: do total de participantes, 51 (48,6%; IC 95%: 39,2-58,0)
participantes relataram possuir piercing e/ou tatuagem. Ainda, o desfecho foi associado ao
consumo de tabaco (OR: 4,9; IC95%:1,6-14,5), álcool (OR:3,0; IC95%:1,5-5,0) e drogas
ilícitas (OR:5,1; IC95%:1,9-13,4). Conclusão: esse estudo evidenciou a relação entre as
modificações no corpo e comportamento de risco, como o consumo de drogas na população
jovem. Essa variável deve ser investigada em estudos como potencial indicador de
comportamentos de risco a saúde dessa população.
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FATORES SOCIOECONÔMICOS E CONDIÇÕES DE SAÚDE ASSOCIADOS A
INCONTINÊNCIA URINÁRIA - ESTUDO EPIFLORIPA IDOSO 2009/2010,
FLORIANÓPOLIS/SC

Larissa Pruner Marques – Universidade Federal de Santa Catarina –
larissapm_90@hotmail.com
Susana Cararo Confortin – Universidade Federal de Santa Catarina –
susanaconfortin@gmail.com
Ione Jayce Ceola Schneider - Universidade Federal de Santa Catarina –
ione.jayce@gmail.com
Eleonora d’Orsi - Universidade Federal de Santa Catarina –
eleonora@ccs.ufsc.br
Introdução: múltiplos fatores são riscos para o desenvolvimento da incontinência urinária
(IU), a qual é definida como a perda involuntária de urina. Objetivos: investigar fatores
associados à incontinência urinária em idosos, segundo sexo, em Florianópolis/SC. Método:
estudo transversal de base populacional, denominado EpiFloripa Idoso, conduzido com 1.705
idosos, de ambos os sexos. Utilizou-se a regressão de Poisson bruta e ajustada para verificar a
associação entre o desfecho incontinência urinária e covariáveis socioeconômicas (grupo etário
e renda) e condições de saúde (diabetes mellitus, bronquite ou asma, hipertensão, doenças
cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC), polifarmácia [uso de 5 ou mais
medicamentos], percepção de saúde). As variáveis que apresentaram valor de p≤0,20 na análise
bruta e/ou ajustaram-se ao modelo, foram selecionadas para entrar na análise ajustada,
respeitada a hierarquia entre os possíveis fatores associados ao desfecho. Resultados: dentre
os idosos, 29,4% relataram perda urinária, 36,3% do sexo feminino e 17,0% masculino. Na
análise ajustada, para o sexo masculino os fatores independentes à IU foram o aumento da idade
comparados aos 60-69 anos, (70-79 anos [RP:1,80; IC95%:1,09-2,98] e 80 anos ou mais
[RP:1,88; IC95%:1,19-2,96]), ter tido bronquite ou asma aumentou em 2 vezes a prevalência
do desfecho (RP:2,04; IC95%:1,25-3,32), já o AVC aumentou em 66% (RP:1,66; IC95%:1,082,56) e percepção de saúde ruim dobrou a prevalência em relação à boa (RP:2,04; IC95%:1,163,60). Ao sexo feminino, o avanço da idade também aumentou a prevalência da UI em relação
aos de 60-69 anos (grupo etário de 70-79 anos [RP:1,31; IC95%:1,07-1,63] e 80 anos ou mais
[RP:1,42; IC95%:1,09-1,85]), assim como ter tido bronquite ou asma aumentou em 30%
(RP:1,31; IC95%:1,04-1,65), AVC em 50% (RP:1,51; IC95%:1,13-2,00) e polifarmácia em
36% (RP:1,36; IC95%:1,11-1,66). Conclusão: resultados indicam que os idosos, de ambos os
sexos, com idade mais avançada, acometidos por problemas de saúde bronquite ou asma e AVC
apresentam maior prevalência de IU. Além disto, homens com percepção de saúde ruim e
mulheres que fazem o uso de 5 ou mais medicamentos. Dessa forma, é essencial a qualificação
dos profissionais para que abordem a temática precocemente, os idosos sejam tratados
adequadamente e os efeitos desta comorbidade possam ser reduzidos.
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ASPECTOS DIVERGENTES ENTRE O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
DA DENGUE E O MODELO DE PRÁTICAS INTEGRADAS, PARTICIPATIVAS E
SUSTENTÁVEIS SUBSIDIADO NA ABORDAGEM ECOSSAÚDE.
Elaine Neves de Freitas; Ana Carolina Rocha Peixoto; Andrea Caprara; Martha Suellen
de Lacerda Miranda; Joana Mary Soares Nobre; Rafaela Pessoa Santana; Krysne Kelly
de França Oliveira; Cyntia Monteiro Vasconcelos
Introdução: As diretrizes nacionais para o controle da Dengue, vigentes há 12 anos,
seguem uma lógica de planejamento verticalizado, com práticas de controle químico
predominante e discreta participação social. A partir dos anos setenta aflorou nas
Américas a discussão sobre a implantação da abordagem Ecossaúde no cenário das
doenças transmitidas por vetores, reconhecendo o seu potencial para equilibrar a relação
saúde-ambiente. Objetivo: O presente estudo se propôs a analisar as divergências entre
as estratégias de controle da dengue regidas pelas diretrizes do Plano Nacional de
Combate a Dengue e as subsidiadas pela abordagem Ecossáude. Metodologia: estudo
qualitativo, realizado em cinco agregados do município de Fortaleza-Ce no período de
junho de 2012 a maio de 2013. Para a coleta de dados adotou-se as técnicas: Grupo
focal e Análise documental, e de posse das informações seguiu-se com a análise de
conteúdo. Resultados: O Programa Nacional de Controle da Dengue percebe a doença
como produto da relação vetor-ambiente-homem, centra-se nos casos notificados,
valoriza o uso de inseticidas e busca a erradicação do Aedes aegypti, de maneira
verticalizada, pontual, com foco no serviço e na eliminação do mosquito. Já a
Abordagem Ecossaúde compreende que a doença está inserida em um contexto
interconectado pelos aspectos sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais, e
desenvolve ações sustentáveis, centralizadas na co-gestão ambiental, no envolvimento e
integração de todos atores sociais para o controle e eliminação da dengue no território,
dentro de uma lógica multidisciplinar, voltada para a continuidade das ações Dialógica e
coletiva, emergida da realidade, cheia de significados para todos os agentes de
mudança, que apresenta como elemento principal a participação ativa dos atores sociais
nos espaços de construção coletiva. Conclusão: O modelo oficial do controle da dengue
serve como exemplo para uma intervenção em nível nacional que, na prática, não
consegue operar incorporando as características contextuais reais e mantém um modelo
vertical e autoritário. Já, a abordagem ecossáude compreende que a Doença está inserida
em um contexto sócio, cultural e ambiental. Desenvolvendo ações sustentáveis,
centralizadas na co-gestão ambiental, no envolvimento e integração de todos os atores
sociais, centrada na lógica multidisciplinar.

Palavras-chave: Dengue. Abordagem Ecossaúde. Programa Nacional de Controle da
Dengue.
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EXPERIÊNCIAS DE PROTAGONISMO E VITIMIZAÇÃO NO ÂMBITO
ESCOLAR
Caroline Soares Nobre
Ceci Vilar Noronha
Camila Santo do Couto
Mirna Albuquerque Frota
A violência é tema de aspecto intrigante por se tratar de um problema de saúde pública e
social. Logo, a repercussão na população infantil é acentuada, visto que estes afloram
em uma fase da vida em que se encontram na fase de descoberta, de aceitação e de
autoconhecimento. Objetivou-se averiguar as experiências de vitimização dentro do
âmbito escolar. A pesquisa foi realizada em Fortaleza, especificamente, na Secretaria
Executiva Regional V através da aplicação de um questionário. Participaram 874
crianças de 10 e 11 anos no 5º e 6º ano escolar. A coleta de dados foi de fevereiro a
junho de 2013. Os dados quantitativos foram tabulados e revisados no EPI INFO
(versão 6.0). As análises bivariadas foram estratificadas para verificar diferenças
proporcionais das atitudes infantis praticadas e sofridas entre os respondentes. Foi
adotado o nível de significância estatística de 95% (p ≤ 0,05). A pesquisa tem como
Parecer de Nº 355.525/2012. Apresentam-se as análises descritivas das respostas
relacionadas à frequência das agressões praticadas e sofridas, nos últimos sete dias que
antecederam a coleta de dados. E, entre as agressões praticadas e sofridas destacam-se
em 67,2% os que relatam que um colega lhe deu um empurrão, em seguida 61% dos
alunos referem que os outros implicam e “frescam” com eles para fazer os outros rirem.
No entanto, 54,4% se tornam atores ao relatarem que falam coisas sobre outras pessoas
para fazer os outros rirem e 52,4% referem ter dado “empurrão”. No que se refere na
escala de 7 vezes nos últimos 7 dias, 7,4% dos meninos fizeram gozação entre colegas
contra 2,6% das meninas(p=0,01). Padrão semelhante ocorre quanto à prática da
violência física e a prática de implicar/frescar com tendências proporcionais
estatisticamente significantes por sexo. A atitude de um colega dar um empurrão neles
teve 6,2% dos meninos e 4,8% das meninas (p=0,50). Como, igualmente o ato de
ameaçar, ferir ou bater foi sofrido entre ambos os sexos para 5,3% dos meninos e 2,8%
das meninas (p=0,17). As atitudes agressivas, as incivilidades e as agressões verbais
estão no cotidiano escolar. Há uma reflexão a ser tomada acerca da visível diferença
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comportamental e responsiva entre os gêneros. A violência se apresenta em diversas
modalidades no âmbito escolar, interferindo e atuando na concepção dos alunos em
caráter de sua formação como cidadãos.
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Michelle da Silva Escobar – Nutricionista do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
Izabel Cristina Vargas Rocha de Carvalho –Nutricionista do Instituto Nacional de Traumatologia
e Ortopedia
Introdução: Pesquisas têm mostrado a relação do excesso de peso com o aumento do número
de cirurgias ortopédicas, em especial, as do joelho. Objetivo: Conhecer o estado nutricional
dos pacientes adultos e idosos pré- cirúrgicos do CAE Joelho do INTO, no ano de 2013.
Metodologia: Foram coletados peso e altura dos 847 pacientes no momento da internação,
para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). O estado nutricional foi classificado
de acordo com os pontos de corte estabelecidos pelo SISVAN (BRASIL, 2011). Usou-se o teste
Qui-quadrado para comparar as prevalências e o teste ANOVA para comparar as médias,
aceitando significância de p<0,05 para ambos. Resultados: Dos 847 pacientes, 43,9% (n= 384)
eram adultos e 56,1% (n=490) eram idosos, com semelhança de proporção entre os sexos,
sendo 53,9% (n=471) do sexo feminino e 46,1% (n=403) do sexo masculino. A média de idade
entre adultos foi de 41,97 anos (±10,69) e entre idosos foi de 70,04 anos (±6,42). A média de
IMC nos adultos foi de 28,27 kg/m (±5,36) e nos idosos de 30,35 kg/m (± 5,93)(p<0,05).
Considerando o total de pacientes, 70,8% (n= 619) apresentaram excesso de peso, 25,7%
(n=225) apresentaram eutrofia e 3,4% (n= 30) apresentaram magreza. Estratificando por grupo
etário, a prevalência de excesso de peso foi maior nos idosos (55,7%), quando comparada com
as do adulto (44,3%), p<0,05. A prevalência da eutrofia foi semelhante nos idosos e nos
adultos (52,4%, n= 118 e 47,6%, n= 107 respectivamente). A magreza foi bem mais prevalente
nos idosos (90,0%, n=27), quando comparada aos adultos (10,0%, n= 3)(p=0,00). Conclusão: A
intervenção nutricional é de extrema importância para amenizar as consequências dos
distúrbios nutricionais que, por sua vez, podem influenciar negativamente, tanto no período
pré quanto no pós- cirúrgico.
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MORTALIDADE POR ACIDENTES DE MOTOCICLETA NO MUNICÍPIO DE
ICÓ/CE
FREITAS, KERMA MÁRCIA
ALENCAR, LORENA BARRETO
SCHWINDEN, LUÍS CARLOS
No Brasil, a partir da década de 80, as causas externas passaram a representa a segunda
causa de morte, e a primeira para as faixas etárias entre 05 e 39 anos. A partir de 1993
os acidentes de trânsitos passaram a ser considerados problema de saúde pública de
grande magnitude e transcendência, com forte impacto na morbimortalidade da
população. As causas externas representam uma demanda significativa para os serviços
de emergência e a importante carga social que denotam, não só pelas sequelas e perda
de vidas, como também por onerarem a sociedade com os custos diretos e indiretos. É
importante salientar que vem-se observando o aumento crescente do número de
acidentes envolvendo motocicletas, veículos que ganha cada vez mais aceitação e
aprovação da população, por ser ágil e de custo reduzido. O estudo teve como objetivo
avaliar a mortalidade por acidentes por motocicletas no município de Icó, Ceará, no ano
de 2013. Trata-se de um estudo descritivo sobre os acidentes de motocicletas registrados
em um serviço de emergência situado no Município de Icó, Ceará, o qual presta
atendimento a nível regional, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2013,
enfatizando os que evoluíram com Trauma Crânio Encefálico(TCE) e óbito. O estudo
mostrou que, nesta unidade hospitalar, foram atendidos durante o ano de 2013,
671(100%) vítimas de trauma por acidentes de motos, uma média mensal de 55,9 casos.
Dentre essas 11(1,6%) das vítimas tiveram diagnósticos de TCE e destas 07(63,6%)
evoluíram a óbito. Os meses de maior ocorrência foram os de Julho com 64 (9,5%)
casos e em dezembro com 87 (12,9%) casos, meses que correspondem a períodos
festivos no município. Os dados revelam uma alta mortalidade por acidentes por
motocicletas no município. A concentração de casos no período festivo está associado
ao uso de bebida alcoólica além da falta de uso do equipamento de segurança. Embora,
no segundo semestre do ano de 2013, tenha sido implantado no município um serviço
de fiscalização de trânsito (DEMUTRAN) não se obsevou uma queda no número de
ocorrência destes acidentes. Portanto torna-se importante priorizar as ações preventivas
de acidentes de motos, como educação no transito e uma intensificação na fiscalização
pelos órgãos responsáveis, com exigência no uso de equipamentos de segurança.
Palavras-chave: Mortalidade, Epidemiologia, Causas externas
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A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E A INVESTIGAÇÃO DE UM SURTO DE SARAMPO
NO CEARÁ APÓS VÁRIOS ANOS SEM CASOS

Elizabete de Oliveira Lacerda; Raimunda Sulene Barros Cavalcante; Roberta Gomes Barbosa;
Maria Edna Isidoro da Costa

Descrever o desempenho operacional da Vigilância Epidemiológica (VE) na investigação e as
medidas de controle adotadas em um surto de Sarampo no Ceará. Estudo descritivo realizado em
um hospital público pediátrico de referência para o Estado do Ceará onde ocorreu o primeiro caso
em Janeiro de 2014. Sendo recomendado de imediato o bloqueio vacinal conforme protocolo de
bloqueio recomendado pelo Ministério da Saúde (MS), para todos os trabalhadores, crianças e
acompanhantes dessa unidade de saúde, foram aplicadas 1516 doses a partir dos 6 meses de vida,
investigados todos os casos suspeitos e confirmados; busca retrospectiva em 516 prontuários e
vigilância ativa até 19 de março de todos os pacientes atendidos. Dos 38 casos suspeitos
notificados, 10 foram confirmados e 28 descartados no período de dezembro de 2013 a fevereiro de
2014, dos 38 casos suspeitos foram realizados 21 sorologias. Realizada vacinação sendo aplicadas
1516 doses na faixa etária a partir dos 6 meses, de todos os trabalhadores e acompanhantes. A
agilidade das ações como bloqueio, vigilância ativa, alertas aos trabalhadores, criação de um
protocolo de atendimento e a integração dos serviços de saúde evitou-se a ocorrência de novos caos.

Palavras-chave: Vigilância Epidemiológica. Surto. Vacinação.
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Assistência pré-natal no Brasil
Autores
Elaine Fernandes Viellas (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP / Fiocruz)
Rosa Maria Soares Madeira Domingues (Instituto de Pesquisa Clinica Evandro Chagas IPEC / Fiocruz)

Silvana Granado Nogueira da Gama (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP / Fiocruz)
Marcos Augusto Bastos Dias (Instituto Fernandes Figueira - IFF / Fiocruz)
Mariza Miranda Theme Filha (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP / Fiocruz)
Janaina Viana da Costa (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP / Fiocruz)
Maria Helena Bastos (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP / Fiocruz)
Maria do Carmo Leal (Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP / Fiocruz)
Resumo
A assistência pré-natal é um importante componente da atenção à saúde das mulheres
no período gravídico-puerperal. Considerando a importância de dados nacionais que
permitam uma melhor avaliação da assistência prestada, o estudo tem por objetivo
analisar a assistência pré-natal oferecida às gestantes usuárias de serviços de saúde
públicos e/ou privados utilizando dados da pesquisa “Nascer no Brasil”, realizada em
2011 e 2012. As informações foram obtidas por meio de entrevista com a puérpera
durante a internação hospitalar e de dados do cartão de pré-natal. Realizou-se análise
para amostras complexas para inclusão de efeito de desenho, dado que foi utilizada
amostragem por conglomerados, com aplicação do teste estatístico qui-quadrado com
significância de 0,05, para verificar diferenças entre proporções. Os resultados mostram
cobertura elevada da assistência pré-natal (98,7%), tendo 75,8% das mulheres iniciado o
pré-natal antes da 16ª semana gestacional e 73,1% comparecido a seis ou mais
consultas, conforme preconizadas pelo Ministério da Saúde. Utilizando-se a
recomendação atual da Rede Cegonha de que o início do pré-natal seja realizado até a
12a semana gestacional, o início precoce se reduz para 60,6%. Barreiras de acesso e
problemas pessoais foram as razões mais frequentes para a não realização do pré-natal
(43,2% e 40,6%, respectivamente). Já a dificuldade para o diagnóstico da gravidez foi a
principal razão referida para o seu início tardio (46,6%). O pré-natal foi realizado
principalmente em unidades de atenção básica (89,6%), públicas (74,6%), com
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consultas realizadas na maioria pelo mesmo professional (88,4%), em sua maioria
médicos (75,6%). Um quarto das puérperas entrevistadas referiu que a gestação foi
classificada como de risco. Do total das entrevistadas, apenas 58,7% foram orientadas
sobre a maternidade de referência para internação para o parto. Antes de conseguir
internação onde o parto foi realizado, 16,2% das mulheres procuraram mais de um
serviço para a admissão para o parto. A principal razão citada foi ausência de condição
de atendimento (40,0%), por falta de médicos, insumos e equipamentos. Podemos
afirmar que o Brasil foi bem sucedido na ampliação do acesso à assistência pré-natal,
entretanto, desafios persistem para a melhoria da qualidade dessa assistência.

Palavras-chave:
Saúde Materno-Infantil, Cuidado Pré-Natal, Gestantes, Serviços de Saúde, Sistema Único de
Saúde
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Fatores associados à utilização de medicamentos por gestantes em atendimento pré-natal
no município de Santo Antônio de Jesus - BA.
Débora Bomfim Costa; Willane Pinheiro de Oliveira Alves; Michele de Jesus Cavalcante;
Fernanda Regina Santana Alves e Djanilson Barbosa dos Santos.
Estudos farmacoepidemiólogicos têm mostrado que a gestação é acompanhada de uma série
de intervenções com medicamentos e que sua frequência e classes terapêuticas utilizadas
possuem uma variação expressiva entre os países, também as diferenças das associações entre
as variáveis sócio demográficas e o uso de medicamentos têm mostrado variações
significativas, não existindo um padrão explicativo claro. O objetivo deste estudo foi comparar
o uso de medicamentos durante a gravidez, segundo variáveis sociais e biológicas, em
gestantes que fizeram o atendimento pré-natal em serviços do SUS no município de Santo
Antônio de Jesus – BA. Foi realizado um estudo transversal, no qual participaram 717 mulheres
que se encontravam com idade gestacional menor ou igual a 16 semanas, entre 2012 e 2013,
através de um questionário previamente estruturado. Foram realizadas análises bivariadas
entre todas as variáveis em estudo e os desfechos consumo de medicamentos na gestação e
consumo por classes terapêuticas. Empregou-se o qui-quadrado para avaliar a relação entre as
variáveis dependentes e as variáveis independentes, estimando-se as razões de prevalência. O
uso de qualquer medicamento (N= 619; 86,3%) mostrou uma associação positiva com o início
do pré-natal no primeiro trimestre (RP = 1,16), a classe econômica A/B (RP= 1,17) e ter algum
problema de saúde (RP= 1,11). O uso de medicamentos que atuam sobre o aparelho digestivo
(N=147; 23,7%) e os antianêmicos (N=529; 85,4%) mostraram associação com idade ≥ 30 anos
(RP= 1,66 / RP=1,12), início do pré-natal no primeiro trimestre (RP =1, 86 / RP= 1,36), e ter
algum problema de saúde (RP = 1,49 / RP= 1,14). O uso de medicamentos multivitamínicos (N=
64; 10,3 %) mostrou associação positiva com ter mais anos 11 anos de estudo (RP= 4,32), não
ser negra (RP= 1,84) e classe econômica A/B (RP= 2,28). O uso de medicamentos e as
associações com as variáveis sociais e biológicas parecem apresentar comportamento
diferente para as diferentes classes de medicamentos utilizados, isso porque cada classe de
medicamentos tenderia a mostrar uma função simbólica ou terapêutica diferente para os
usuários.
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UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE: UM ESTUDO DE CASO
Larissa Pruner Marques – Universidade Federal de Santa Catarina –
larissapm_90@hotmail.com
Thiago Corrêa– Universidade Federal de Santa Catarina –
thicor85@hotmail.com
Maria do Horto Fontoura Cartana– Universidade Federal de Santa Catarina –
horto@ccs.ufsc.br
Introdução: os sistemas de informação em saúde (SIS) são ferramentas criadas para
identificar problemas individuais e coletivos do quadro sanitário de uma população,
propiciando elementos para análise da situação, eleição de ações prioritárias, agilizar processo
de tomada de decisões e subsidiar o planejamento em saúde. Objetivo: conhecer a utilização
dos SIS no planejamento e nas ações de um centro de saúde de Florianópolis/SC, Brasil.
Método: estudo de caso exploratório-descritivo, com análise qualitativa. Dados foram obtidos
por observação de campo (40 profissionais do centro de saúde), entrevistas semiestruturadas
com uma das equipes de saúde da família (8 profissionais) e analisados pelo método de
triangulação. Classificou-se as informações em unidades de análise: conhecimento e formação
dos profissionais sobre SIS, finalidade de utilização dos SIS, dificuldades e pontos positivos.
Resultados: o trabalho incluiu qualquer SIS citado pelos sujeitos. Frente ao conhecimento
sobre conceitos de SIS, levantaram ser um banco de dados, no qual coleta-se informações que
contribuam para a produção de conhecimento acerca da saúde da população de abrangência da
unidade. Quanto a formação, 50% dos entrevistados receberam capacitação pelo empregador,
porém todos referiram ser insuficiente, mas mostraram valorizar sua importância. A
finalidade de utilização dos SIS, nas entrevistas, apontam para monitoramento, organização e
análise de dados (por exemplo número de preventivos e gestantes) já nas observações,
avaliação (cobertura vacinal). Indicaram dificuldades, como desconhecimento da utilização
dos SIS a nível macro, falta de capacitação, escassez de locais com computadores acessíveis
para a preenchimento de fichas e utilização dos SIS, indisponibilidade de tempo para registrar
todas as informações solicitadas, falta de cruzamento de dados comuns nos diferentes SIS,
como também questionam a fidedignidade das informações. Os pontos positivos foram o
acesso rápido aos SIS, agilidade na obtenção dos dados e por possibilitar levantamento da
situação em saúde dos usuários, apesar das fragilidades. Conclusão: apesar de não
perceberem, os profissionais e trabalhadores da saúde utilizam os SIS para o planejamento de
ações. Entretanto, necessitam entender melhor a sua finalidade para sentirem-se
corresponsáveis e participarem ativamente desse processo, além dos gestores.
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Fatores associados ao baixo peso em idosos participantes do Estudo EpiFloripa
Idoso - Florianópolis – SC.
Susana Cararo Confortin – Universidade Federal de Santa Catarina –
susanaconfortin@gmail.com
Danielle Ledur Antes – Universidade Federal de Santa Catarina –
danielleantes@gmail.com
Ione Jayce Ceola Schneider– Universidade Federal de Santa Catarina –
ione.jayce@gmail.com
Eleonora d’Orsi - Universidade Federal de Santa Catarina –
eleonora@ccs.ufsc.br

Introdução: O processo de envelhecimento pode acarretar desordens nutricionais.
Objetivo: Verificar a associação entre baixo peso e variáveis sociodemográficas, estilo
de vida e condições de saúde em idosos residentes em Florianópolis, Santa Catarina.
Método: Estudo transversal, de base populacional, no qual foram avaliados 1.705
idosos (60 anos ou mais) residentes em Florianópolis. O baixo peso foi verificado por
meio do índice de massa corporal para idosos (IMC < 22,0 Kg/m²) de acordo com as
categorias propostas pela American Academy of Family Physicians (2002). Utilizou-se
análise de regressão logística binária bruta e ajustada, para avaliar a associação entre o
desfecho e as covariáveis (sexo, grupo etário, renda em quartis, consumo de álcool,
tabagismo, atividade física no lazer, atividades da vida diária, morbidades, déficit
cognitivo e percepção de saúde). Resultados: Dos 1.705 idosos, 8,33% apresentaram
baixo peso. Na análise bruta associaram-se ao baixo peso as variáveis, grupo etário,
renda em quartis, cor da pele e consumo de álcool. Na análise ajustada, os idosos com
80 anos ou mais apresentam 3,79 (IC95%: 1,94-7,43) vezes mais chances de ter baixo
peso quando comparado aos do grupo etário de 60 a 69 anos. Idosos com maior renda,
3º e 4º quartis, apresentaram 56% (OR: 0,44; IC95%:0,21-0,94) e 63% (OR:0,37;
IC95%:0,18-0,74) vezes menos chances de ter baixo peso quando comparados aos
idosos com menor renda (1º quartil). Conclusão: Idosos com idade avançada e com
condições econômicas menos favorecidas apresentam mais chance de ter baixo peso
quando comparados aos seus pares. Dificuldades em ingerir (mastigar ou engolir)
alimentos mais densos devido ao avanço da idade ou dificuldades financeiras para
comprar alimentos mais saudáveis são fatores que podem levar ao baixo peso. É
imprescindível a informação aos idosos visando a mudança de comportamento no que
diz respeito à alimentação dos mesmos.
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Hipertensão arterial e fatores associados entre indígenas Kaingang, Terra Indígena
Xapecó, Santa Catarina, Brasil
BRESAN, Deise
LEITE, Maurício Soares

Introdução: Em um panorama onde ainda predominam as doenças infecciosas e parasitárias,
um número crescente de estudos vem apontando para o surgimento, e em prevalências por
vezes alarmantes, de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) entre povos indígenas no
Brasil. Entre elas, destacam-se as cardiovasculares, que aparecem como a principal causa de
morte no país e no mundo, e têm como principal fator de risco a hipertensão arterial sistêmica
(HAS), considerada um problema significativo de saúde pública.
Objetivo: Descrever a prevalência de níveis tensionais sugestivos de HAS (NTSHAS) e sua
associação com variáveis sociodemográficas e antropométricas, em adultos indígenas
Kaingang, na Terra Indígena Xapecó (TIX), Santa Catarina, Brasil.
Método: Estudo transversal, tipo censo, realizado na Aldeia Pinhalzinho da TIX, com
indígenas de 20 anos ou mais, em 2013. Foram aferidos peso, estatura, circunferência da
cintura (CC) e pressão arterial sistólica e diastólica, e coletados dados sociodemográficos
(sexo, idade, escolaridade, situação conjugal, tipo de piso e parede da residência e renda per
capita) por meio de entrevistas face-a-face. Os indivíduos foram classificados com NTSHAS,
quando os valores de PAS e PAD eram iguais ou superiores a 140/90mmHg, ou quando
faziam uso de medicamento para HAS. As análises estatísticas foram realizadas no software
STATA 11.0.
Resultados: Foram avaliados 355 indivíduos, sendo 56,1% mulheres. A mediana de idade foi
37 anos, havendo maior frequência de pessoas com 20 a 35 anos, que viviam com um
companheiro e estudaram até oito anos. A prevalência de HAS foi 53,2% (IC95% 45,3;61,1)
entre os homens e 40,7% (IC95% 33,8;47,6) entre as mulheres. Após análises ajustadas, nas
mulheres, apenas a idade esteve positivamente associada aos NTSHAS. Nos homens, idade,
tipo de piso da residência (piso de cimento), CC e índice de massa corporal estiveram
diretamente associados com NTSHAS.
Conclusão: A prevalência de HAS foi a maior encontrada em povos indígenas no Brasil até o
momento, e é superior à prevalência registrada para a população brasileira. Destaca-se a
necessidade de ações que visem o controle dos fatores de risco para HAS, tendo em vista a
contribuição da mesma na morbimortalidade por doenças cardiovasculares e suas
consequências.
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Entraves/facilidades - Prevenção e detecção precoce do câncer de colo de útero na
atenção primária em saúde no Brasil
Andrade, Carla Daniela Ribeiro 1
Figueiredo, Elisabeth Niglio 2
Introdução: O Brasil, ainda detém dados elevados de mortalidade para canceres que
podem ser evitados, entre eles, o câncer de colo de útero (CCU), um dos mais suscetíveis
de prevenção e com altos índices de cura, chegando a 100%, quando diagnosticado
precocemente. Apesar disso, relatos do INCA apontam esta neoplasia como a quarta causa
de morte por câncer na população feminina. A citologia oncótica, exame preventivo para
este câncer é de baixo custo e, pelas diretrizes do Programa Nacional de Controle do
Câncer do Colo de Útero, deve ser acessível a toda mulher a partir de 25 anos. Desta
forma, o objetivo deste estudo é compreender quais são os entraves enfrentados por
mulheres usuárias do SUS, para a detecção precoce do CCU e quais as facilidades que
podem contribuir para diminuição de dados tão alarmantes. Método: revisão bibliográfica
da literatura, com busca realizada nas bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, referentes
aos anos de 2007-2012, com as seguintes palavras chaves: câncer de colo do útero,
políticas públicas, saúde da mulher, atenção primária, Papanicolaou, Brasil. Foram
selecionados 22 artigos científicos. Resultados: o perfil socioeconômico das mulheres
pode ser tanto entrave como facilidade para prevenção do CCU (36,36%). A baixa
escolaridade (40%), procurar por consulta médica apenas quando apresentam outros
problemas de saúde (27,27%), a desinformação sobre o exame (22,72%), vínculo
empregatício inflexível (18,18%), não ter companheiro fixo, atendimento de livre demanda
(13,63% cada), possuir filhos, a baixa cobertura dos serviços públicos (9% cada), contribui
para a baixa adesão ao exame preventivo do CCU. A implementação do Caderno de
Atenção Básica referente ao controle dos cânceres de colo de útero e mama 2013 e a
utilização dos protocolos contribuiu com a expansão da cobertura do exame (9% cada).
Conclusão: Os entraves ainda se sobressaem frente às facilidades de prevenção do CCU,

explicando as estatísticas de mortalidade por este tipo de agravo. Esforços devem ser
envidados para que as políticas propostas possam ser incrementadas no âmbito da
realidade nacional.
1
2

Enfermeira. UNIFESP.
Enfermeira, Profª Doutora, docente da EPE/UNIFESP.
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SURTO DE SARAMPO NO ESTADO DO CEARÁ: NOTIFICAÇÃO DE UM HOSPITAL
PÚBLICO PEDIÁTRICO DE REFERÊNCIA PARA O ESTADO
Elizabete de Oliveira Lacerda; Raimunda Sulene Barros Cavalcante; Roberta Gomes Barbosa;
Maria Edna Isidoro da Costa

Relatar um surto de Sarampo em Fortaleza-CE, após anos da inexistência da doença, demonstrando
a integração dos serviços de saúde e a rapidez na condução do caso. O estudo foi realizado em todos
os casos suspeitos notificados e investigados, seguindo-se ao monitoramento diário por vinte e um
dias. Para o processamento e análise dos dados utilizou-se como instrumento de coleta a ficha de
investigação individual (FII) e resultado de exame laboratorial. A ocorrência do primeiro caso
confirmado laboratorialmente no estado trouxe bastante expectativa em relação a reemergência da
referida doença. Sendo o primeiro caso notificado e confirmado dentro de um hospital público de
referência em pediatria para o estado do Ceará. Após essa notificação foram surgindo casos novos
sendo a sua maioria na capital. Foram notificados 312 casos suspeitos entre 25 de Dezembro de
2013 e 11 de Março de 2014 no Estado. Entre estes 38 casos notificados e investigados foram do
referido hospital, e dentre os casos notificados 26,3% ( 10/38) foram confirmados e 73,7% ( 28/38)
foram descartados por critérios laboratorial ou clínico epidemiológico. Observamos que a faixa
mais atingida foi a de menores de 5 anos (32/38) e desses 53% em menores de 1 ano ( 17/38). O
município mais atingido foi a capital com 76.3% ( 29/38) dos casos. A área mais atingida foi o
bairro Vicente Pinzon e bairros circunvizinhos. A agilidade das ações, criações de protocolo e a
integração dos serviços foi fundamental para elucidação do surto e diminuição de novas
ocorrências.

Palavras-chave: Epidemiologia. Notificação. Sarampo. Surto.
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IDADE GESTACIONAL: QUALIDADE DA INFORMAÇÃO E
NASCIMENTOS PRÉ-TERMOS SEGUNDO MÉTODOS DE AFERIÇÃO NO
MUNICÍPIO DE NITERÓI, RJ
Mariana Alves Frota da Costa 1
Pauline Lorena Kale 2
INTRODUÇÃO: A representatividade e acurácia das informações sobre Idade
Gestacional (IG) são relevantes para o monitoramento de nascimentos pré-termos.
OBJETIVOS: Analisar a qualidade da informação sobre idade gestacional (IG) e
calcular a prevalência de prematuridade segundo o método de aferição da IG em
Niterói, RJ, 2011. MÉTODOS: Estudo descritivo de base populacional. A fonte de
dados foi o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Foram calculados
indicadores de qualidade da informação (percentuais): incompletitude dos campos
referentes à IG da atual Declaração de Nascido Vivo- DN (Data da Última
Menstruação-DUM, Semana de Gestação-SG e Método usado para estimar a IG-MIG),
da variável gestação do SINASC (atual e antiga DN); informações inconsistentes entre
IG (semanas) e peso ao nascer-PN (gramas) segundo critérios do Ministério da Saúde.
Foram calculadas prevalências de nascimentos pré-termos (IG<37) segundo informação
da DUM, do exame físico e “outros” e total (variável gestação), excluindo-se registros
atípicos e inconsistentes. RESULTADOS: Nasceram vivos 6.139 munícipes em 2011.
Quando a informação sobre IG é calculada pelo SINASC após a digitação da DUM
(1.974 registros), não há incompletitude do campo SG e quando preenchida na DN
devido à ausência da DUM e ao preenchimento do campo MIG (881 registros), a
incompletitude foi 3,9%. Este percentual diminuiu para 1,3% quando a informação
intervalar da IG é preenchida (DN antiga) e calculada no banco de dados a partir da
variável SG (DN atual). O PN constava em todas as DN e as exclusões foram inferiores
a 0,5%. A prevalência de nascimentos pré-termos entre os nascidos que tiveram o
campo preenchido da DUM (1.952) foi 11,5%; aferido por exame físico, outros
métodos, por método ignorado e total foram, respectivamente, 10,5%, 13,7% e 17,2% e
9,4%. Em 246 registros SG estava preenchida, mas sem indicação do método (16,7%
pré-termos). CONCLUSÃO: Apesar da baixa frequência de incompletude e
inconsistências das informações sobre IG, o preenchimento destes campos na DN deve
ser aprimorado. Além de erros de preenchimento e digitação da DN, existe a imprecisão
dos MIG que afetam o indicador de nascimentos pré-termos. A ultra-sonografia nas 20
primeiras semanas de gestação, MIG mais acurado, tem sua informação perdida na DN
por estar incluída na categoria “outros métodos”.
DESCRITORES: idade gestacional, prematuridade, sistema de informação,
nascimentos pré-termos.
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Enfermeira Sanitarista, Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestranda em Saúde Coletiva, Linha
Epidemiologia e Políticas de Saúde, Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (IESC/UFRJ).
2
Professora Associada de Epidemiologia da Faculdade de Medicina e do IESC-UFRJ.
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CAUSAS DE ABSENTEÍSMO DE LONGA DURAÇÃO POR ACIDENTES DE
TRABALHO NO ESTADO DO AMAPÁ
Autores:
Karoline Wayla Costa da Silva1
Iuri Silva Sena1
Raiza Marques Vieira Campos1
Vittor Candido Soares1
Bráulio Érison França dos Santos2
1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da UNIFAP; 2-Médico, Professor
de medicina da UNIFAP, Mestre em ciências da saúde, e Especialista em
Medicina Legal.
Introdução: Acidentes de Trabalho são eventos não planejados causadores de
dano, ocasionam consequências a saúde e impactos socioeconômicos no
mundo inteiro. Absenteísmo é o termo que designa a falta do empregado ao
trabalho. Dentre os tipos de absenteísmo, está o absenteísmo ocupacional, que
consiste nas ausências ao trabalho em virtude de acidentes de trabalho ou
doenças profissionais. Objetivo: Identificar as patologias, classificadas pelo
CID-10, mais frequentes associadas aos afastamentos por Acidente de
Trabalho no Estado do Amapá, no período de 2008 a 2012. Metodologia: Foi
feito um estudo descritivo utilizando o modelo de investigação transversal, com
abordagem e análise de dados quantitativa. Foram analisados no Estado do
Amapá no período mencionado, nas Agências de Previdência Social do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Resultados: Dos 10.216 casos
analisados, 1.697 foram referentes a Acidentes de Trabalho (Espécie 91), que
corresponde a 16,6% dos benefícios concedidos no período. As Causas
Externas (CID T e S) representaram 71,6% dos casos, seguido pelas Doenças
Osteomusculares (CID M), com 18%, pelas Doenças do Aparelho Digestório
(CID K), com 2% e pelas Doenças Mentais (CID F) com 1,7% dos casos. O
grupo CID T apresentou um total de 78 afastamentos (6,42% das Causas
Externas), já o grupo CID S foram 1.137, 93,58%. Conclusão: Os Acidentes de
Trabalho são grave problema de saúde pública em virtude das repercussões
provocadas a saúde dos trabalhadores. Pelos achados desta pesquisa, as
ações de maior prioridade para prevenção de agravos relacionados ao trabalho
devem incluir as Causas Externas e as Doença Osteomusculares responsáveis
por mais de 89% dos afastamentos laborais no Amapá no período de estudo.
Muitas estratégias podem se mostrar efetivas na abordagem deste tema e a
prevenção de acidentes em ambientes laborais necessita ser abordada de
forma multidisciplinar e intersetorial. A partir do conhecimento da realidade
local é possível realizar adaptações exigidas pelas peculiaridades regionais na
definição de táticas mais eficientes para a redução de acidentes laborais.
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Espera-se que este estudo possa contribuir com elementos técnicos
necessários para o fortalecimento de políticas de proteção à Saúde do
Trabalhador no Amapá.
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EPIDEMIOLOGIA DA AIDS EM IDOSOS NO ESTADO DO CEARÁ: 2002 - 2012.
Vanessa Frota Santos
Samyla Citó Pedrosa
Gilmara Holanda da Cunha
Nathália Lima Pedrosa
Maria Luciana Teles Fiuza
Marli Teresinha Gimeniz Galvão
Introdução: O envelhecimento da população no Brasil, assim como no Ceará é uma realidade.
Em meio ao envelhecimento populacional, podemos perceber a emergência das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) na população idosa, incluindo a aids. Objetivo: Identificar a
epidemiologia dos casos de aids notificados no Ceará, em indivíduos com idade igual ou
superior a 60 anos, no período de 2002 a 2012. Metodologia: Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, cujos resultados foram obtidos por meio de consulta aos dados do
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), disponibilizado no site do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A população do estudo
foi constituída pelos casos de aids em pessoas com idade igual ou superior a 60 anos,
notificados no período de 2002 a 2012. Resultados: No período analisado foram notificados
7.195 casos de aids no Ceará, sendo que 195 ocorreram com idosos, representando 2,71% do
número total de casos. Embora seja uma porcentagem pequena, o crescimento anual foi
contínuo. Durante o período, 67,7% dos casos notificados nessa população eram do sexo
masculino. Entretanto, é válido ressaltar que, a proporção de casos homens/mulheres teve um
decréscimo ao longo desses anos. Sendo que, em 2002 a proporção era de quatro homens
para cada mulher, e ao longo dos anos, essas proporção teve uma média de 2,8:1. Em relação
à orientação sexual, 63 casos tinham esta informação ignorada, do restante, 85,6% eram
heterossexuais. Conclusão: O número de casos de aids em idosos tem sido crescente. Essa é
uma nova característica da epidemia, que pode ser decorrente do aumento da sobrevida, da
terapia antirretroviral e do uso de fármacos para tratamento de doenças crônicas. Portanto,
uma maior atenção deve ser dada a esta clientela, por ser a aids uma doença ligada à
sexualidade e revestida de estigma. Isso representa um desafio tanto para os profissionais de
saúde, que precisam ser melhor capacitados para abordar sobre a saúde sexual dos idosos,
como para o governo, que necessita promover campanhas de prevenção de DST/aids
direcionadas a esse público.
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Posição socioeconômica e obesidade abdominal: uma revisão da literatura brasileira

Ronaldo Fernandes Santos Alves¹
Marcelo Castanheira Ferreira²

¹Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
²Escola de Nutrição, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola Nacional de
Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz.

Introdução: A relação entre posição socioeconômica (PSE) e obesidade abdominal, em
particular, ainda é pouco compreendida pela epidemiologia brasileira. Objetivo: Revisão
sistemática da literatura sobre a associação entre PSE e obesidade abdominal em população de
adultos no Brasil. Método: Realizou-se busca bibliográfica até fevereiro de 2014, por meio da
BIREME, nas bases LILACS, IBECS, MEDLINE e SciELO para publicações completas, sem
restrição de gênero, idioma ou ano de publicação. Foram incluídos estudos observacionais que
utilizaram pelo menos um indicador de PSE como variável de exposição e um ponto de corte
para circunferência abdominal, na definição de obesidade abdominal como variável de
desfecho. A relação em questão foi tomada como unidade de análise, avaliada com base na
significância estatística e direção da associação, e então classificada com direta, inversa ou
ausente. Resultados: A pesquisa inicial encontrou 430 publicações, aonde 9 estudos
seccionais de base populacional, conduzidos entre 1996 e 2010, confirmaram os critérios de
elegibilidade. Três estudos foram realizados em Pelotas, 2 em São Leopoldo, 1 em Salvador,
1 no Rio de Janeiro e 1 em seis municípios do Maranhão. A associação entre PSE e obesidade
abdominal foi predominantemente inversa entre as mulheres (77%; 17/22), principalmente
com relação à escolaridade, e ausente entre os homens (54%; 7/13), no qual o segundo
resultado mais frequente foi associação direta (38%; 5/13), sobretudo com relação à renda.
Ainda que em número reduzido, entre as mulheres, todas as associações foram inversas
quando se usaram os indicadores classe socioeconômica da Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (ABEP), ocupação e trabalho remunerado. Conclusão: Poucos estudos
com população adulta brasileira examinaram a relação entre PSE e obesidade abdominal,
sendo esta investigada no curso de outras análises. Os resultados desta revisão reportaram
importante diferença de gênero na relação estudada, bem como variações quanto aos
representantes empíricos de PSE utilizados, apontando a necessidade de estudos sobre os
determinantes socioeconômicos da obesidade abdominal no país.

Palavras-chave: Posição socioeconômica; Obesidade abdominal; Revisão sistemática.
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ANÁLISE	
  DE	
  ENGAJAMENTO	
  PELO	
  FACEBOOK	
  COMO	
  PLATAFORMA	
  DE	
  DISSEMINAÇÃO	
  DE	
  
INFORMAÇÕES	
  ESTRATÉGICAS	
  EM	
  EPIDEMIOLOGIA	
  NA	
  ROTINA	
  DO	
  CIEVS	
  PERNAMBUCO.	
  
Onicio	
  B.	
  Leal	
  Neto;	
  Suzanne	
  Santos	
  Lima;	
  Juliana	
  Perazzo	
  Ferreira;	
  Patrícia	
  Michely	
  Santos	
  Lima;	
  Maria	
  Auxiliadora	
  
Caldas	
  Sivini;	
  Rita	
  de	
  Cassia	
  de	
  Oliveira	
  Vasconcelos;	
  Lucilene	
  Rafael	
  Aguiar;	
  Fabianni	
  Meneses;	
  Romildo	
  Assunção;	
  
George	
  Santiago	
  Dimech;	
  Patrícia	
  Ismael	
  de	
  Carvalho.	
  
Tópico:	
  Epidemiologia	
  e	
  Comunicação	
  

	
  
Na	
  saúde	
  pública,	
  as	
  redes	
  sociais	
  são	
  usadas	
  principalmente	
  para	
  Detecção	
  Digital	
  de	
  
Doenças,	
   entretanto,	
   outras	
   funcionalidades	
   podem	
   ser	
   incorporadas	
   na	
   rotina	
   a	
   fim	
   de	
  
produzir	
   e	
   disseminar	
   as	
   informações	
   em	
   saúde.	
   O	
   presente	
   trabalho	
   teve	
   como	
   objetivo	
  
analisar	
  o	
  engajamento	
  das	
  informações	
  produzidas	
  pela	
  fan	
  page	
  do	
  CIEVS	
  PE,	
  no	
  período	
  de	
  
janeiro	
   de	
   2013	
   a	
   janeiro	
   de	
   2014.	
   Para	
   a	
   consolidação	
   dos	
   dados	
   foi	
   utilizado	
   o	
   Facebook	
  
Insights,	
  sendo	
  analisado	
  por	
  meio	
  do	
  Microsoft	
  Excel.	
  A	
  análise	
  de	
  engajamento	
  foi	
  realizada	
  
em	
   duas	
   etapas,	
   seguindo	
   a	
   metodologia	
   do	
   GraphMonitor,	
   onde	
   foi	
   calculado	
   o	
   Índice	
   de	
  
Engajamento	
   por	
   Post	
   (IEPost)	
   e	
   posteriormente	
   o	
   Índice	
   de	
   Engajamento	
   da	
   Página	
   (IEPágina).	
  
Além	
  disto,	
  foram	
  verificadas	
  outros	
  dados	
  como	
  o	
  quantitativo	
  de	
  “Curtir”	
  para	
  a	
  fan	
  page,	
  a	
  
soma	
  de	
  visualizações	
  do	
  conteúdo	
  publicado	
  na	
  página	
  e	
  o	
  número	
  total	
  de	
  visualizações	
  da	
  
página.	
   No	
   período	
   do	
   estudo,	
   foram	
   registradas	
   um	
   total	
   de	
   317	
   “curtidas”	
   e	
   10.762	
  
visualizações	
   diretas	
   da	
   página,	
   com	
   média	
   mensal	
   de	
   1.195	
   e	
   desvio	
   padrão	
   de	
   1.859,	
  
apontando	
  picos	
  de	
  audiência	
  de	
  acordo	
  com	
  o	
  conteúdo	
  publicado.	
  Quanto	
  à	
  visualização	
  de	
  
conteúdo,	
   todas	
   as	
   postagens	
   durante	
   o	
   período	
   atingiram	
   53.976	
   views.	
   Destes,	
   77%	
   foram	
  
conteúdos	
   produzidos	
   pelo	
   próprio	
   CIEVS	
   e	
   23%	
   foram	
   elementos	
   já	
   existentes	
   na	
   rede.	
   As	
  
postagens	
   com	
   maior	
   número	
   de	
   visualizações	
   estão	
   relacionadas	
   às	
   palavras-‐chave	
  
“Sarampo”	
   55%	
   (n=29.448),	
   “Copa	
   das	
   confederações”	
   20%	
   (n=10.669)	
   e	
   “Cenário	
  
epidemiológico”	
   13%	
   (n=6.820).	
   As	
   que	
   apresentaram	
   um	
   maior	
   índice	
   de	
   engajamento	
   foram	
  
“Copa	
   das	
   Confederações”	
   35%	
   (187,2);	
   “Cenário	
   Epidemiológico”	
   24%	
   (129,5);	
   e	
   “Sarampo”	
  
16%	
  (83,7).	
  Em	
  Julho	
  foi	
  atingido	
  o	
  maior	
  índice	
  de	
  engajamento	
  da	
  página	
  (205).	
  Entretanto	
  o	
  
pico	
   de	
   visualizações	
   se	
   deu	
   no	
   mês	
   de	
   novembro,	
   chegando	
   a	
   24.618	
   views.	
   Quando	
  
compara-‐se	
   o	
   IEPágina	
   e	
   número	
   de	
   visualizações	
   de	
   conteúdo,	
   percebe-‐se	
   que,	
   apesar	
   das	
  
postagens	
   durante	
   a	
   Copa	
   das	
   Confederações	
   (Julho)	
   geraram	
   maior	
   número	
   de	
   curtidas,	
  
apontando	
   uma	
   maior	
   interação	
   entre	
   o	
   conteúdo	
   publicado	
   e	
   os	
   usuários,	
   as	
   informações	
  
divulgadas	
  sobre	
  o	
  Sarampo	
  (Novembro)	
  foram	
  as	
  mais	
  disseminadas	
  na	
  rede	
  social.	
  Diante	
  do	
  
apresentado,	
   a	
   utilização	
   das	
   redes	
   sociais	
   se	
   demonstra	
   como	
   um	
   nicho	
   valioso	
   a	
   ser	
  
explorado	
   também	
   pela	
   vigilância	
   em	
   saúde,	
   fortalecendo	
   os	
   princípios	
   da	
   epidemiologia	
  
participativa.	
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ADOLESCÊNCIA E AIDS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
Vanessa Frota Santos
Samyla Citó Pedrosa
Gilmara Holanda da Cunha
Nathália Lima Pedrosa
Ana Zaiz Flores Hormain Teixeira de Carvalho
Marli Teresinha Gimeniz Galvão
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência compreende a
faixa etária entre 10 e 19 anos. Esse período de transição entre a infância e a vida adulta
inicia-se com as mudanças corporais da puberdade, sendo caracterizado pelos impulsos do
desenvolvimento físico, emocional, sexual e social. Em virtude disso, o adolescente mostra-se
vulnerável a diversas doenças e agravos. Dentre as situações de vulnerabilidade, destaca-se a
possibilidade de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Objetivo: Apresentar a
epidemiologia dos casos de aids notificados em adolescentes na Região Nordeste do Brasil.
Metodologia: Estudo do tipo epidemiológico, descritivo, com abordagem quantitativa. Os
dados foram obtidos por meio de consulta aos dados do Sistema de Informações de Agravos
de Notificação (Sinan), disponibilizado no site do Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS). A população do estudo foi constituída pelos casos de aids em
pessoas com faixa etária entre 10 e 19 anos, notificados no período de 2002 a 2012.
Resultados: Do total de casos de aids notificados (n=45.772) na Região Nordeste do Brasil,
2,1% (n=964) ocorreu entre adolescentes, dos quais 51,2% eram do sexo feminino e 85,1%
tinham entre 15-19 anos. O maior número de notificações aconteceu no Estado de
Pernambuco (231 casos; 24,0%), seguido pela Bahia (201; 20,8%) e Ceará (148; 15,3%).
Conclusão: No Brasil, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população jovem
apresenta tendência de aumento, pois os adolescentes apresentam características que têm
potencializado suas vulnerabilidades. Quando se trata de mulheres adolescentes, têm-se um
risco biológico ainda maior, visto que seu epitélio do colo uterino é mais exposto às doenças
sexualmente transmissíveis. Ademais, as mulheres têm parceiros mais velhos e são vítimas
frequente de violência sexual. São poucas as unidades de saúde que oferecem atendimento de
saúde sexual e reprodutiva para adolescentes de forma individualizada e privativa. Tendo em
vista esses fatores, percebe-se uma maior necessidade de intervenções junto aos
adolescentes, de modo que se possa viabilizar um acompanhamento integral da saúde.
Estimular o adolescente a participar ativamente do seu tratamento e acreditar na sua
capacidade de autocuidado são passos importantes para o estabelecimento de uma relação de
confiança.
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Função sexual de mulheres sobreviventes ao câncer do colo do útero

Introdução: O tratamento para o câncer do colo do útero (CCU) pode levar a efeitos adversos
tardios, como disfunções sexuais que têm forte impacto negativo sobre a qualidade de vida
(QV) das mulheres sobreviventes. Objetivo: avaliar a função sexual de mulheres sobreviventes
ao CCU e comparar com um grupo controle de mulheres sem história de câncer. Métodos: o
grupo câncer foi composto por mulheres submetidas ao tratamento para o CCU há, pelo menos
três meses (n= 37). Para cada sobrevivente ao câncer foi selecionada aleatoriamente, para
compor o grupo controle de base populacional (n=37), uma mulher sem história de câncer, com
características socioeconômicas e demográficas semelhantes. A função sexual foi avaliada
através do instrumento Índice de Função Sexual Feminina (FSFI). A coleta dos dados foi
realizada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF (parecer nº 131.805),
através de aplicação de questionários, por meio de entrevista face a face. Resultados: No
grupo câncer, 64,9% relatou vagina estreita ou curta demais; a maioria não era sexualmente
ativa (59,5%) e, das mulheres que tinham relação sexual, 80% apresentavam disfunção. O
escore total do FSFI variou de 9,60 a 35,10 no grupo câncer e 23,90 a 36,00 no grupo controle.
As médias do grupo câncer foram estatisticamente inferiores (p˂0,05) às do grupo controle em
todos os domínios do FSFI e também no escore total do instrumento. Em ambos os grupos, o
domínio “Desejo” foi o de menor média e o domínio “Satisfação” foi o de maior média. O escore
total médio do FSFI foi de 21,72 no grupo câncer, sendo classificado como disfunção sexual,
considerando o ponto de corte de 26. Conclusões: percebe-se que o tratamento do CCU tem
impacto negativo sobre a função sexual das mulheres, o que pode ter relação com a falta de
orientação e suporte adequados do profissional assistente, no que se refere à abordagem
precoce dos efeitos adversos do tratamento. Além disso, ao fato de que a doença tenha
acometido órgão de simbologia tão importante para o sexo feminino, extremamente vinculado à
sexualidade. Logo, a função sexual deve ser avaliada no acompanhamento de rotina com
objetivo de oferecer um atendimento mais integral, direcionado às necessidades das pacientes,
por meio de equipe interdisciplinar. E, assim, proporcionar melhor qualidade de vida após o
câncer.

1055

Saúde, participação social e direito à saúde: a compreensão do conselheiro
alinhada com luta pelo direito à saúde
Berenice Temoteo da Silva1
Doutoranda em Saúde Pública do ISC/UFBA
berenicenfer2007@hotmail.com
Lúcia Conde de Oliveira2
Pós-Doutora em Saúde Pública pelo ISC/UFBA
Professora adjunta da UECE
conde.lucia@gmail.com

RESUMO: Os conselhos de saúde se configuram enquanto importantes dispositivos
para continuar a luta pelo direito à saúde impresso na Constituição Federal. Partindo do
pressuposto de que as concepções dos conselheiros de saúde sobre as categorias de
participação, saúde e direito à saúde subsidiam suas práticas de participação social na
luta pelo direito à saúde buscamos conhecer as compreensões dos conselheiros sobre
tais categorias. Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido no conselho municipal
de saúde de Crato – CE. Foram entrevistados dezoito conselheiros. E observadas nove
reuniões do conselho entre os meses de julho a dezembro de 2013. Os dados foram
analisados por meio do discurso do sujeito coletivo. O estudo obteve parecer favorável
do comitê de ética da Universidade Estadual do Ceará. O discurso sobre saúde
perpassou a dimensão biologicista admitindo a ausência de doença como elemento
explicativo para a saúde. O outro discurso que emergiu sobre saúde se relacionou ao
estado de bem estar. Porém, se por um lado o conceito ampliado de saúde fez parte do
imaginário dos conselheiros, suas reivindicações em grande medida não acompanharam
tamanha amplitude. A cisão entre a concepção idealizada e a pressão por demandas em
busca de atos médicos contribuiu para o descompasso entre o que os conselheiros
concebem como saúde e suas práticas concretizadas nas reivindicações, pois o
atendimento ao que solicitam enquanto demanda nas reuniões não resolveria nem
mesmo os problemas de saúde da população local. No tocante da compreensão dos
conselheiros acerca do direito à saúde, esta se apresentou em conformidade com o artigo
196 da Constituição, na medida em que o direito à saúde esteve relacionado ao acesso à
saúde e aos seus bens determinantes. Contudo, o distanciamento entre o texto
constitucional e a realidade de negação desse direito foi denunciado pelos entrevistados,
o que demonstra a angustia dos conselheiros em vivenciar essa contradição. E por fim, o
entendimento dos conselheiros sobre participação social se relacionou a participação do
conselheiro no processo de discussão, negociação e decisão. Considera-se que as
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concepções dos pesquisados sobre saúde, direito à saúde e participação social estão
alinhadas com a possibilidade de contribuir com a luta pelo direito à saúde.
Tópico: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ADOLESCENTES QUE TENTARAM
SUICÍDIO
Sônia Samara Fonseca de Morais
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE

Maria Ivoneide Veríssimo de Oliveira
Universidade Federal do Ceará-UFC

Karla Julianne Negreiros de Matos
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE

Elaine Neves de Freitas
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE

Anualmente, um milhão de pessoas comete suicídio. Considerado um problema de
saúde pública, pela crescente prevalência, o suicídio é uma das causas de mortalidade
no mundo, especialmente, entre jovens. No Brasil, a análise do perfil epidemiológico do
suicídio tem demonstrado crescimento nas últimas décadas. Fortaleza é a sétima capital
em suicídios. As tentativas também são problema de saúde pública. Estima-se que as
tentativas superem os suicídios em pelo menos dez vezes. O estudo caracterizou o
suicídio entre 19 adolescentes no município de Fortaleza que estavam em atendimento
no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no período de junho de 2011 a maio de
2012, relacionado aos aspectos sociodemográficos, meios utilizados e ano de
ocorrência, como também descreveu as principais características de adolescentes
vítimas de tentativas de suicídio. Entre os participantes 57,9% eram do sexo feminino.
A média de idade era 15 anos, tendo o mais jovem 13 anos e o mais velho 17 anos.
78,9% possuíam 1°grau incompleto. 73,7% moravam com os pais. 10,5% exercem
atividade remunerada. 15,8% tem filhos. 57,9% relatam não ter amigos. 47,4% sentemse rejeitados. 52,% apresentaram conflito com alguém antes da tentativa. 89,5%
relataram não ter acesso a internet 89,5% relataram não praticarem atividade física.
94,7% não praticam religião. 57,9% fazem acompanhamento para transtorno mental.
94,7% toma algum tipo de medicação. 21,4% fazem uso de álcool e drogas 10,5%
sofreram violência na infância.52,7% fizeram mais de uma tentativa de suicídio. 52,7%
utilizaram métodos cortantes. 84,2% fizeram o primeiro atendimento no CAPS.
Apontou-se a necessidade de maior atenção a essa população, no sentido de promover
diferenciados serviços de apoio, quer psicológico, quer psiquiátrico para melhoria de
vida das pessoas. Estratégias de prevenção primária à saúde são importantes. Espera-se
fornecer subsídios para ações de prevenção e mobilização de instituições
governamentais de saúde pública, na minimização do problema.
Palavras-Chave: Suicídio; Tentativa de Suicídio; Saúde Pública; Ideação Suicida; Infância e
adolescência
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Perfil epidemiológico de crianças com calazar atendidas em um hospital público de
referencia em pediatria no período de 2012 a 2013
Raimunda Sulene Barros Cavalcante, Maria Edna Isidoro da Costa, Roberta Gomes
Barbosa, Elizabete de Oliveira Lacerda.
Este estudo objetiva descrever o perfil epidemiológico de crianças internadas na
Pediatria Geral de um hospital público no período de 2012 a 2013, pesquisando
prontuários e ficha de investigação de agravos notificáveis (SINAN), com as seguintes
variáveis: sexo, idade, procedência, sinais e sintomas, diagnóstico, tipo de moradia,
existência de cães. Constatou-se 118 casos de calazar onde a incidência foi no sexo
feminino com 49,2 %. A maioria das crianças eram do interior do Estado (64). Cerca de
57,8% dos casos acometeram crianças abaixo de cinco ano, 13,1% confirmaram a
existência de cães doentes em casa ou na vizinhança. Nas queixas da admissão, a febre,
palidez, adinamia, distensão abdominal, anorexia figuram como os mais frequentes
sintomas, cerca de 51,7% foram submetidos ao mielograma ou a K 39 com 40,32% de
positividade ou seja presença de leishmania; todos pacientes positivos fizerem uso de
Glucantime em média vinte cinco dias; dos 118 pacientes apenas 25,4% foram
encaminhados para o ambulatório e destes 6,8% foram a óbito. Ressaltamos a
importância da avaliação do comportamento da endemia no Ceará. Já que o
acometimento é principalmente na faixa etária dos grupos mais jovens, em especial
crianças apresentando alta letalidade nos casos não tratados com evolução, dependendo
do estado imunológico e da virulência do agente. Um dos aspectos considerados foi o
local de moradia dos pacientes, seu ambiente de vida alertando para a avaliação de
como a urbanização dessa doença ocorre face ao crescimento de sua incidência neste
contexto. Epidemiologicamente o tratamento dos acometidos é uma importante arma na
prevenção da mortalidade. Conclui-se que o perfil encontrado é de predominância em
crianças jovens (<5 anos). Que a doença tem forte associação com a miséria. A taxa de
letalidade considerada alta por seus sinais e sintomas muitas vezes confundidos com
outros processos infecciosos. Observou-se ainda que está havendo uma mudança forte
de tendência de urbanização dos casos havendo uma necessidade de redimensionamento
e avaliação das ações que vem sendo realizadas visando estratégias efetivas no que
tange ao diagnóstico e tratamento precoce dos casos, controle vetorial, controle do
reservatório e ações de promoção a saúde, principalmente para a faixa etária mais
acometida. O calazar ainda permanece como um problema de saúde pública no Ceará.
Palavras chaves: Perfil Epidemiológico.Incidência. Letalidade. Leishmaniose Visceral.
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INDICADORES DO HIPERDIA: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM
MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE NA BAHIA.
Kionna Oliveira Bernardes Santos – Universidade Federal da Bahia
André Lúis Vieira Sampaio- Universidade Federal da Bahia
Carolina Cerqueira Santos- Universidade Federal da Bahia
César Augusto Nogueira da Costa- Universidade Federal da Bahia
Laíris Trindade Silva de Jesus- Universidade Federal da Bahia
As doenças crônicas não transmissíveis ganham destaque no perfil de morbimortalidade
mundial. O ministério da saúde utiliza estratégias em parceria com estados e municípios
para reorganizar a rede de saúde e implementar ações de vigilância e controle destes
agravos. Orientado pelo plano de reorganização de atenção à hipertensão arterial e a
diabetes o Hiperdia se constituiu como importante ferramenta para o monitoramento ,
tratamento dessas patologias e estratégia de interesse para atenção básica em saúde. O
objetivo deste trabalho foi a avaliar os indicadores do Hiperdia no município de Feira de
Santana, Bahia no período de 2006 a 2012. Foi realizado um estudo quantitativo de
casuística, cuja fonte de dados foi o DATASUS. A população do estudo foram os casos
de Hipertensão e Diabetes cadastrados no programa HIPERDIA entre 2006 a 2012.
Procedeu se análise descritiva, com base em frequências absolutas e relativas das
variáveis de interesse. Foi possível verificar oscilação no cadastramento no período
investigado. O maior número de cadastrados foi no ano de 2008 havendo redução até o
ano de 2010 e retomada de crescimento em 2011. Destaca se o predomínio do sexo
feminino e da faixa etária maior que 60 anos de idade e entre os cadastrados e
acompanhados cerca de 50% eram sedentários e 40% da população apresentava
sobrepeso. A utilização de um sistema de cadastro para os usuários da atenção básica, a
despeito da continuidade do HIPERDIA, permite diagnóstico do perfil de adoecimento
e o planejamento de estratégias de ações que visem minimizar complicações e prevenir
novos casos de doenças para a população assistida, elementos determinantes para
promoção da qualidade de vida pelo sistema único de saúde (SUS).
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Qualidade de vida de mulheres sobreviventes ao câncer do colo do útero

Introdução: Observa-se um aumento do número de sobreviventes ao câncer do colo do útero
(CCU), o que também está associado aos avanços científicos na abordagem terapêutica da
doença. Porém, o tratamento desta neoplasia pode, por outro lado, levar a efeitos adversos
tardios que podem comprometer a qualidade de vida (QV) destas mulheres. Objetivo: avaliar a
QV de mulheres sobreviventes ao CCU e comparar com um grupo controle de mulheres sem
história de câncer. Métodos: o grupo câncer foi composto por mulheres submetidas ao
tratamento para o CCU há, pelo menos três meses (n= 37). Para cada sobrevivente ao câncer
foi selecionada aleatoriamente, para compor o grupo controle de base populacional (n=37),
uma mulher sem história de câncer, com características socioeconômicas e demográficas
semelhantes. A QV foi avaliada através do instrumento desenvolvido pela Organização Mundial
da Saúde em sua versão abreviada, o WHOQOL-brev. A coleta dos dados foi realizada após
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF (parecer nº 131.805), através de
aplicação de questionários, por meio de entrevista face a face. Resultados: Foi encontrada
diferença estatisticamente significativa entre os grupos nos domínios “Físico” e “Relações
Sociais” do WHOQOL-brev, sendo estes superiores no grupo controle (p= 0,03 e 0,01). Os
principais aspectos que influenciaram ou apresentaram tendência de associação com a QV,
podendo ser relevantes na prática clínica, foram: estadiamento; quimioterapia; tempo de
conclusão do tratamento; situação conjugal; relacionamento com o companheiro; situação de
trabalho; renda; escolaridade; atividades de lazer, inclusive atividades físicas; apoio do
companheiro e dos amigos; comorbidades; ondas de calor; atividade sexual; disfunção sexual;
interferência do câncer na vida sexual; estenose/encurtamento vaginais, disfunções urinárias e
fecais e linfedema em membros inferiores. Conclusões: Os achados indicam impacto negativo
da doença e de seu tratamento sobre a QV das sobreviventes. Desta forma, deve-se investigar
a QV e os fatores que a influencia antes mesmo da intervenção terapêutica, com vistas a
facilitar a adoção, na prática clínica, de estratégias que possam possibilitar um atendimento
mais integral, direcionado às necessidades das pacientes, por meio de equipe multi e
interdisciplinar.
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Planejamento Territorial e Gestão de Serviços na Atenção Básica.
Autores:
SOBRINHO, S. H. – Desenvolvimento do princípio metodológico na UFES / Monografia de
conclusão do Curso de Geografia.
ZAMBON,S.B. – Aprimoramentos no princípio metodológico em aplicação prática de campo.
CARRION, C.T.P - Aprimoramentos no princípio metodológico em aplicação prática de campo.
MAIA, A. L. N. - Aprimoramentos no princípio metodológico em aplicação prática de campo.
Introdução
Visando promoção, proteção e recuperação na saúde pública, a Constituição Federal de 1988
destaca em seus artigos196 e 198 que o Estado deve garantir políticas sociais e econômicas
que objetivem a redução dos riscos e permitam o acesso universal e igualitário a ações e
serviços integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada.
A regionalização e a hierarquização na rede de saúde, em caráter universal, integral e
equânime necessitam de uma organização territorial que seja estrategicamente pensada para a
distribuição, cobertura, completude e efetividade de ações e serviços em uma grande
multiplicidade socioeconômica, existente no vasto e diversificado território brasileiro.
É preciso considerar a multiplicidade socioeconômica das mais variadas escalas do território,
entendendo que o público alvo do sistema de saúde pública está distribuído e, ao mesmo
tempo, unificado em três grandes esferas administrativas – a municipal, a estadual e a federal.
A falta de um planejamento territorial integrado entre estas três esferas, de certa forma,
compromete processo de integração da rede de serviços que, em sua hierarquia, é constituída
por referências e contra referências entre atenção primária, secundária e terciária que, por sua
vez, representam o baixo, o médio e o alto custo do Sistema Único de Saúde – SUS.
O sistema de saúde pública brasileiro, historicamente, vem consolidando os limites políticos
como delimitadores de situações para planejar sua intervenção. Tradicionalmente, a base
territorial de regionalização da federação são os limites estaduais, da mesma forma que a dos
estados são os limites municipais, tanto que os sistemas de informações de saúde, em sua
maioria, vem limitando suas análises de situações a estas macro escalas do território.
Como os limites intramunicipais não são consolidados por delimitações políticas, as
espacialidades das pequenas dimensões do território brasileiro não são estabelecidas de forma
perene, o que impede que as análises de situações e tendências em saúde apresentem
diagnósticos mais precisos sobre o território.
Pautada por séries históricas, uma análise de tendência delimitada em escalas mais restritas
do território, poderia denunciar surtos até mesmo antes de suas ocorrências. Vale destacar que
estas pequenas dimensões territoriais esquecidas pela gestão macro do sistema, podem
representar todo um contexto de ineficiência do SUS nos territórios municipais, estaduais ou
federal, considerando que toda problemática de saúde tem um lócus de origem e que sua
contenção será mais eficiente, quanto antes ocorra sua identificação.
A falta de conhecimento das situações de saúde nas escalas intramunicipais causa deficiência
no planejamento de ações e de serviços, tornando-os menos eficientes, principalmente onde
eles deveriam ter maior resolutividade – na Atenção Básica.
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O não dimensionamento de problemas de saúde em porções menores do território, não permite
que a gestão estadual e federal de saúde pactue com a gestão municipal a aplicação de
recursos naquelas localidades que mais necessitam dos investimentos de esferas superiores
do sistema SUS.
A metodologia de territorialização no modelo preconizados pelo Ministério da Saúde para a
implantação da Estratégia Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde, apesar de
representar uma esperança para a consolidação das espacialidades intramunicipais, não
ofereceu elementos suficientes para a orientação de um planejamento territorial que
alcançasse eficiência em todos os municípios do país.
Um estudo realizado em Marechal Floriano, mostrou que a orientação desta metodologia não
foi suficientemente normatizada para que o município conseguisse distribuir seus recursos e
serviços de uma forma universal e equânime, que possibilitasse lograr melhores resultados na
Atenção Básica.
Marechal Floriano é um município da região serrana do Espírito Santo, com uma população de
14.262 pessoas registradas no senso demográfico de 2010. Conforme estabelecido pelo o
Ministério da Saúde, o município pode contratar até 36 agentes comunitários de saúde e sete
equipes de saúde da família, com garantia de repasse de incentivos financeiros fundo a fundo.
Com os tetos estabelecidos pelo o Ministério, os municípios conseguem cobrir 100% da
população com a Estratégia Saúde Família e oferecer uma Atenção Básica na qualidade dos
parâmetros estabelecidos pelo próprio Ministério.
Contudo, se o processo de territorialização não for estrategicamente pensado, corre-se o risco
de sobrecarregar o trabalho de agentes e de equipes de saúde, sem que se consiga cobrir todo
o território municipal, comprometendo os possíveis resultados que uma estratégia de saúde
pode oferecer como aconteceu em Marechal Floriano.
O fato é que um mau planejamento territorial, além de gerar má distribuição de serviços para a
população, certamente irá interferir nos resultados, gerando uma péssima relação
custo/benefício.
Com base neste estudo, e acreditando que a consolidação dos limites das pequenas
dimensões intramunicipais se dará a partir do planejamento territorial na Atenção Básica, uma
equipe de técnicos da secretaria de saúde do estado e do município de Marechal Floriano,
inicia uma pesquisa em busca de elementos que possam orientar um novo processo de
territorialização em conformidade com os critérios estabelecido pelo o Ministério da Saúde para
a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia Saúde da
Família.
Objetivos
Tornar mais equânime, e universalizar a distribuição de serviços para a população no âmbito
da Atenção Básica;
Melhorar o processo de trabalho das equipes de saúde da família e dos agentes comunitários de

saúde;

Facilitar o acesso à porta de entrada no Sistema SUS;
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Criar infraestrutura para análises geoespaciais de saúde nas escalas microterritoriais;
Estabelecer parâmetros para Planos Diretores de Regionalização Municipal de Saúde.
Método
Um dos maiores desafios foi encontrar uma estratégia de territorialização que alcançasse total
cobertura no território intramunicipal e que o fracionasse em pequenas dimensões contíguas,
com disponibilidade de dados e informações que possibilitassem a classificação e a
caracterização de cada fração componente do território intramunicipal. Afinal, não faz sentido
ofertar um serviço para uma determinada região sem saber a necessidade de outras.
Com base nestas questões, optamos pela a estratégia de territorialização do IBGE, que
delimita pequenas dimensões intramunicipais conhecidas como “setores censitários”, num
escalonamento sequencial, que parte dos limites intramunicipais e segue nos limites políticos
tradicionais – município, estados e federação, com identificação de geocódigos, mantendo uma
forte coerência entre a macro e a micro escala.
Os setores censitários possuem uma malha que cobre 100% de todos os territórios
intramunicipais no país. No Espírito Santo, estes setores estão identificados em base
cartográfica digital, possibilitando diferenciar a extensão de suas áreas. O levantamento
demográfico, realizado pelo o IBGE, também permite sua diferenciação em número de
pessoas residentes, possibilitando a configuração das microáreas pelo o critério de população.
Além disso, estas dimensões setoriais estão delimitadas segundo critérios socioeconômicos
relevantes ao planejamento na saúde pública.
Vale ressaltar ainda, que os setores censitários são delimitações bem semelhantes às
microáreas de saúde, representando a unidade territorial de atuação dos Agentes Censitários
no levantamento demográfico, da mesma forma que as microáreas são unidades de atuação
dos agentes comunitários de saúde no acompanhamento familiar.
O apoio técnico/metodológico prestado no planejamento territorial em Marechal Floriano
consistiu de um projeto piloto, cujo objetivo foi identificar e delimitar microáreas de saúde a
partir destes setores censitários, nos moldes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
e da Estratégia Saúde da Família.
O processo foi dividido em duas etapas e em seis critérios. Na primeira etapa temos cinco
critérios, como segue:
1. Todo e qualquer setor censitário deve convertido em microárea de saúde;
2. Toda e qualquer microárea, acima de 750 pessoas, deve ser dividida em tantas
quantas forem necessárias para preservar o limite de 750 pessoas;
3. Toda e qualquer microárea com extensão territorial que dificulte o acesso aos
domicílios pode ser divida;
4. Microárea pequena em extensão e em número de pessoas pode ser incorporada a
outra que com ela estabeleça limite;
5. Microáreas com número de pessoas próximo de 750 pessoas e/ou em zona de
tendencial crescimento populacional podem ser divididas.
Obs.: Segundo norma do Ministério da Saúde uma microárea não deve ultrapassar o
limite de 750 pessoas.
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A segunda etapa é consistida de um sexto e último critério:
6. Barreiras geográficas.
Esta segunda etapa não tem o objetivo de alterar o produto de territorialização alcançado com
a primeira etapa, sua finalidade é apenas melhorar os limites, de forma que as barreiras
geográficas não sejam empecilho para o acesso no território.
Este último critério será aplicado a partir do reconhecimento geográfico feito pelos agentes
comunitários de saúde, em consequência das visitas e do cadastramento familiar que
realizarão em campo.
Ao aplicar os critérios da primeira etapa do processo proposto, os 25 setores censitários de
marechal Floriano foram convertidos em microáreas; destas, sete foram divididas por serem
populosas e três por serem extensas; uma foi incorporada por ser pequena em população e em
extensão; duas foram divididas por estar próxima ao limite de 750 pessoas e por apresentar um
tendencial crescimento populacional. Foram identificadas e delimitadas 36 microáreas,
correspondente ao teto de agentes comunitários de saúde do município.
As microáreas delimitadas nesta primeira etapa dispensam idas em campo, uma vez que se
conta com recursos tecnológicos do geoprocessamento, utilizando fotografias aéreas, que
permitem a identificação da topografia geográfica e a edição de linhas e polígonos em sistema
de navegação online. No Espírito Santo esse recurso é disponibilizado pelo o
GEOBASES/Incaper.
Uma vez estabelecida a metodologia, qualquer município devidamente autorizado pode ter
acesso a tais recursos e criar suas microáreas de saúde diretamente na tela de seus
computadores institucionais, podendo manter suas edições salvas em servidores do
GEOBASES. Bastando acesso à internet.
Resultados
Esse processo de territorialização visou à distribuição equânime de agentes comunitários de
saúde e de equipes de saúde da família no território e para a população, de forma que não
fossem sobrecarregados por um atendimento de elevado número de pessoas em grandes
extensões territoriais.
Uma vez identificadas e delimitadas as microáreas de saúde numa distribuição equânime de
agentes comunitários de saúde sobre o território de Marechal Floriano, a formação das áreas,
de forma que também distribuísse as equipes de saúde da família de forma equânime, foi uma
questão de união das peças de um quebra-cabeça que poderia ser montado segundo variadas
lógicas.
Considerando que as microáreas são unidades que delimitam espaços representativos de uma
coletividade comunitária, elas acabam sendo, ao mesmo tempo, uma espécie de célula
territorial e social, que possibilitam a constituição de regiões para atender a vários fins do
serviço público.
Desta forma, as peças (microáreas) do quebra-cabeça, foram encaixadas segundo a lógica do
quantitativo de pessoas e da extensão territorial, mantendo uma coerência funcional entre a
zona rural e a zona urbana, onde se considerou o número de microáreas por equipes de saúde
da família, a infraestrutura de unidades básicas de saúde e a infraestrutura viária e de
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transporte, visando respectivamente às bases de apoio dos serviços prestados e a mobilidade
dos profissionais e da população envolvida.
Para entender a coerência desse processo de territorialização, é preciso olhar para além das
microáreas e enxergar, nas áreas da Estratégia Saúde da Família, as possibilidades para a
regionalização de saúde intramunicipal.
Após observar os resultados gerados pela presente metodologia de territorialização, a gestão
municipal de Marechal Floriano decidiu pela cobertura da Estratégia de Saúde da Família para
100% de seu território.
Com um teto de sete equipes, o município configurou seu território dispondo cindo equipes nas
áreas de zona rural e duas nas áreas de zona urbana. Considerando que a relação densidade
demográfica e o número de pessoas por equipe se convergem num dos principais critérios para
a atuação da Estratégia Saúde da Família no território, essa configuração mostrou-se bastante
factível.
Ressalta-se que o Ministério da Saúde estabelece como ideal uma equipe para 2mil pessoas,
mas entendendo as peculiaridades do território, considera que esse número pode chegar ao
máximo 4mil.
Com exceção de uma, todas as equipes da zona rural ficaram com quatro microáreas. Esse
ponto foi positivo na medida em que, ao contrário das equipes de zona urbana, as equipes de
zona rural que contenham um número elevado de microáreas, tem sobrecarregada sua
atuação, principalmente em campo, devido as grandes distâncias que os profissionais, a
exceção dos agentes comunitários de saúde, precisam percorrer, principalmente para
acompanhar os grupos de risco em todas as microáreas que compõe a área.
É extremamente positivo que equipes de zona rural atuem com um número menor de pessoas
em relação às equipes de zona urbana, considerando que a dispersão da população rural, a
extensão territorial, a falta de infraestrutura viária e de transporte e as barreiras geográficas
representam fatores que dificultam o acesso domiciliar, interferindo na qualidade do
atendimento prestado.
Na maioria das vezes, quanto mais distante da zona urbana maior é a interferência desses
fatores. Neste quesito, o processo mostra-se extremamente coerente, considerando que à
medida que as áreas rurais se distanciaram da sede municipal de Marechal Floriano, menor foi
número de pessoas a serem atendidas por suas equipes: 1647, 1602, 1557, 1443 e 1282
pessoas, respectivamente, à medida que as áreas se distanciavam da sede municipal.
As duas equipes da zona urbana atuarão na sede municipal, onde há uma incontestável
concentração populacional. Uma será composta com oito agentes de saúde e atenderá 3456
pessoas e a outra composta com sete agentes, atenderá 3275 pessoas. Note-se que nem as
equipes da zona urbana atingiram o limite máximo de 4mil pessoas preconizadas pelo o
Ministério da Saúde.
Conclusão
Esse processo de territorialização mostrou eficiência relativa aos princípios da universalidade,
da equidade e da integralidade no SUS. É fácil perceber uma coerência entre a disponibilidade
e a distribuição dos recursos “agentes comunitários de saúde” e “equipes de saúde da família”
em toda a população municipal (universal), concentrando-os naquelas localidades de maior
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necessidade (equânime) e levando um modelo de atenção preventiva, sem prejuízo da
assistencial (integral).
Os resultados alcançados foram suficientemente convincentes para que o Prefeito e a gestão
municipal de saúde de Marechal Floriano adotassem seu produto como Plano Diretor de
Regionalização Municipal de Saúde - PDRMS, ficando como proposta, o encaminhamento de
projeto lei para sua aprovação na Câmara Municipal de Saúde.
Vale destacar que as microáreas e as áreas de saúde contam com sistema de informação
próprio, desenvolvido pelo o DATASUS para todos os municípios brasileiros. Sua versão mais
recente é o E-sus e sua base de dados é atualizada mensalmente a partir dos registros das
atividades dos agentes e das equipes de saúde da família. Esta base de dados subsidiará as
análises de situação de saúde a partir das escalas microterritoriais do sistema.
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Resumo
Introdução: A mensuração das mortes maternas em determinada população é um
excelente índice indicador da saúde da mulher, e a ocorrência de uma morte materna
pode ser considerada como evento sentinela. Em setembro de 2000, a Organização
das Nações Unidas (ONU), ao analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu
“Oito Objetivos do Milênio” que deveriam ser atingidos por todos os países até 2015. A
melhora da saúde materna é o quinto desses objetivos. Visto que a atenção maternoinfantil apresenta maior complexidade em áreas urbanizadas do país, este trabalho
selecionou duas Regiões Metropolitanas (Rio de Janeiro e Belo Horizonte) para um
estudo de caso.
Objetivos: Analisar a Razão de Mortalidade Materna (RMM), risco de morte materna
em decorrência de causas associadas a complicações durante a gestação, parto e
puerpério, nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte entre os anos de 1993 e
2010, realizando também, um comparativo com o cenário brasileiro.
Método: Foi realizada uma análise da Mortalidade Materna por períodos trienais entre
os anos de 1993 e 2010 das cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para
possibilitar a comparação e desse dado foi utilizada a Razão de Mortalidade Materna
(RMM), que considera além das mortes maternas o número de nascidos vivos para o
período analisado. Realizaram-se comparações também destas dessas capitais com
seus estados, Brasil, regiões brasileiras.
Resultados: Observou-se que a região sudeste, bem como os estados de Minas
Gerais (MG) e Rio de Janeiro (RJ) e as cidades de Belo Horizonte e Rio de janeiro
tiveram um aumento da RMM do ano de 2000 até o ano de 2010. No entanto, este
aumento pode ser resultado de uma melhora nas notificações. Outro fato notável é
que tanto MG quanto a sua capital Belo Horizonte apresentam uma TMM menor do
que a do Brasil e da região sudeste, enquanto o estado e a cidade do Rio de Janeiro
apresentam uma RMM mais alta que a do Brasil e que a da Região Sudeste.
Conclusão: O número de óbitos maternos é um indicador importante de
desenvolvimento de um país. Políticas públicas como planejamento familiar,
assistência pré-natal qualificada, uso de tecnologias apropriadas, atendimento
profissional capacitado e atenção institucional ao parto são fundamentais para
melhorar este indicador.
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TENDÊNCIA

TEMPORAL

DAS

INTERNAÇÕES

POR

GASTROENTERITES

INFECCIOSAS E COMPLICAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS MENORES DE UM ANO NO
BRASIL

OCAMPO, L. EWERLING, F. LUTZ, B. H. REIS-SANTOS, B.

RESUMO
INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, o Brasil apresentou uma tendência de queda tanto da
mortalidade como da taxa de internações por diarreia nas diversas regiões. Contudo, apesar dos
esforços para a redução, estas ainda figuram como a principal causa de internações por
condições sensíveis à atenção primária entre as crianças menores de um ano no país.
OBEJTIVO: Analisar a tendência temporal das internações hospitalares devido às
gastroenterites infecciosas e suas complicações, em crianças menores de um ano entre 2003 e
2012 no Brasil. METODOS: Trata-se estudo ecológico de séries temporais realizado a partir de
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para os indicadores de saúde estudados (cobertura
de esgoto, utilização de água tratada, taxa de aleitamento materno, cobertura vacinal e
cobertura de estratégia de saúde da família) foram estimados coeficientes de correlação, foram
construídos modelos lineares generalizados de regressão de Poisson e estimado os coeficientes
de variação percentual no período. RESULTADOS: No Brasil, foram registrados entre 2003 e
2012 689.739 internações hospitalares em crianças até 1 ano de idade por gastroenterites
infecciosas e suas complicações. O país apresentou uma taxa aproximada de 32,3 internações
por 1000 crianças menores de 1 ano em 2003, e no ano de 2012, essa taxa caiu para 12,8. As
regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentaram uma queda mais abrupta desta taxa no início dos
anos 2000, enquanto as regiões Sul e Sudeste, com taxas menos elevadas em 2003,
apresentaram uma redução mais discreta. No entanto, nos modelos de regressão ajustados por
outros indicadores de saúde verificou-se que a tendência da taxa manteve-se estável no país,
mas variou significativamente segundo os indicadores entre as regiões. CONCLUSÃO: No
Brasil, os últimos anos foram marcados por investimentos tanto em infraestrutura quanto na
Estratégia de Saúde Família e na universalização da atenção básica, que têm se destacado no
cenário das políticas de saúde. Nossos resultados suportam a avaliação do impacto dessas
medidas na saúde da população e reforçam a relação entre estes indicadores e as taxas de
internações por gastroenterites infecciosas e complicações nas diversas regiões do país.
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Causas Externas em Adolescentes atendidos no serviço de
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Introdução: A adolescência tem sido considerada um grupo
estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas
a promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. Nesta
fase da vida, os adolescentes estão em busca de novas
referências e experiências, o que por vezes pode implicar atitudes
de risco e exposição a acidentes e violências. As causas externas
representam um importante problema de saúde pública em virtude
da morbimortalidade associada a esses eventos. Objetivo:
Analisar a ocorrência de causas externas em adolescentes de 10 a
19 anos atendidos no serviço de urgência e emergência de um
hospital do interior do Ceará no ano de 2013. Método: Estudo
descritivo e transversal, de natureza quantitativa, utilizando dados
da ficha de notificação de Vigilância de Violências e Acidentes
(VIVA). Os dados foram analisados através do programa SPSS
20.0. Resultados: Verificou-se durante o período analisado a
realização de 74 atendimentos de urgência e emergência a
adolescentes de 10 a 19 anos. Os achados evidenciaram que
89,1% dos adolescentes foram vítimas de acidentes e 10,8% de
violências. As principais causas de acidentes foram acidentes de
trânsito (83,3%), quedas (12,1%), outros acidentes (4,5%). A faixa
etária predominante entre as vítimas de acidentes de trânsito foi
de 10 a 17 anos (75,6%), sendo o condutor a vítima em
71,2%,tendo a moto como principal meio de transporte em 87,8%
dos casos. Houve suspeita de uso de álcool pelo condutor em
31,8% dos acidentes. No que se refere à violência houve destaque
para agressão (10,8%). O sexo masculino predominou em 66,2%
dos casos de violências e acidentes. Alta foi a evolução mais
frequente (87,7%), com maior ocorrência de internação hospitalar
nas vítimas de acidentes entre 15 a 19 anos (37,2%). Conclusão:
O município possui 15.754 habitantes, possuindo um hospital de
pequeno. Implantou desde 2011 a ficha de notificação de violência
e acidentes em virtude da magnitude desses agravos na
população. Conhecendo a realidade epidemiológica das causas
externas entre os adolescentes é possível desenvolver estratégias
de prevenção, promoção à saúde e cultura de paz, ao tempo que
faz-se necessário intensificar a fiscalização de adolescentes 10 a
17 anos que conduzem veículos automotores, visando reduzir a
morbimortalidade por esses eventos.
Palavras-chave: Causas externas. Adolescentes. Epidemiologia.
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Análise de padrões espaciais de esquistossomose no estado do Espı́rito Santo em 2010
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Geraldo Antonio da Silva3
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Resumo: A esquistossomose ainda é uma doença endêmica no Brasil, onde o Espı́rito
Santo é um dos estados que apresenta os maiores ı́ndices dessa doença. Este trabalho
apresenta estudo ecológico com enfoque na análise espacial onde foram avaliados fatores que provavelmente estão associados à esquistossomose. Também, é apresentada
uma comparação de alguns modelos completamente bayesianos para estimação do risco
de esquistossomose no Espı́rito Santo no ano de 2010. Os dados foram obtidos do cruzamento das bases de dados do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) e do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A distribuição espacial
da esquistossomose no estado não é uniforme. Por meio do mapeamento dos riscos
estimados pelo método Completamente Bayesiano, foi possı́vel perceber um ganho
considerável na interpretação dos casos de esquistossomose.

1

Introdução

A esquistossomose mansônica ainda é hoje uma das principais doenças infecto-parasitárias no
mundo, ocorrendo em 76 paı́ses, principalmente paı́ses em desenvolvimento. No Brasil, é a doença
que apresenta a maior prevalência, superior até mesmo a do HIV, com cerca 25 milhões de pessoas
vivendo em áreas endêmicas e cerca 6 milhões infectadas.
É uma doença de transmissão hı́drica, onde a falta de saneamento básico é um agravante para
um aumento no número de casos. Apesar da mortalidade direta ser relativamente baixa, a patologia é crônica e debilitadora. O causador é um verme parasita com o nome de Schistosoma
mansoni, causador da doença, também conhecida como barriga d’água, xistose, xistosa, xistosomose ou doenças dos caramujos (KATZ; ALMEIDA, 2003).
As principais ações profiláticas para combater a esquistossomose consistem em evitar nadar em
lagos contaminados, pois estão contaminadas pelas larvas do esquistossomo. Além de investimentos
em saneamento básico para evitar a contaminação do meio ambiente por fezes de seres humanos
que possam conter ovos de esquistossomo e do combate direto ao caramujo planorbı́deos, hospedeiro
intermediário no ciclo do esquistossomo, sem o qual o ciclo não se completa.
O Estado do Espı́rito Santo iniciou suas atividades de controle da esquistossomose no segundo
semestre de 1980 a partir de inquéritos amostrais de prevalência e levantamentos malacológicos. O
Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) no Estado do Espı́rito Santo tem como objetivo
controlar a morbidade e impedir a expansão da doença para novas áreas, os seus objetivos especı́ficos
são: reduzir para menos de 25% a prevalência da esquistossomose, por localidade; reduzir as formas
graves e óbitos por esquistossomose, eliminar a transmissão em focos isolados e evitar a expansão
da endemia (SESA, 2003).
Dentre literatura existente sobre esquistossomose envolvendo o Espı́rito Santo pode-se citar os tra-
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balhos de Musso et al. (1996) que estudaram a esquistossomose associada ao Abscesso piogênico
do fı́gado, Rozemberg (1994) estudou as representações sociais da esquistossomose no municı́pio
de Conceição do Castelo e mais recentemente, os boletins emitidos pela Secretaria de Estado da
Saúde (SESA, 2003) e (SESA, 2012). É importante ressaltar que apenas o boletim da Secretária
de Saúde (SESA, 2012) apresenta uma visão espacial do problema da esquistossomose no Espı́rito
Santo, analisando apenas a taxa bruta.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em
três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação
do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento(PNUD, 2010).
O IDH é a média ponderada de outros 3 indicadores: IDH-Renda, IDH-Educação e IDH-Saude.
Dentre os trabalhos relacionando a esquistossomose com variáveis sócio-econômicas, como o IDH,
destacam-se os trabalhos de Rollemberg et al. (2011) e Brazil (2010). Rollemberg et al. (2011)
utilizou dados do PCE para estudar a distribuição geográfica da esquistossomose cruzando com
valores do IDH em Sergipe. Brazil (2010) utilizou regressão logı́stica para verificar a prevalência
e fatores associados às geo-helmintı́ases em crianças residentes em municı́pios com baixo IDH no
Norte e Nordeste brasileiros.
O objetivo deste artigo é verificar utilização de modelos de regressão espacial inteiramente bayesianos na detecção de padrões de variação da esquistossomose no Espı́rito Santo, utilizando como
covariável o IDH e seus ı́ndices.

2
2.1

Metodologia
Dados

Este trabalho é um estudo ecológico da distribuição espacial dos casos notificados de esquistossomose
no Estado do Espı́rito Santo no ano de 2010 de acordo com o municı́pio onde o caso foi notificado.
Os dados referentes à doença foram obtidos junto a Secretaria de Saúde do Espı́rito Santo (SESA)
através dos sistemas Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e PCE (Programa
de Controle da esquistossomose) . A base cartográfica foi obtida no site do Instituto Jones dos
Santos Neves (IJSN).
O SINAN cobre principalmente as áreas não endêmicas de esquistossomose e o PCE as endêmicas.
Como os programas não são interligados, como método de seleção para o número de notificações do
municı́pio foi utilizado o programa que detinha o maior registro de eventos para cada municı́pio.
O valor do IDH de cada municı́pio foi obtido do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010). Assim, busca-se o melhor modelo que associa o risco de esquistossomose
ao IDH.

2.2

Análise Estatı́stica

A taxa bruta pode ser entendida como o risco de ocorrência de um determinado evento. Define-se
a taxa bruta por:
ni
ti =
∗ 1000,
(1)
Ni
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onde ti é a taxa bruta do municı́pio i, ni o total de ocorrência do evento no municı́pio i e Ni a
população total municı́pio i.
O problema em se utilizar a taxa bruta como risco ocorre quando o evento é raro e a população
da região de ocorrência é pequena. Outro problema é quando não há casos em um municı́pios e
consequentemente a taxa bruta estima o risco como sendo igual a zero, o que é irreal no contexto
de dados epidemiológicos (MARSHALL, 1991).
Para calcular o risco de esquistossomose será utilizado um modelo hierárquico completamente Bayesiano de três nı́veis (BERNARDINELLI; MONTOMOLI, 1992). A ideia é utilizar informações de
áreas adjacentes para atenuar o efeito aleatório não associado ao risco. Para isso, seja Yi o número de
notificações de esquistossomose no municı́pio i = 1, ..., 78. Considere que Y possui distribuição Binomial. Entretanto, sabe-se que é possı́vel aproximar a distribuição Binomial pela Poisson (MEYER,
1970).
Yi ∼ P oisson(µi ),

(2)

onde µ= Ei θi . θi é o risco relativo de esquistossomose no municı́pio i. Ei é a quantidade de notificações esperadas em cada municı́pio dada por:
P
Notificações
Ei = P
∗ Notificaçõesi .
(3)
População
Assim, no primeiro nı́vel do modelo hierárquico tem-se:
Yi |Ei ∼ P oisson(µi ).

(4)

De modo a facilitar o cálculo do risco de esquistossomose é utilizado o logaritmo do risco dado por:
log(θi ) = a0 + ap Xip + υi + τi ,

(5)

onde a0 é o intercepto, o vetor a = (a1 , ..., ap ) representa os coeficientes das covariáveis do modelo,
υi o efeito aleatório e τi o efeito espacial. Após estimar log(θi ), aplica-se a função exponencial para
se obter o risco θi estimado.
O segundo nı́vel hierárquico do modelo consiste nas distribuições a priori de cada um dos componentes do modelo: a0 , ap Xip , υi e τi . Em todos os modelos seguem: a0 ∼ N ormal(0.01, 0.0001),
a ∼ N ormal(0, Iς), onde ς = 0.001. A componente τi considera o efeito espacial dos municı́pios
vizinhos definido através de uma matriz de vizinhança binária, na qual assume o valor 1 quando as
áreas são vizinhas adjacentes e 0 caso contrário. A distribuição dada a componente denomina-se
CAR (Condicional Auto-Regressivo) normal. A média é dada pela média aritmética dos efeitos
dos seus vizinhos, e a variância é inversamente proporcional à quantidade de áreas vizinhas. Deste
modo, τi ∼ N ormal(0, γτ ) e para componente υi , υi ∼ γυ .
No terceiro nı́vel hierárquico estão as distribuições das hiperprioris, parâmetros de uma priori.
Para γτ e γυ as distribuições a priori serão γτ ∼ Gamma(0.5, 0.0005 e γυ ∼ Gamma(0.5, 0.0005,
respectivamente, para serem as menos informativas possı́veis.
Devido a complexidade do modelo, a distribuição a posteriori é encontrada pelo método de simulação estocástica Marchov Chain Monte Carlo (MCMC). Para implementação do MCMC foi
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utilizado o WinBugs (Win Bayesian inference Using Gibbs Sampling) na Versão 1.4. Para mapeamento dos riscos o programa utilizado é o R Versão 3.0.3. A convergência das duas cadeias utilizadas
nas simulações foi verificada pelo método de Gelman e Rubin (GELMAN; RUBIN, 1992) e Deviance
Information Criterion (DIC) como método de escolha de modelo. Para garantir a convergência foram geradas 250.000 iterações, desconsiderando-se as primeiras 50.000. O melhor modelo é aquele
que apresentar menor DIC.

3

Resultados e discussão

No ano de 2010 o Espirito Santo apresentou um total de 2801 notificações de novos casos de esquistossomose. Destacam-se os municı́pios de Alto Rio Novo, Afonso Cláudio, Laranja da Terra e
Santa Maria de Jetibá com os maiores números de notificações. 12 municı́pios não apresentaram
notificações de esquistossomose em 2010.
Dentre os 78 municı́pios destaca-se que 10 apresentaram valores de taxa bruta maiores que 45
por 10000 habitantes: Alto Rio Novo, Laranja da Terra, Itarana, Muniz Freire, Afonso Cláudio,
Irupi, Brejetuba, Mantenópolis, Iúna e Santa Maria de Jetibá.
Foram simulados 5 modelos: modelo com efeito espacial; modelo com efeito espacial e IDH; modelo
com efeito espacial e IDH-Educação; modelo com efeito espacial e IDH-Renda; modelo com efeito
espacial, IDH-Renda e IDH-Educação. Os valores do DIC foram 443,934, 441,029, 441,31, 441,295 e
441,551, respectivamente. Deste modo, foi selecionado o modelo 2, com efeito espacial e IDH(média
dos 3 indicadores do IDH), para cálculo do risco de esquistossomose.
Ao se utilizar o modelo que associa a incidência de esquistossomose com o IDH, obtiveram-se
medidas mais homogêneas e suavizadas para o risco de esquistossomose no estado. Como o efeito
espacial foi considerado no modelo, municı́pios vizinhos de um municı́pio com grande número de
casos teve seu risco aumentado. Assim, os municı́pios com risco maiores que 45 por 10000 são
Afonso Cláudio, Alto Rio Novo, Laranja da Terra, Santa Maria de Jetibá, Iúna, Muniz Freire, Itarana, Mantenópolis, Irupi, Cariacica, Brejetuba, Colatina, Baixo Guandu, Santa Teresa, Domingos
Martins, Barra de São Francisco, Marechal Floriano, Serra, Venda Nova do Imigrante, Ecoporanga
e Pancas.

4

Conclusões

Este artigo apresentou a estimação do risco de esquistossomose nos municı́pios do Espı́rito Santo
no de 2010 através de modelos de regressão espacial inteiramente bayesianos, utilizando como covariável o IDH. Os dados foram obtidos do cruzamento das bases de dados do Programa de Controle
da Esquistossomose (PCE) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
Através da modelagem bayesiana foi possı́vel verificar o efeito da influência das covariáveis, bem
como a estrutura espacial. O melhor modelo segundo o DIC foi o modelo que associa efeito espacial
e IDH. Como resultado, tem-se mapas com padrões de risco mais precisos, com estimativas suavizadas e com menos flutuações aleatórias, contrapondo o método da taxa bruta em que não agrega
essa informação. Outra maneira de estimar os riscos de esquistossomose é utilizar modelos em que
os coeficientes das covariáveis variem de municı́pio para municı́pio e também utilizar diferentes estruturas de vizinhança.
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A epidemiologia espacial é uma ferramenta muito útil, devido ao uso de mapas para a representação
espacial de eventos relevantes. Os resultados aqui encontrados permitem aos governantes e corpo
técnico responsável das secretarias de saúde uma melhor visão da esquistossomose no estado, servindo como informação necessária para implementação de polı́ticas de saúde, voltadas para as
populações que residem nas áreas de maior risco de adoecer.
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HEPATITES VIRAIS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ESTADO DA BAHIA.
Kionna Oliveira Bernardes Santos- Universidade Federal da Bahia
Débora Dimas dos Reis da Silva- Universidade Federal da Bahia
Lorena dos Santos Alves- Universidade Federal da Bahia
Louise Raissa Texeira Viegas- Universidade Federal da Bahia
Rodrigo Fagner Silva Oliveira- Universidade Federal da Bahia

De acordo com a organização mundial de Saúde cerca de 502 milhões de pessoas são
portadoras da infecção adquirida pelos vírus das hepatites B e C. No Brasil as formas de
infecção mais incidentes estão associadas aos vírus A, B e C. O coeficiente de
incidência da hepatite B foi estimado 6,9/ 100000, enquanto para hepatite C foi de 6,6 a
cada cem mil habitantes. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico
das hepatites virais no estado Bahia. Foi realizado um estudo quantitativo de casuística,
cuja fonte de dados foi o SINAN/ DATASUS. A população do estudo foram os casos
notificados de hepatites virais no período de 2008 a 2012 no estado da Bahia.
Procedeu se análise descritiva, com base em frequências absolutas e relativas das
variáveis de interesse. No período investigado foi observado uma tendência de
redução dos números de casos de hepatites. A infecção por vírus C foi predominante
em todo período investigado, seguida pelo vírus A, entre 2008 e 2009, a partir do ano
de 2010 verificou se um aumento das notificações das infecções provocadas vírus B e
declínio de notificações do vírus A. A maior incidência esteve associada a faixa etária
adulta e ao sexo masculino, entretanto a partir do ano de 2010 foi observado um
aumento das notificações associadas ao sexo feminino. O sistema de informação das
notificações e acompanhamento das hepatites virais torna se uma estratégia voltada
ao controle e erradicação da doença. Ao considerar a característica assintomática
inicial da doença o estabelecimento do perfil dos portadores da infecção pode auxiliar
em ações de promoção à saúde em consonância com o Programa Nacional de
prevenção e controle de hepatites virais. Desta forma, ações de triagem sorológica e
vacinação alcançarão a população alvo ampliando a eficácia da estratégia.
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IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA HANSENÍASE:
MODIFICANDO INDICADOR DE AVALIAÇÃO EM UMA UNIDADE BÁSICA
DE BELÉM, PARÁ1
Waltair Maria Martins PEREIRA2; Marcos Valério Santos da SILVA2; José
Marcos L. COSTA3; Renan Reis CALDAS4; Layze Mota da COSTA4, Samara
de Oliveira VILAÇA4, Annelyse Leite CRUZ4; Ana Cristina de LEÃO5 e Letícia
da Silva MAIA5

Introdução: O estado do Pará figura entre os estados de maiores índices
endêmicos da hanseníase. O município de Belém acompanha a tendência
estadual, por apresentar em sua periferia grandes bolsões de suscetíveis à
doença. Objetivos: Alterar positivamente o indicador de proporção de exame
de contatos intradomiciliares de hanseníase UBS – Condor; Integrar
ensino/serviço, através do projeto PET/Vigilância/UFPA/SESMA, para a
realização da visita domiciliar; Realizar exame dermatoneurológico nos
comunicantes de casos de hanseníase em registro ativo; e Desenvolver ações
de informação/educação/comunicação sobre a doença, para as pessoas
visitadas. Métodos: Estudo epidemiológico, quantitativo, descritivo, transversal.
Foi identificado o número de casos de hanseníase em registro ativo, avaliadas
as fichas epidemiológicas de notificação/investigação; mapeados endereços e
realizadas visitas domiciliares. Exames dermatoneurológicos realizados e
orientação, para as famílias, sobre a importância de se conhecer sobre a
doença para realizar o efetivo controle. Resultados: Foram identificados 19
pacientes em registro ativo; 78,57% notificados em 2012 e 21,43% em 2013.
Cadastrados 61 comunicantes. A equipe do PET/Vigilância/UFPA/SESMA,
após minuciosa revisão documental, realizou a correção do número de
comunicantes que passou de 61 para 71. As visitas domiciliares iniciaram
priorizando os casos multibacilares (78,57%). Foram examinados 71,83% dos
comunicantes. Persistiram 28,17% dos comunicantes sem serem examinados,
devido não localização de domicilio e alguns casos de transferências. Como
resultado do exame dos comunicantes se identificou um caso novo de
hanseníase. Foram desenvolvida atividade de informação, educação e
comunicação sobre a doença e a importância de prevenção para as famílias
visitadas. Conclusão: Resultados alcançados modificaram positivamente a
proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase
diagnosticados nos anos de 2012 e 2013, sinalizando melhoria na qualidade
das ações e serviços.

1 – Trabalho Realizado por docentes e discentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e
profissionais de Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Belém – Pará
(SESMA)
2 – Docentes da UFPA, na função de Tutores do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
3 – Servidora da SESMA, na função de Preceptor do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
4 – Discente do curso de Medicina da UFPA, bolsista do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
4 – Discentes do curso de Medicina da UFPA, não bolsistas do Projeto PET/VS/UFPA/SESMA.
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Resumo simples:
Introdução: A tuberculose (TB) ainda evidencia importante magnitude epidemiológica no Brasil e no
mundo, e o seu manejo tem sido desafiado pela multirresistência aos medicamentos. A adesão ao
tratamento da tuberculose multirresistente constitui-se uma das mais importantes questões do cotidiano
da assistência em saúde e uma das maiores dificuldades no controle da enfermidade. Objetivo:
Identificar características sociodemográficas e de condições de vida e trabalho de indivíduos com
tuberculose multirresistente que aderiram ao tratamento medicamentoso para a TB. Metodologia:
Estudo quantitativo, descritivo, seccional e retrospectivo. À luz da Teoria da Determinação Social do
Processo Saúde-Doença e por meio de instrumento semi-estruturado, analisaram-se as características de
sujeitos matriculados em Centro de Referência para Tuberculose do Estado de São Paulo, que tiveram
alta por cura da tuberculose pulmonar multirresistente. Os dados foram coletados de abril a setembro de
2012. Resultados: Identificaram-se 21 sujeitos: 80,9% homens; 52,3% com 8 anos ou mais de
escolaridade; 90,4% na faixa etária produtiva (18-55 anos); 57,1% moravam com o(a) companheiro(a);
80,9% possuíam filhos; 85,7% tinham tratamento prévio para a tuberculose; 95,2% realizaram o
tratamento da tuberculose multirresistente de forma supervisionada; 71,4% tinham renda fixa mensal;
66,7% recebiam auxílio social; 66,7% possuíam casa própria, sendo que a totalidade era de alvenaria e
tinha acesso à água encanada; 95,2% tinham acesso à energia elétrica; 90,5% à rede de esgoto; 85,7% à
coleta de lixo. Para 90,5% a moradia localizava-se em rua asfaltada; 85,7% relatou ter recurso
financeiro suficiente para alimentação; 47,6% acesso à transporte e 42,8% ao lazer. Conclusão: Os
achados permitem a identificação de possíveis relações entre as características que podem potencializar
a adesão ao tratamento para a tuberculose multirresistente. As condições de vida e de trabalho parecem
proporcionar potencialidades e desgastes no processo saúde-doença, e que estes aspectos podem
condicionar a adesão ao tratamento. Ressalta-se a necessidade de integrar os determinantes sociais de
saúde à abordagem do processo saúde-doença pelos profissionais, com a finalidade de favorecer a
adesão ao tratamento e proporcionar um cuidado baseado na integralidade e que responda às
necessidades de saúde.
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Discriminação, comportamentos em saúde e desfechos de saúde física: avaliando mecanismos
causais
João L Bastos1
Roger K Celeste2
Diego AS Silva1,3
Naomi Priest4
Yin C Paradies4

1

Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
2
Programa de Pós-graduação em Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
3
Programa de Pós-graduação em Educação Física, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.
4
Centre for Citizenship and Globalisation, Faculty of Arts and Education, Deakin University,
Melbourne, Victoria, Austrália.
Resumo
Introdução: A discriminação interpessoal tem se estabelecido como um fator importante na
determinação de múltiplas condições de saúde em estudos nacionais e internacionais.
Entretanto, são escassas as pesquisas que procuram examinar quais são os mecanismos causais
que ligam a discriminação aos distintos desfechos analisados.
Objetivo: Investigar se as associações entre discriminação, comportamentos em saúde e
desfechos de saúde física são mediadas por mecanismos causais distintos.
Método: Foram utilizados dados de uma pesquisa representativa (n = 1.023) com estudantes de
graduação, matriculados em uma universidade pública no Sul do Brasil, no primeiro semestre
de 2012. Modelos com equações estruturais (SEM) foram estimados para confirmar as seguintes
hipóteses – (1) a relação entre discriminação, autoavaliação de saúde e índice de massa corporal
é mediada por transtornos mentais comuns; e (2) a associação entre discriminação, consumo de
álcool, problemas relacionados ao consumo de álcool, atividade física no lazer, tabagismo e
consumo de frutas/verduras é mediada pelo incômodo com experiências discriminatórias. O
estimador utilizado foi o Weighted Least Squares, tendo-se como indicadores de ajuste dos
modelos Comparative Fit Index, Tucker Lewis Index e Root Mean Square Error of Approximation.
As análises foram ajustadas para outras covariáveis, bem como para o desenho amostral
complexo, incluindo seus pesos amostrais.
Resultados: O modelo final confirmou a maioria das relações hipotetizadas; transtornos mentais
comuns mediaram totalmente os efeitos da discriminação sobre a autoavaliação de saúde e
incômodo com experiências discriminatórias parcialmente mediou a relação entre
discriminação e atividade física no lazer, bem como entre discriminação e consumo de
frutas/verduras.
Conclusão: Os mecanismos que ligam a discriminação com condições de saúde são específicos,
variando conforme a natureza do desfecho examinado. Além de considerar vários níveis e tipos
de discriminação, pesquisas futuras devem levar em consideração estes achados para que os
efeitos da discriminação sobre a saúde sejam compreendidos de uma forma mais precisa.
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USO DO CAPACETE E A GRAVIDADE DO TRAUMATISMO CRÂNIOENCEFÁLICO EM MOTOCICLISTAS
1

DUTRA, Viviane da Cunha
2
FIGUEIREDO, Maria Renita Burg

RESUMO
O estudo objetivou relacionar o uso do capacete conforme o nível de gravidade do
traumatismo crânio-encefálico (TCE), através da Escala Coma Glasgow, em
motociclistas acidentados que receberam atendimento no serviço de emergência do
Hospital Cristo Redentor, Porto Alegre-RS. Trata-se de um estudo exploratóriodescritivo com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída de 188 boletins de
atendimento, vítimas de acidente motociclístico com TCE, no período de outubro de
2012 a janeiro de 2013. Os resultados mostraram a predominância do sexo masculino
(84,6%), faixa etária de 18 a 29 anos (55,3%). Entre os condutores, 51,6% faziam o uso
efetivo do capacete; 24% não fizeram uso ou o perderam no momento do acidente; e
24,5% não tinham a informação do uso no registro do boletim de ocorrência. Entre os
51,6% que utilizavam o equipamento, 86,6% apresentaram TCE leve; 12,4% moderado;
e 1% grave. Nas vítimas sem o capacete ou os que o perderam, os traumas leves foram
57,6%. A utilização do capacete contribui de forma significativa para atenuar a
gravidade das lesões que acometem as vítimas de acidente com motocicletas, o que
representa um importante fator de mortalidade e incapacitação que atinge,
principalmente, a população jovem do país, com forte impacto social.
Palavras-chave: Traumatismo encefálico; Acidentes de trânsito; Índices de gravidade
do trauma.
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Densidade mineral óssea segundo variáveis sócio-demográficas da população
assistida pelo PMF de Niterói, RJ.
Raquel Cremonez Daher, Marina Campos Araújo, Vivian Wahrlich, Maria Luzia Garcia
Rosa, Edna Massae Yokoo
A densidade mineral óssea (DMO) é resultado de um processo dinâmico de formação e
reabsorção do tecido ósseo. A manutenção da DMO é muito importante para a
prevenção da osteoporose, por isso estudos associados à DMO são necessários para
orientar medidas de prevenção. Objetivo: Avaliar a densidade mineral óssea, segundo
variáveis sócio-demográficas em adultos acima de 45 anos de idade. Métodos: Estudo
observacional, transversal, da população assistida pelo Programa Médico de Família
(PMF) do município de Niterói; RJ. O PMF é dividido em 110 setores e com 33
unidades de atendimento. A amostra foi sorteada entre 10 módulos, representando
regiões administrativas da cidade e estratificada por faixa etária. Dados de DMO
(g/cm2) total do corpo, da coluna lombar (L1-L4) e do colo do fêmur foram aferidos por
exame de densitometria óssea (DXA), e os dados sócio-demográficos foram avaliados a
partir de questionário aplicado por profissionais treinados. Avaliou-se idade, IMC
(índice de massa corporal), cor da pele, escolaridade, renda familiar e, para as mulheres,
avaliou-se também menopausa e uso de reposição hormonal. Resultados: Dos 578
indivíduos da amostra 38% do sexo masculino. As médias de DMO total, da coluna
lombar e do colo do fêmur foram maiores em mulheres com idade abaixo de 45 anos,
não menopausadas, IMC>=30, e renda mais alta (p<0,05). Para DMO total e do colo do
fêmur, verificaram-se diferenças de médias (p<0,05), considerando cor de pele (branca
com média mais baixa do que parda e negra), e escolaridade, com tendência de
aumentar com o grau de escolaridade. Nos homens, as médias dos componentes da
densidade óssea foram diferentes (p<0,05) para IMC>=30 (mais alta) e cor da pele
(branca mais baixa). Verificaram-se diferenças também segundo a idade, para DMO
total e do colo do fêmur (maiores de 60 anos com médias mais baixas), e para renda
(média baixa para renda mais baixa), com DMO da coluna lombar. Conclusão: Os
resultados sugerem que os componentes da densidade mineral óssea destes indivíduos
estão relacionados com uma maior massa corporal, assim como com as características
sócio-demográficas, principalmente idade, escolaridade e cor da pele.
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Título: Prevenção em saúde bucal: aspectos associados à integralidade e ao contexto
Introdução: Em 2012, o Ministério da Saúde lançou uma pesquisa de monitoramento e
avaliação dos serviços públicos de saúde do Brasil – Programa Nacional de Melhoria do Acesso
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) – o qual visa à institucionalização da avaliação dos
serviços de Atenção Primária à Saúde.
Objetivos: Avaliar a associação entre características das equipes de saúde bucal com a
realização de ações preventivas, através de proxies dos atributos da Atenção Primária à Saúde,
no Brasil, em 2012.
Método: Este estudo transversal multinível (equipes e Unidades Federativas) avaliou 11.256
equipes de saúde bucal, em todo o Brasil, representando 51% do total. As equipes elegeram
um membro representante para responder o instrumento de avaliação, que continha
informações sobre o processo de trabalho, estrutura física e ações realizadas pelas equipes. O
desfecho foi realizar ações preventivas, que são: aplicação tópica de flúor, aplicação de selante
e prevenção, acompanhamento e registro de câncer bucal, representando o atributo da
integralidade. As exposições avaliadas foram alguns dos atributos da Atenção Primária à Saúde
(longitudinalidade, acesso e orientação comunitária), a densidade de Técnicos de Saúde Bucal
(contextual) e como forma de controle no modelo, foi utilizada a densidade de dentistas por
UF e a região geográfica. As associações foram modeladas por meio de regressão de Poisson
multinível de forma hierarquizada, com um nível de significância de 5% e intervalos de
confiança de 95%.
Resultados: No modelo final, as equipes de saúde bucal que apresentaram maiores
prevalências, estatisticamente significativas, de realização de ações preventivas foram as que
se localizavam em Estados com alta densidade de TSB [RP 1,47 (1,08-2,01)], aquelas que
realizavam acesso a partir do acolhimento à demanda espontânea [RP 1,29 (1,23-1,36)] e
longitudinalidade a partir da garantia de agenda para a continuidade do tratamento [RP 1,16
(1,10-1,22)], mesmo após controle para região geográfica e densidade de dentistas.
Conclusão: Os resultados sugerem que aspectos relacionados à organização do processo de
trabalho das equipes de saúde bucal estão associados à realização de um leque de ações
preventivas em atenção primária à saúde, onde a inclusão de TSB nas equipes pode aumentar
a execução de procedimentos preventivos.
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Introdução:Frutas e verduras (FL) é uma parte importante de uma dieta saudável e
está associado com vários resultados positivos para a saúde populacional
(Kimmons et al., 2009). A ingestão adequada desses alimentos ajuda na promoção
da saúde e pode prevenir as Doenças Crônicas não transmissíveis, principalmente
as doenças cardiovasculares e o aparecimento de alguns cânceres (Hu, 2003).
Objetivo: Analisar o impacto do consumo de frutas e legumes, na saúde nutricional,
índice de massa corporal e anemia dos pacientes. Metodologia: Trata-se de estudo
transversal,retrospectivo, realizado nos clientes que compareceram ao programa de
check-up do Centro de Medicina Preventiva Hospital Israelita Albert Einstein. Foram
avaliados todos os pacientes adultos (>18 anos), que compareceram na unidade
para realizar check-up, do período de outubro de 2012 a outubro de 2013 e que
possuíam informações nutricionais, IMC e exame laboratorial, totalizando uma
população de 8.337 pessoas. Resultados: A prevalência de quem come FL foi de
29,7%, quem não come FL 40,6%, come só fruta 18,7% e come só verdura 11,0%.
Nota-se que comer FL aumentou a prevalência conforme o aumento da faixa etária
<30 anos (18,0%), 30 a 39 (23,9%), 40 a 49 (30,4%), 50 a 59 (39,8%) e >=60 anos
(48,2%) mostrando associação (valor p = <0,001), esses dados foram semelhantes
ao encontrado por Neutzling et al.( 2009). Na Europa, Estaquio et al.(2008)
encontraram maior consumo de FL em indivíduos mais velhos. A prevalência do
consumo de FL foi semelhante entre homens 31,4% e mulheres 28,2%. Em relação
à associação de consumo de FL e IMC foi possível observar a associação entre Não
comer FL e sobrepeso com 48,5% (valor p = <0,001). Esses dados podem estar
relacionados a ingesta maior de outros alimentos como açúcares e carboidratos em
relação a alimentos saudades como as FL, pois a ingesta pobre desses pode gerar
um aumento no consumo de gorduras, açúcares e doces em geral (Figueiredo et al.,
2008). A anemia teve prevalências semelhantes entre a população que comia frutas
e legumes 3,4% e a que relatou não comer frutas e legumes 3,5% e não demostrou
associação significativa (p = >0,8). Conclusão: Com base nos resultados
verificamos que consumo de frutas e legumes esta aquém da ideal na população
estudada em relação às recomendações atuais do Ministério da Saúde do Brasil.
Verifica-se a necessidades de politicas publicas que incentivem cada vez mais o
consumo de alimentos saudáveis.
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IMPACTO DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE SOBRE CONHECIMENTOS DE PROMOÇÃO DE
ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL: UMA AVALIAÇÃO COM VISTAS AO CUIDADO
INTEGRAL
Introdução: O Letramento Funcional em Saúde é um fator preponderante nas questões do
cuidado de si e a baixa competência nesse quesito prejudica a compreensão das
informações que os usuários recebem dos profissionais de saúde durante o processo de
acompanhamento, educação e promoção da saúde realizada no SUS. Objetivo: Capacitar
agentes comunitários de saúde (ACS), segundo os pressupostos do Letramento Funcional
em Saúde na prática de abordagem do usuário do SUS para adoção de estilo de vida
saudável, com vistas ao cuidado integral. Metodologia: Pesquisa descritiva e quantitativa
com financiamento da FUNCAP/MS/CNPq/SESA/PPSUS-Rede. Foram capacitados 24
ACS do município de Quixadá em Promoção de Estilo de Vida Saudável. O conteúdo de
promoção de saúde foi adaptado do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil – 2011-2022. Foi realizada uma
avaliação da aprendizagem dos conteúdos relativos à Nutrição e Saúde, pré e póscapacitação. Os dados são apresentados em frequência simples e percentuais. Foi assinado
o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa (aprovada pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará). Resultados: Os índices de acerto em
conteúdos sobre Nutrição e Saúde (pré-teste e pós-teste, respectivamente) foram: 1 e 2.
estado nutricional – (54,2% X 57,1% e 55 x 80,95, respectivamente); 3. rotulagem de
produtos industrializados - (55,0% X 80,9%); 4. consumo de bebidas alcoólicas - (62,5% X
47,6%); 5. combate à obesidade - (37,5% X 38,1%); 6. alimentação até os 6 meses (70,8% X 71,4%); 7. alimentação > 6 meses - (87,5% X 100,0%); 8. alimentação
complementar - (45,4% X 40,0%); 9. ingestão diária de frutas/hortaliças - (0,0% X 25,0%);
10. açúcar - (30,4% X 15,0%); 11. sal - (47,8% X 84,2%); 12. gorduras - (13,6% X
47,4%); 13. atividade física - (100,0% X 100,0%); 14. tabagismo - (52,2% X 55,0%).
Houve diferença estatística para as questões 9 (p = 0,011), 11 (p = 0,038) e 12 (p = 0,018).
Conclusão: Os conhecimentos melhoraram após a capacitação, apontando para um
potencial de aprimoramento do atendimento à saúde do usuário da Atenção Básica de
Quixadá. O tamanho da amostra pode ter influenciado os achados no que tange à
significância estatística, devendo haver uma elevação do número de envolvidos na
capacitação para melhor avaliação de seu impacto.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde; Atenção Básica; Capacitação; Recursos
Humanos; Letramento Funcional em Saúde; Navegação em Saúde; Promoção da Saúde;
Sistema Único da Saúde.
Maria da Penha Baião Passamai – penha.passamai@uece
> Maria da Penha Baião Passamai - PASSAMAI, M.P.B. – UECE
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Estimativa das notificações de intoxicações exógenas relacionadas ao
trabalho no Estado de Pernambuco no período de 2006 a 2012
Kionna Oliveira Bernardes Santos-Universidade Federal da Bahia
Kátia Maria Gomes Albuquerque- Universidade Federal da Bahia
Introdução – Os produtos tóxicos em geral fazem parte de uma lista dos mais
importantes fatores de risco para a saúde dos trabalhadores e para o meio
ambiente. São utilizados em grande escala em diversos setores produtivos. A
notificação desse tipo de agravo à saúde é compulsória, porém observa-se
dados incompletos na plataforma do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de
Notificação), o que compromete a adoção de estratégias de promoção e
prevenção aos agravos à saúde do trabalhador. Objetivo - Descrever a
frequência das notificações de intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho
no Estado de Pernambuco no período de 2006 a 2012. Método – Este estudo
foi do tipo quantitativo de casuística, cuja fonte de dados secundários foi o
SINAN. A população do estudo foram os casos de intoxicações exógenas
relacionadas ao trabalho notificadas na base do SINAN. A análise foi descritiva,
com base em frequências absolutas e relativas das variáveis de interesse. Para
melhor visualização dos resultados, foram construídos gráficos e tabelas.
Resultado – Observou-se predomínio das intoxicações exógenas entre
trabalhadores do sexo masculino. A faixa etária de maior número de casos foi a
de 19 a 39 anos, enquanto a escolaridade predominante foi o ensino
fundamental. Quanto às características das intoxicações, observou-se
crescimento das notificações, em destaque para o tipo de agente não
agrotóxico. Foi predominante a via de exposição digestiva, com um pico de
notificações no ano de 2011; o tipo de exposição mais frequente foi a aguda
única. O atendimento de maior número de notificações foi o hospitalar, cujo
quantitativo foi significativamente mais expressivo que os demais. Em todas as
variáveis estudadas, não se observou notificações no ano de 2006.
Discussão – Observou-se um número crescente de notificações de
intoxicações exógenas em trabalhadores de Pernambuco. As áreas que se
destacam com maior concentração de mão de obra no estado são o comércio,
a agricultura e a indústria, entretanto o crescimento das notificações reflete um
aumento expressivo do uso de substâncias consideradas não agrotóxicas.
Enfatiza-se a importância do SINAN como fonte de dados para a referência em
propostas e políticas de prevenção em Saúde do Trabalhador.
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Título: Fatores associados ao consumo abusivo de álcool numa população de homens
que fazem sexo com homens (HSH) em dez cidades do Brasil
Sandra Brignol, Inês Dourado, Carl Kendall, Brito, A.M., Mark D. C. Guimarães e Lígia
Kerr,
Introdução: Há evidências de que o consumo abusivo de álcool está associado com vários
problemas de saúde assim como com situações de violência. Mas, existem poucos estudos sobre
tal consumo do álcool na população de homens que fazem sexo com homens (HSH), no Brasil.
Objetivos: Investigar fatores associados ao consumo abusivo de álcool numa população de HSH.
Métodos: Inquérito sócio comportamental e biológico em 10 cidades brasileiras coletou dados de
participantes selecionados com a técnica de recrutamento dirigida pelo participante (RDS),
indicada para populações de difícil acesso. Selecionou-se 3.859 HSH com 18 ou mais anos de
idade, que responderam a um questionário sócio-comportamental padronizado e foram
convidados a fazer o teste rápido para HIV e sífilis. O consumo de álcool foi categorizado segundo
os escores do questionário AUDIT, sendo abusivo para escores iguais ou maiores a 8. Os pesos
RDS usados para ajustar as frequências relativas foram calculados usando o programa RDSAT
5.6 e as demais análises no STATA 10.0 Resultados: A maioria dos participantes se identificou
como pardo ou preto, de classe social C (classe média ou abaixa), e com baixa escolaridade. A
prevalência de consumo abusivo de álcool foi 48,2% para todas as cidades combinadas e variou
de 32,6% em Brasília a 61,6% no Rio de Janeiro. Os fatores que se associaram ao consumo
abusivo de álcool foram: baixa escolaridade (em 9 cidades), baixa renda familiar (em 5 cidades),
experiência com discriminação social (em 6 cidades), rede social extensa (em 4 cidades), início da
vida sexual antes dos 15 anos (em 5 cidades), número elevado de parceiros fixo homem (em 5
cidades), infecção por HIV (em 5 cidades), a percepção de estar em risco de infecção por HIV (em
5 cidades), sexo anal desprotegido com último parceiro fixo (em 6 cidades), frequência a locais
gays para busca de parceiros sexuais (em 6 cidades), consumo de álcool imediatamente antes ou
durante as relações sexuais (em 10 cidades), episódios de pânico (em 8 cidades) ou algum
sintoma de depressão nos últimos 6 meses (em 6 cidades). Conclusão: Consumo abusivo de
álcool foi alto entre os HSH nas cidades pesquisadas. Mesmo com a grande variação dos
resultados observados nas cidades, os fatores sociais e de comportamento sexual se destacaram
na associação com o tipo de consumo de álcool investigado.

Financiamento: Departamento Nacional de DST/AIDS/HIV e Hepatites Virais. Ministério
da Saúde
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VIGILÂNCIA DE BASE TERRITORIAL LOCAL APLICADA À TUBERCULOSE EM UM
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
AUTORES: LEANDRO, B.B.S1.; BRANDT, L.A.R2; TORRES, R. M. C1.; GONÇALVES, K. S.1;
PEREIRA, M.J.F3; SALLES, K.C.; SABROZA; P. C1.

Introdução: Este estudo debruçou-se sob atual contexto de fragmentação das práticas da vigilância
em saúde, sobretudo para as ações intramunicipais, avaliando a necessidade de um modelo de
vigilância da saúde articulado com a Atenção Básica, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família
(ESF). A justificativa desse modelo reside no aumento das vulnerabilidades socioambientais e da
crescente necessidade de informação situacional oportuna, confiável e compartilhada por diferentes
atores sociais para a análise de situação de saúde. Objetivo: Aplicar a proposta de vigilância de
base territorial local, com foco na tuberculose, em um território da ESF. Método: Estudo
quantitativo-qualitativo cuja análise compreendeu estatísticas descritivas com cálculo de
indicadores sóciodemográficos e epidemiológicos específicos da tuberculose referentes aos anos de
2008 a 2012 para o município de Itaboraí/RJ e um território da ESF do mesmo município. Também
foi realizado o mapeamento dos casos notificados no território da ESF e identificação da
problemática local a partir de reuniões com atores sociais e realização de oficinas com estudantes
do Ensino Fundamental. Resultados: Em relação às características sociodemográficas, notou-se
padrão similar entre o nível local e municipal, excetuando-se o abastecimento de água através de
poço e nascente, em Itaboraí foi 62% e, no nível local, chegou a 92%. Entre as epidemiológicas,
destacaram-se: a maior taxa de incidência no nível local, igualando-se a do município no ano de
2011 e 2012 e a AIDS como principal comorbidade no nível local e o alcoolismo no município. O
mapeamento mostrou a presença expressiva de duas microrregiões com cerca de 50% dos casos do
período, sendo uma delas considerada área crítica. A interação com os atores sociais e o uso da
teatralização e dinâmicas fortaleceu o envolvimento de diferentes setores, sobretudo saúde e
educação, e aproximou o tema do contexto da população e do território. Conclusão: A experiência
mostrou a viabilidade de se pensar em um modelo de vigilância da saúde articulado com a Atenção
Básica, aberto a participação de outros atores sociais e às ações da Promoção da Saúde. A utilização
de diferentes métodos e fontes de informação colaborou para a análise de situação de saúde e seus
determinantes sociais, auxiliando o município na identificação de especificidades intramunicipais.

1

ENSP/FIOCRUZ
IMS/UERJ
3
Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí
2
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ASPECTOS DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Avaliação do mapeamento de um
distrito sanitário.
Autoras: Kamila Juliana da Silva Santos1, Glória Maria Pinto Coelho1.

1

Docente do Colegiado de Enfermagem. Univasf. Petrolina-PE.

Resumo
Introdução: O processo de territorialização se configura como etapa fundamental para
o estabelecimento de uma Equipe da Saúde da Família, facilitando o contato com a área
de abrangência, através do reconhecimento do espaço geográfico e da dinâmica da
população residente no local. É um dos pressupostos básicos do trabalho da Estratégia
de Saúde da Família (ESF).
Objetivo: Avaliar o mapeamento de um distrito sanitário do município de Juazeiro-BA.
Método: Foram utilizadas para coleta de dados, planilhas do mapeamento, mapas das
áreas de abrangência confeccionados pelas ESF, mapa do município atualizado e o
software de domínio público Google Earth. Para a avaliação do mapeamento
considerou-se quatro critérios propostos na literatura, adaptados de acordo com a
portaria Portaria MS 2488 de 2011.
Resultados: A distribuição das áreas no espaço geográfico não obedece a critérios
básicos, como áreas e microáreas contíguas e distribuição dos logradouros de forma
regular. 40% das áreas de abrangência avaliadas apresentavam número de indivíduos
cadastrados acima do recomendado. Presença de ruas e pequenas travessas dentro do
território, sem a cobertura de nenhum dos agentes comunitários de saúde. Dificuldades
de compreensão dos mapas desenhados pelas equipes.
Conclusão: O mapeamento da área de abrangência é importante elemento no processo
de territorialização. Em conjunto com os aspectos sociais, culturais, econômicos e
outros que caracterizam uma comunidade, pode contribuir na promoção da interação
entre a equipe de saúde da família e a população adscrita. É importante que esse
processo seja desenvolvido por toda a equipe, porém requer o auxílio de profissional
que possa direcionar o trabalho conforme padrões pré-estabelecidos pela gestão
municipal, viabilizando um mapeamento que represente com mais fidedignidade a
distribuição espacial na área. Sendo condição fundamental para a organização do espaço
geográfico, de maneira a facilitar o fluxo de informações e o desenvolvimento de um
serviço com mais qualidade e eficiência para a população adscrita.
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Oferta de Prótese Dentária em Minas Gerais no Período de 2009 a 2013

GUIMARÃES, Mirna Rodrigues Costa; AMARAL, João Henrique Lara; VARGAS,
Andréa Maria Duarte

A Política Nacional de Saúde Bucal- Programa Brasil Sorridente, implantada em 2003,
propõe ações nos campos da prevenção, promoção e recuperação da saúde bucal, além da
ampliação da atenção especializada por meio da implantação de Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD). Este é um
estudo cujo objetivo é analisar a política de oferta de próteses em Minas Gerais, através da
produção de próteses nos LRPD credenciados pelos diversos municípios durante o período
de outubro de 2009 à dezembro de 2013. Os dados foram obtidos no Departamento de
Informática do SUS (DATASUS). O número de próteses dentárias realizadas variou de 3422
no ano de 2009 para 41853 em 2013. Apenas 29 cidades do Estado ofertavam prótese pelo
SUS em 2009 e em 2013 esse número aumentou para 212 cidades. Apesar desse
incremento, ainda é pequeno o número de municípios que ofertam a prótese em Minas
Gerais uma vez que possui 853 municípios. Ë necessário entender porque a maioria dos
gestores da área da saúde ainda não credenciou um LRPD em seus municípios.
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Autores: Marilda BorgesNeutzling , Fernanda de Souza Bairros.
Filiação: Programa de Pós - Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul , Porto Alegre, Rio Grande do Sul - Brasil .
RESUMO
Prevalência e fatores associados a obesidade abdominal entre comunidades afro-descendentes
(quilombolas) que vivem no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
Introdução: A obesidade abdominal é um importante fator de risco para doenças crônicas. No
entanto, são escassas as publicações sobre a epidemiologia da obesidade abdominal, classificadas
pela circunferência da cintura, entre quilombolas (comunidades tradicionais , descendentes de
escravos).
Objetivos: Identificar a prevalência da obesidade abdominal e fatores de risco associados entre
adultos residentes em comunidades quilombolas no sul do Brasil.
Métodos: Estudo transversal, amostra representativa (selecionada por probabilidade proporcional
ao tamanho) de 589 adultos (chefes de família), que viviam em 22 comunidades quilombolas no
Estado do Rio Grande do Sul - Brasil , em 2011. As medidas de circunferência da cintura (CC)
foram tomadas no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. A obesidade abdominal
(AO) foi avaliada como > 102 cm para homens e > 88 cm para as mulheres. Modelos de
regressão de Poisson foram utilizados para obter as razões de prevalência (RP) e seus intervalos
de confiança (IC).
Resultados: A prevalência de obesidade abdominal foi de 34,4 % (IC95% 30,6-38,6). Os
principais fatores associados ao desfecho foram: ser do sexo feminino, pertencer as classes
socioeconômicas B ou C maior nível socioeconômico), ser casado e estar acima do peso. As
análises ajustadas mostraram maior prevalência de obesidade abdominal em mulheres (RP= 4,81
IC95 % 2,94-7,88), em indivíduos com mais de 40 anos (RP = 1,26 IC95 % 1,02-1,55) e
naqueles que relataram ter hipertensão (RP = 1,42; IC95 % 1,14 - 1,78 ) e sobrepeso (RP = 2,56
IC95 % 2,59-4,08 ) .
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Conclusões: A prevalência de obesidade abdominal entre adultos quilombolas foi elevada.
Obesidade

abdominal

esteve

associada

com

diferentes

características

demográficas,

socioeconômicas e de saúde. Esses achados reforçam a importância de se adequar estratégias de
saúde pública às populações vulneráveis, como quilombolas.
Palavras-chave: obesidade abdominal, grupo de ascendência continental africana, epidemiologia.
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Bernardo Antonio Agostini, Fernanda Tomazoni, Simone Tuchtenhagen, Bruno
Emmanuelli, Joana Possamai Del Fabro, Thiago Machado Ardenghi
Apesar da crescente atenção que têm sido dada ao tema da utilização de
cuidados odontológicos, dados sobre a relação dos diferentes preditores,
individuais e contextuais, bem como o efeito de variáveis psicossociais na
utilização de serviços odontológicos em amostras representativas têm sido
raramente avaliados. Devido a tal, esse estudo avaliou a influência de fatores
socioeconômicos, psicossociais e de ordem contextual no uso de serviços
odontológicos em escolares de 12 anos de idade em Santa Maria, RS, Brasil. A
amostra foi obtida através de um processo de amostragem por conglomerado
em duplo estágio. Dados sobre condições bucais foram coletados a partir de
exames clínicos realizados na própria escola e dados contextuais referentes ao
local da escola onde a criança estuda através de publicações oficiais do
município. Um questionário estruturado foi respondido pelos responsáveis para
verificar características sociodemográficas da criança. Esse questionário foi
utilizado para coletar a variável dependente, através da pergunta “Seu filho
procurou dentista nos últimos seis meses?”. Fatores psicossociais foram
coletados através do questionário Child Perceptions Questionnaire (CPQ1114). O estudo de associação utilizou modelos multinível de análise de
regressão de Poisson. O estudo demonstrou que a prevalência de uso de
serviços odontológicos foi 47,43%; o uso de serviços por razões preventivas foi
69,84%. Participantes com menor renda familiar, com percepção de sua saúde
bucal como “regular/ruim/péssima” e alunos de escolas com baixo fluxo de
aprovação apresentaram probabilidade significantemente mais elevada de não
terem usado os serviços nos últimos seis meses. A procura por serviços
odontológicos por razões não preventivas variou de acordo com nível
socioeconômico. Ainda, participantes que perceberam sua saúde bucal como
“regular/ruim/péssima” e estudantes de colégios com fluxo de aprovação
escolar baixo tiveram uma maior probabilidade de usar os serviços
odontológicos por motivos de emergência/tratamento. Este estudo mostrou que
fatores psicossociais, socioeconômicos e do contexto são importantes
preditores para o uso de serviços odontológicos, ressaltando a necessidade de
intervenções públicas considerando o efeito de determinantes sociais na
redução das inequidades de uso dos serviços.
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Variabilidade sazonal do dengue no Brasil
Luciana Lobato Cardim1; Maria da Conceição Nascimento Costa1; Maria da Glória
Teixeira1
1

Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil

Resumo
Introdução: Dengue é a arbovirose de maior magnitude no mundo. No Brasil, em
2010, ano epidêmico para esta virose, a incidência de Febre do Dengue foi de
514,4/100.000 habitantes (981.278 casos). Ao contrário do que ocorreu em epidemias
anteriores, não houve grande redução da magnitude da incidência, em 2011 e 2012. Este
comportamento evidencia a força de transmissão do vírus e a possibilidade de aumentar
a ocorrência de formas graves, em decorrência da intensa circulação dos quatro
sorotipos no país. Dengue é uma doença sazonal, cuja estação de transmissão ocorre nos
meses com temperatura e umidade elevadas. Objetivo: Verificar se existe diferença nos
períodos de maior transmissão do dengue, entre as capitais e regiões brasileiras.
Método: Estudo ecológico de agregados espaciais e de série temporal dos casos de
dengue registrados no SINAN, de 2010 a 2012, tendo como unidades de análise
município e mês. Os casos da doença das capitais de quatro regiões brasileiras foram
distribuídos por mês de ocorrência e representadas em curvas temporais. Resultados:
Em Rio Branco (Região Norte) e Goiânia (Região Centro-Oeste) a intensidade de
transmissão do dengue nos três anos examinados foi maior entre janeiro e fevereiro,
enquanto em João Pessoa e Salvador (Região Nordeste) iniciou em abril e se estendeu
até julho. Para Fortaleza (Região Nordeste), Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte
(Região Sudeste), a estação de maior transmissão se deu entre março e maio. Em Recife
(Região Nordeste), em 2010, o maior número de casos ocorreu em junho e julho,
enquanto em 2012 foi em fevereiro e março. Já em Macapá, em 2010 e 2012, maior
transmissão ocorreu de julho a outubro e em 2011, de janeiro a maio. Conclusão: No
Brasil, a sazonalidade do dengue fica manifesta com maior incidência entre os meses de
março e abril e acentuado declínio em junho. Contudo, por ser este um país de
dimensões continentais que apresenta cinco diferentes unidades climáticas, esta
característica varia no tempo quando se considera cada cidade per si, observando-se
picos de transmissão de dengue em diferentes meses do ano, inclusive no segundo
semestre. Tal característica deve ser considerada nas campanhas de mídia nacionais e
ações voltadas para intensificação do controle vetorial que, em geral, são indicadas para
ter início antes das estações de transmissão.
Palavras-chaves: dengue, sazonalidade, Brasil
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A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE
CRIANÇAS: UM ESTUDO NO ÂMBITO ESCOLAR
Caroline Soares Nobre
Ceci Vilar Noronha
Camila Santos do Couto
Mirna Albuquerque Frota
Introdução: Como problema epidemiológico as violências promulgam-se por meio da
grandeza e seriedade com elevada influência e ímpeto relativo ao agravo à saúde.
Objetivo: Descrever as normas familiares referentes ao uso da força física na resolução
de conflitos no âmbito escolar. Métodos: A pesquisa foi realizada em Fortaleza,
especificamente, na Secretaria Executiva Regional V através da aplicação de um
questionário. Participaram 874 crianças de 10 e 11 anos no 5º e 6º ano escolar. A coleta
de dados foi de fevereiro a junho de 2013. Os dados quantitativos foram tabulados e
revisados no EPI INFO (versão 6.0). As análises bivariadas foram estratificadas para
verificar diferenças proporcionais entre os sexos acerca das normas familiares. Foi
adotado o nível de significância estatística de 95% (p ≤ 0,05). A pesquisa tem como
Parecer de Nº 355.525/2012. Resultados: Verificou-se que há um predomínio no
aconselhamento familiar às crianças de respostas no sentido do estímulo à não
violência. A maior parte das respostas em relação à norma “quando alguém bater em
você, bata também” foi que 77,6% disseram não escutar este conselho em casa com
81,4% das meninas e 72,9% dos meninos responderam não (p=0,002). As diferenças
proporcionais foram estatisticamente significantes, o que expressa que 12,2% de
crianças do sexo masculino é estimulado a reagir fisicamente, quando ofendido e apenas
8,7% das meninas. A declaração “Quando alguém chamar para brigar, tente conversar

1096

para não brigar” mostrou que 77,8% responderam que sim. As meninas predominaram
com uma proporção de 81,2%, enquanto 74,1% dos meninos (p=0,012). Mais uma vez,
os meninos despontam como mais instigados por seus responsáveis a reagir às
provocações, com os percentuais de 25,9% e 18,8% para as meninas. No que se refere à
norma “quando outro colega pede para brigar, você deve falar com o professor”,
86,4% responderam que sim e “quando não puder resolver conversando, o melhor é
resolver brigando” demonstraram que 87% dos estudantes responderam que não
(p=0,000). Quanto ao conselho “não importa o que aconteça, brigar não é bom, há
outras formas de resolver o problema”, 88% responderam que escutam isso em casa
(p=0,002). Conclusão: A educação familiar é diferenciada entre os gêneros, os
conselhos são o reflexo da vivência domiciliar e o critério decisório na resolução dos
conflitos no âmbito escolar.
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RESISTÊNCIA BACTERIANA EM AMBIENTE HOSPITALAR ANTES E APÓS A
IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE USO DE ANTIMICROBIANOS PELA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Moura, C. S.; Menezes de Pádua; C.A. Rodrigues, M.B.; Magalhães, S. M.S.; Costa,
J. M.; Ribeiro, A. Q.

Introdução: O uso inadequado de antimicrobianos (ATM) é um grave problema de
saúde pública com impacto em todo o mundo. Medidas restritivas de comercialização
podem contribuir par o uso racional desses medicamentos e reduzir a frequência de
resistência bacteriana. Objetivo: Comparar a ocorrência de resistência bacteriana no
Hospital Risoleta Tolentino Neves (HTRN), em Belo Horizonte, MG antes e após a
implementação da medida restritiva para comercialização de ATM da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA). Métodos: Estudo prospectivo não-concorrente
realizado entre pacientes adultos (≥ 18 anos), admitidos para internação no HRTN no
período de maio/2010 a julho/2011. O estudo compreendeu duas coortes - a primeira
foi formada por pacientes elegíveis admitidos no HTRN entre maio a outubro/2010,
período anterior à medida restritiva para comercialização de ATM (Fase I). A segunda
coorte foi formada por pacientes admitidos entre fevereiro e julho/2001, após a
implementação da medida restritiva da ANVISA (Fase II). Foi calculada a frequência de
infecção por microrganismo (MO) resistente, identificado em cultura laboratorial.
Análises comparativas foram realizadas por meio dos testes t de Student e quiquadrado de Pearson para variáveis contínuas e categóricas, respectivamente
( =0,05). Resultados: Foram analisadas 5.178 internações referentes a 4.786 pacientes
na Fase I e 4.618 referentes a 4261 pacientes na Fase II. Do total de pacientes, 52,5%
eram do sexo masculino (52,1% e 53,0% nas Fases I e II). A média da idade dos
pacientes não diferiu significantemente entre as Fases I e II (49,2±20,8 vs. 49,7±21,2
anos). O tempo médio de internação (TMI) também foi semelhante entre as Fases do
estudo (9,3±12,9 dias vs. 9,7 ± 12,9 dias). A proporção de internações com infecção por
MO resistente na Fase I foi superior àquela da Fase II (6,3% vs. 3,8%; p < 0,001). O TMI
foi maior entre pacientes com pelo menos uma infecção por MO resistente em
comparação àqueles sem infecção por MO resistente nas duas Fases do estudo (Fase I:
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35,7 dias vs. 8,0 dias; Fase II: 40,6 dias vs. 9,0 dias). Conclusões: Resistência microbiana
ocorreu em maior proporção no período anterior à medida restritiva de
comercialização de ATM pela ANVISA. Esse dado deve ser avaliado com cautela já que
outros fatores podem ter influenciado o padrão de uso de ATM e o perfil de MOs em
ambas as Fases.
APOIO: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Processo APQ-01651-11)
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A SITUAÇÃO VACINAL DAS CRIANÇAS E AS RAZÕES DOS PAIS PARA O
ATRASO DAS VACINAS

MELO, Viviane Aparecida Zopelaro de1
FIGUEIREDO, Maria Renita Burg2
RESUMO
Entre as mais efetivas ações de prevenção está a vacinação das crianças contra as
principais doenças preveníveis por imunização. O estudo teve como objetivo verificar se
o esquema vacinal das crianças que aguardam atendimento pediátrico estava completo e
identificar quais os fatores que influenciam os pais ou responsáveis a não vacinar seus
filhos em dia. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem
quantitativa. Foram investigados 150 responsáveis pelas crianças que aguardavam
atendimento médico em cinco Unidades Básicas de Saúde do município de Canoas/RS,
respeitando-se os aspectos éticos. Foram entrevistados responsáveis de crianças com
idades de 10 dias até 12 anos. Das cadernetas analisadas, 90% estavam com calendário
vacinal em dia. Os familiares faltosos com calendário vacinal justificam que estavam
aguardando a consulta médica; devido à doença da criança; esquecimento e falta de
vacina na UBS. Avaliar o cartão vacinal por ocasião da consulta médica torna-se um
grande aliado na identificação de crianças com alguma vacina em atraso, monitorando
desta forma os faltosos.
Palavras-chave: Imunização. Vacinação. Calendário Vacinal. Epidemiologia.
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Epidemiologia de grupos populacionais - Saúde da criança e do adolescente

Ingestão de nutrientes de crianças 8 e 9 anos de escolas públicas e privadas de Viçosa MG.
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Resumo
Objetivo: Avaliar o estado nutricional e ingestão de nutrientes crianças de 8 e 9 anos de
escolas públicas e privadas de Viçosa (MG). Métodos: Foi realizado um estudo transversal,
com 347 crianças da rede pública e privada do município de Viçosa (MG). Realizou-se a
aferição do peso e estatura, para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), e solicitou-se o
preenchimento de 3 registros alimentares em dias não consecutivos incluindo um dia final de
semana. O estado nutricional foi avaliado considerando os pontos de corte de IMC/idade
propostos pela Organização Mundial de Saúde (2007). A ingestão dietética foi avaliada de
acordo com as Dietary Reference Intakes (DRI) propostas pelo Institute of Medicine. A
estatística descritiva e o teste qui-quadrado de Pearson foram utilizados para análise dos
dados. Resultados: Das crianças avaliadas, 58,8% eram do sexo feminino, a maioria eram de
escolas públicas (77,5%) e da zona urbana (91,1%). No tocante à classe econômica, 49,6%
pertenciam à classe C e 27,3% à classe B. Quanto ao estado nutricional, 63,7% das crianças
encontravam-se eutróficas, 32% com excesso de peso e 4,3% com baixo peso. Não foi
observada diferença estatisticamente significante nas prevalências de baixo peso, eutrofia e
excesso de peso entre as crianças de escolas públicas e privadas. Em relação à ingestão
dietética de macronutrientes, verificou-se uma frequência de adequação de 86,6% para o
consumo de carboidratos, 93,3% de proteínas e 68,6% de lipídios. Observou-se uma baixa
frequência de adequação do consumo de fibras (2,6%) e cálcio (6,4%). Para a ingestão de
sódio, ferro, zinco e vitamina C verificou-se frequências de 54,4%, 96,8%, 57,6% e 67,4% de
adequação, respectivamente. A proporção de crianças com inadequação de consumo de
vitamina C e sódio foi maior nas escolas públicas do que nas privadas (p<0,005). Conclusões:
Os resultados deste estudo refletem o fenômeno de transição nutricional, onde observa-se uma
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menor prevalência de baixo peso e maior frequência de sobrepeso e obesidade e uma baixa
ingestão de fibras e micronutrientes importantes como o cálcio. As diferenças significativas
nas frequências de consumo de vitamina C e sódio quanto ao tipo de escola, podem estar
relacionadas ao menor acesso a fontes de vitamina C e maior consumo de alimentos ricos em
sódio das crianças de escola pública, como reflexo da situação socioeconômica.
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Práticas e contextos relacionados à gravidez indesejada e à tentativa de
aborto
Adauto Emmerich Oliveira, Ana Dilza Viana Barroso, Katrini Guidolini Martinelli,
Carolina Dutra Degli Esposti, Edson Theodoro dos Santos Neto, Núbia Milanez
RESUMO
Introdução: A temática do abortamento é tema relevante para a sociedade
contemporânea e relaciona-se a um campo de discussão altamente polêmico,
incluindo questões importantes como a gravidez indesejada, a precocidade das
relações sexuais, o planejamento familiar e a saúde individual e coletiva.
Objetivo: O objetivo deste estudo é explorar aspectos relacionados à gravidez
indesejada e à tentativa de aborto presentes na avaliação sobre a assistência
pré-natal na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), Espírito Santo
(ES), Brasil. Métodos: Foi realizada uma pesquisa quanti-qualitativa, a partir
de uma amostra 1035 puérperas, residentes na RMGV-ES, que se internaram
no Sistema Único de Saúde por ocasião do parto. Durante o inquérito
populacional, as mesmas responderam a questões relacionadas à condição
sociodemográfica e sentimentos e expectativas diante da gravidez. Para a
etapa qualitativa, 27 mulheres foram submetidas a uma entrevista domiciliar
semiestruturada, que foi posteriormente analisada pelo método de análise de
conteúdo. Resultados: A análise evidenciou que 62% das mulheres não
queriam engravidar ou gostariam de ter esperado mais e 12% das gestantes
não ficaram satisfeitas com a gravidez. A maior escolaridade materna (8,1 anos
de estudo) e maior renda média familiar mensal (R$ 1.110,00) encontravam-se
entre as mulheres que desejaram a gravidez. Apenas 4,8% das mulheres
admitiram tentativa de aborto da última gravidez. Os discursos revelaram que a
tentativa de aborto inseguro em consequência da gravidez indesejada foi
naturalizada e ocorreu principalmente entre as mulheres mais vulneráveis, sem
parceiro fixo, jovens e com filhos. Algumas delas conheciam os riscos do
aborto para o bebê, mas não hesitaram em tentá-lo, lidando com o
acontecimento de forma banal. Conclusão: As mulheres que tentam aborto
estão pressionadas nos tempos contemporâneos por situações contextuais que
fogem do seu controle. A gravidez indesejada e as tentativas de aborto
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costumam ocorrer em situações de extrema vulnerabilidade, tais como: o
desemprego, a baixa escolaridade, a falta de perspectivas de vida digna e a
pobreza. Deve-se reconhecer que o abortamento é um problema de saúde
pública e deve ser abordado articulando métodos epidemiológicos e
abordagens

qualitativas,

visto

que

envolve

um

dilema

complexo

e

multifacetado.
Palavras-chave: Saúde materno-infantil; Gravidez não desejada; Aborto;
Saúde pública.
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LETRAMENTO EM SAÚDE: O CONHECIMENTO DO CONCEITO E A APLICAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS NA PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Introdução: A necessidade de oferecer suporte aos indivíduos com dificuldade de
compreender mensagens relacionadas à saúde, escritas ou transmitidas oralmente, traz a
reflexão sobre a questão do Letramento Funcional em Saúde (LFS), concebido como
prática social e em uma concepção ampla que inclui além das habilidades de leitura e de
escrita, também as competências na expressão e compreensão da fala e cálculos numéricos.
Se o profissional de saúde não levar esse aspecto em consideração todo o processo de
promoção da saúde pode ser comprometido. Objetivo: Verificar o conhecimento
conceitual e a prática dos pressupostos do LFS de agentes comunitários de saúde (ACS).
Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitativa, financiado pela
FUNCAP/MS/CNPq/SESA/PPSUS-Rede. Foram avaliados 162 ACS do município de
Fortaleza que responderam a um instrumento estruturado sobre aspectos conceituais (Q1 e
Q2 – conceito; Q3 – objetivos; Q4 – responsabilidade pelo LFS; Q5 – relação das doenças
crônicas com o LFS) e aplicação prática do LFS (Q6, Q7 e Q8– comunicação com o
usuário; Q9 – comunicação com o usuário surdo; Q10 – comunicação com o usuário cego).
Os dados foram tabulados para apresentação em frequência percentual. Foi considerado
conhecimento satisfatório caso a prevalência de acertos fosse superior a 50%. Resultados:
Foi detectada a seguinte prevalência de acertos: Q1 - 58,6%; Q2 - 5,5%; Q3 - 85,8%; Q4 83,3%; Q5 - 20,9%; Q6 - 49,4%; Q7 - 84,6%; Q8 - 32,1%; Q9 - 73,5%; Q10 - 82,7%.
Conclusão: Apesar de algumas questões terem tido alta prevalência de acertos, há
necessidade de capacitar os ACS quanto ao tema, pois há questões tanto conceituais, como
de prática de abordagem do usuário que apontaram conhecimento insatisfatório, o que pode
estar comprometendo o pleno sucesso de ações educativas de promoção da saúde.
Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde; Atenção Básica; Capacitação; Recursos
Humanos; Letramento Funcional em Saúde; Sistema Único da Saúde.
Maria da Penha Baião Passamai – penha.passamai@uece
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Roberta Luciana Rodrigues Brasileiro de Carvalho*
Rita de Cássia Pereira Fernandes*
*Programa De Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de
Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia.
Estudo transversal descreveu a população de trabalhadores da indústria de calçados e
estimou a prevalência de distúrbios musculoesqueléticos (DME) em membros
superiores e pescoço que foram definidos como casos de dor nos últimos doze meses,
durando mais de uma semana ou freqüência mensal, com restrição ao trabalho, ou busca
por assistência médica, ou gravidade ≥3 (de 0 a 5), em pelo menos uma das regiões:
dedos, punhos, mãos, antebraços, cotovelos, ombros, pescoço e parte alta das costas.
Estudou-se amostra aleatória de 446 trabalhadores, através de questionário, sendo 228
mulheres e 218 homens. Destacaram-se, como demandas ocupacionais, movimentos
repetitivos com as mãos e trabalho em pé, mantido por longos períodos. Encontrou-se
prevalência de período de DME de 47,3% em extremidades proximais e 37,4% em
extremidades superiores distais (30,3% e 20,4%, respectivamente, nos últimos sete
dias). A população estudada está exposta a fatores que se associam a gênese de DME e
os resultados de prevalência evidenciam este como problema a ser objeto de ações
preventivas no trabalho.
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Avaliação dos usuários sobre os serviços de atenção básica no Estado do
Piauí
Lígia Nara Martins Santos
José Ivo dos Santos Pedrosa
INTRODUÇÃO: A atenção básica deve ser voltada para o cidadão, sua família e
comunidade e ser capaz de prove-los de cuidados contínuos no intuito de satisfazer
as suas necessidades. O grau de satisfação do usuário é considerado um
componente capaz de avaliar a qualidade dos serviços ofertados no sistema de
saúde. OBJETIVO: Analisar os serviços da Atenção Básica, no estado do Piauí, na
perspectiva dos usuários. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa avaliativa,
com abordagem quantitativa, com análise de dados secundários oriundos da
avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica que envolveu 371 equipes de Estratégia Saúde da Família no
estado do Piauí. RESULTADOS: No que se refere ao acolhimento, dos 1.487
usuários, 57,3% informaram que existe escuta sem hora marcada na Unidade
Básica de Saúde, esta escuta atende “sempre” as necessidades para 43,6% e
34,4% avaliaram o acolhimento como “bom”. Os usuários referiram que a equipe da
Estratégia Saúde da Família “sempre” (58,6%) orienta quanto aos cuidados
necessários durante as consultas e sobre os sinais de evolução e piora (50,6%).
Observou-se que 91,9% dos usuários eram identificados pelo nome, 45,6% referiram
que a equipe não possui interesse pelos familiares, 57,1% confiavam na equipe que
os atendia e 25% referiram que a equipe não acompanha o atendimento que o
usuário teve com especialista. No que se refere à presença de medicamentos na
Unidade de Saúde, 58,4% referiram que “algumas vezes” falta medicamentos.
60,7% consideraram como “bom” a satisfação com os cuidados prestados pela
equipe. Em relação à recomendação da equipe, 82,6% dos usuários a
recomendariam para familiares ou amigos e 79,6% deles afirmam que não
mudariam de equipe. CONCLUSÃO: Os usuários possuem, de maneira geral, uma
boa avaliação sobre a atenção básica no estado, porém precisa ser melhorada no
tocante às fragilidades destacadas como a, à falta da inserção da família no
atendimento ao usuário, o não acompanhamento da equipe após consulta com
especialista, a falta de medicamentos na Unidade de Saúde, fatores que
comprometem os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde principalmente
no diz respeito à integralidade do atendimento.
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A magnitude e o impacto da infecção por Toxocara canis, em
um bairro do município de Campinas - SP.
PAULA MAYARA MATOS FIALHO ¹; CARLOS ROBERTO SILVEIRA CORRÊA ¹;
FRANCISCO ANARUMA FILHO2
¹ Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP.
2

Departamento de Saneamento e Ambiente, Faculdade de Engenharia Civil,

Arquitetura e Urbanismo, UNICAMP.

INTRODUÇÃO: A toxocaríase é uma antropozoonose, que ocorre em diversas
regiões do mundo, que acomete cães e gatos. Esses mamíferos são os
hospedeiros definitivos desse geohelminto e o homem é um seu hospedeiro
paratênico. Vários artigos vêm mostrando que as crianças que têm sorologia
positiva para infecção por Toxocara canis apresentam um maior risco de
manifestarem sintomas respiratórios. OBJETIVO: descrever a magnitude e o
impacto entre a presença de sorologia positiva para infecção por Toxocara
canis e asma, em indivíduos de um bairro do município de Campinas – SP.
MÉTODO: O presente estudo foi desenvolvido a partir de dados coletados de
um estudo de base populacional realizado em um bairro do município de
Campinas entre os anos de 1998 e 2000. Foram avaliadas 75 crianças quanto
à infecção por parasitos do gênero Toxocara e presença de asma. A
associação entre asma e toxocaríase foi avaliada pela razão de riscos e o
impacto avaliado pelo risco atribuído populacional. RESULTADOS: A
prevalência da infecção foi de 26%, a prevalência de asma foi de 46,67% o
odss ratio foi de 3,77 (IC
18% (IC

95%::

95%:

1,26-11,35) e o risco atribuído populacional foi de

6-26,8). CONCLUSÃO: Esse estudo aponta que a toxocaríase é

uma doença prevalente e que pode ter impacto relevante na manifestação de
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asma em crianças. Além de mostrar com o odds.ratio a força dessa
associação, este estudo aponta por meio do risco atribuído populacional, o
impacto dessa infecção na população estudada.
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LETRAMENTO EM SAÚDE: O CONHECIMENTO DO CONCEITO E A APLICAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS NA PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DO NÚCLEO DE APOIO
À SAÚDE DA FAMÍLIA
Introdução: No âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil, o paradigma pelo qual
está assentado o Sistema Único de Saúde (SUS) considera a população ocupando um
espaço central na garantia de uma atenção à saúde de qualidade. Frente à necessidade de
interação usuário-profissional-sistema de saúde o Letramento Funcional em Saúde (LFS)
vem contribuir para melhorar as habilidades de leitura, escrita, compreensão e cálculos
numéricos em saúde. No entanto, não se conhece, ainda, como os profissionais de saúde
vêem este tema e esta é uma questão crucial em se tratando do Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF), pois os profissionais destas equipes tanto respondem pela coordenação
dos agentes comunitários de saúde, como pela atenção direta ao usuário. Objetivo:
Verificar o conhecimento conceitual sobre LFS e a aplicação prática deste conhecimento
por profissionais integrantes do NASF. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem
quantitativa,
financiado
pela
FUNCAP/MS/CNPq/SESA/PPSUS-Rede.
Foram
entrevistados 188 profissionais do NASF do município de Fortaleza, os quais responderam
a um instrumento estruturado contendo 10 questões sobre LFS, enfocando conhecimento
conceitual e prática profissional. Os itens interrogados foram: conceitos e objetivos do LFS
(Q1, Q2 e Q3); setores responsáveis por desenvolver o LFS (Q4); relação LFS com o
cuidado nas doenças crônicas (Q5); comunicação geral profissional do NASF-usuário (Q6,
Q7, Q8); comunicação profissional do NASF-usuário surdo (Q9); comunicação
profissional do NASF-usuário cego (Q10). Os dados são apresentados em frequência
percentual. Foi considerada satisfatória frequência de acertos superior a 50%. Foi assinado
o termo de consentimento livre e esclarecido da pesquisa, que foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Instituição responsável pela mesma.
Resultados: Os percentuais de acerto na avaliação diagnóstica foram: Q01 (66,5%); Q02
(6,4%); Q03 (92,0%); Q04 (81,4%); Q05 (36,2%); Q6 (67,0%); Q7 (78,2%); Q8 (38,3%);
Q9 (58,5%); Q10 (80,8%). Conclusão: O grupo exibiu conhecimento insatisfatório em
algumas questões conceituais e de aplicabilidade prática do LFS. Há necessidade de uma
capacitação junto aos mesmos objetivando a melhora de conhecimentos do tema.
Palavras-chave: Núcleo de Apoio à Saúde da Família; Atenção Básica; Capacitação;
Recursos Humanos; Letramento Funcional em Saúde; Sistema Único da Saúde.
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Grelina e Helicobacter pylori em usuários do Sistema Único de Saúde: subsidiando a
abordagem da obesidade
Autores: Daianne Cristina Rocha, Helena Alves de Carvalho Sampaio, José Wellington
de Oliveira Lima, Maria Luisa Pereira de Melo, Soraia Pinheiro Machado Arruda,
Ricardo Rangel de Paula Pessoa, Ticihana Ribeiro de Oliveira, Raissa Maria Alves
Lima e Gláucia Posso Lima
Introdução: A infecção pelo H. pylori é considerada um problema de saúde pública,
dada sua alta prevalência. A grelina é um hormônio implicado no comportamento de
ingestão alimentar e regulação do peso corporal. Ocorre uma elevação dos seus níveis
durante o jejum, aumentando o apetite e sinalizando para a ingestão alimentar. Os
estudos são controversos, ora apontando elevação, ora redução, ora não apontando
relação entre níveis do peptídeo e essa infecção. O aumento progressivo da prevalência
de excesso de peso e a alta prevalência de infecção por H. pylori no mundo e no Brasil
torna necessário o conhecimento desses fatores. Objetivo: Verificar se existe associação
entre os níveis de grelina e a infecção por H. pylori em pacientes usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS). Metodologia: Trata-se de um estudo transversal. A amostra foi
constituída por 117 pacientes atendidos pelo SUS no Ambulatório de Endoscopia em
dois hospitais de Fortaleza, de julho/2012 a outubro/2013. Foram excluídos idosos,
crianças, pacientes portadores de neoplasia gástrica, além das pessoas que faziam uso de
medicação à base de inibidor de bomba de prótons. Aplicou-se o teste da urease para
verificação de presença ou ausência do microorganismo e classificou-se os pacientes em
positivos, negativos e erradicados (quando já haviam feito o tratamento e não possuíam
mais a bactéria). Os níveis de grelina total e ativa foram analisados através do teste
ELISA, e classificou-se como grelina total normal quando maior ou igual a 340 pg/ml e
grelina ativa normal, quando maior ou igual a 34 pg/ml. Para a análise estatística, foi
realizado o teste Exato de Fisher com p < 0,05 como nível de significância. Resultados:
Dentre os pacientes, 48 (38,7%) eram positivos, 45 (35,3%) negativos e 31 (25,0%)
erradicados. Apresentaram grelina total e ativa normais, respectivamente: 32 (71,1%) e
10 (22,2%) dos negativos; 27 (56,2%) e 18 (37,5%) dos positivos e 9 (37,5%) e 15
(62,5%) dos erradicados Houve diferença estatística apenas considerando pacientes
erradicados, com p = 0,025 (grelina total) e 0,040 (grelina ativa). Conclusão: A infecção
por H. pylori interfere nos níveis de grelina, mas após a erradicação do microorganismo.
É possível que a erradicação restaure níveis normais de grelina ativa, levando ao ganho
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de peso, devendo haver ações educativas para evitar que tal ganho ultrapasse níveis
saudáveis.
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PREVALÊNCIA DE HIPOVITAMINOSE A EM GESTANTES USUÁRIAS DO
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO DA
BAHIA: RESULTADOS PARCIAIS.
Gessica Santana Orrico 1; Ana Claudia Morais Godoy Figueiredo³; Edla Carvalho Lima Porto;
Josicélia Estrela Tuy Batista1 ; Stefany Ariadley Martins da Silva¹; Simone Seixas da Cruz²; Isaac
Suzart Gomes Filho4.
1. Bolsista PIBIC, Estudante de Enfermagem, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e-mail:gessicaorrico@hotmail.com 2.
Cirurgião dentista, Doutora em Saúde Coletiva, Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e-mail:
simoneseixas1@gmail.com 3. Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva, Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e4

mail: aninha_m_godoy@hotmail.com Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana, email: isuzart@gmail.com

Hipovitaminose A é a deficiência de Vitamina A (DVA), em nível dietético,
bioquímico ou clínico, com repercussões sistêmicas, presente principalmente nas
regiões menos desenvolvidas. No período gestacional e de lactação, diferentes
mecanismos fisiológicos estão envolvidos com o fornecimento vertical da Vitamina A.
O presente estudo tem como objetivo estimar a prevalência de Hipovitaminose A em
gestantes usuárias do serviço público de saúde de Santo Antônio de Jesus – BA.
Estudo descritivo e exploratório. Participaram da pesquisa 75 gestantes, que realizaram
acompanhamento pré-natal nas unidades básicas de saúde de Santo Antônio de Jesus –
BA. Os procedimentos de coleta de dados envolvidos foram aplicação do questionário e
coleta sanguínea. Essa investigação obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Estadual de Feira de Santana (CAAE:0176.0.059.000-1). Os resultados
apontam que a média da idade das gestantes entrevistadas foi 24 (± 5,27). Para a idade
gestacional, o valor médio encontrado foi na ordem de 17,8 (± 7,14), e a mediana desta
variável foi 17 semanas. Observa-se que a variável “número de pessoas em
domicilio” foi a única variável associada ao desfecho hipovitaminose A nesta
pesquisa, [RP=4,22 (IC:1,04-17,22)]. No entanto, pode-se observar que a proporção do
desfecho indesejável (DVA) foi maior entre as mulheres que tinham dificuldades de
adaptar a visão no período noturno (28,57%), com infecção urinária (42,86% ),
hipertensas (14,29% ), fumantes (100%) e que consumiam bebida alcoólica (100%). A
Hipovitaminose A foi altamente prevalente no grupo estudado, a despeito de sua
associação a efeitos graves como aumento da morbimortalidade. Ações como a
suplementação periódica vitamina A para a população de risco são, em curto prazo, uma
das estratégias mais utilizadas para prevenir e controlar a DVA.
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Faz diferença quem responde às perguntas do censo? Comparando a paridade autorrelatada
com a descrita por outro informante entre mulheres indígenas brasileiras
João Luiz Bastos1
Ricardo Ventura Santos2
Oswaldo Gonçalves Cruz3
Luciene Aparecida Ferreira de Barros Longo4

1

Departamento de Saúde Pública, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC,
Brasil.
2
Departamento de Antropologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola Nacional de
Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
3
Programa de Pós-graduação em Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de
Janeiro, RJ, Brasil.
4
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Belo Horizonte, MG, Brasil.
Resumo
Objetivo: Avaliar o impacto das entrevistas feitas por informantes proxy sobre a paridade de
mulheres indígenas brasileiras.
Método: Dados sobre o número de membros do agregado familiar, total de quartos no
domicílio, cor/raça do entrevistado, escolaridade, idade, paridade e tipo de informante foram
obtidos do Censo Demográfico Brasileiro de 2010. A relação entre cor/raça e paridade, bem
como o impacto do tipo de informante sobre esta associação foram avaliados com a regressão
binomial negativa inflacionada de zeros, estratificada por região (Norte e Nordeste) e situação
urbana/rural. Os modelos de regressão foram ajustados para co-variáveis sociodemográficas e
características do domicílio, levando-se em consideração os pesos amostrais e o desenho
amostral complexo. A análise foi restrita aos respondentes do sexo feminino com mais de 10
anos de idade.
Resultados: Pouco mais da metade das entrevistadas respondeu às perguntas do censo por si
mesmas. Em particular, as indígenas da região Norte apresentaram o maior percentual de
entrevistas realizadas por informantes proxy (58,1%). A paridade média foi expressivamente
maior, quando esta pergunta foi respondida pela própria mãe – a contagem de filhos tidos
nascidos vivos foi 93,5% a 101,4% maior, quando comparada com a situação em que a mesma
informação foi dada por um outro membro do agregado familiar. As mulheres indígenas do
Norte, cujas perguntas foram respondidas por um não-residente ou por outro membro da
família tiveram sua paridade subestimada em 21,0% a 26,0%, sendo estas as maiores reduções
observadas entre todos os grupos de cor/raça.
Conclusão: A paridade é afetada pela maneira como as entrevistas do censo são realizadas, com
consequências potencialmente importantes sobre as estatísticas de fecundidade para o Brasil
como um todo. Informantes proxy tendem a subestimar a contagem das crianças,
especialmente entre as mulheres indígenas da região Norte. O planejamento de futuras
pesquisas censitárias deve levar este resultado em consideração para que todos os segmentos
da sociedade brasileira, incluindo o das indígenas, sejam precisamente descritos e amparados
por políticas públicas apropriadas.
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Hemovigilância no estado de São Paulo: uma análise do período de 2007 a 2012.
Autores: Maria de Fátima Alves Fernandes e Expedito José de Albuquerque Luna

Introdução: A hemovigilância é definida como “um conjunto de procedimentos de
vigilância que abrange toda cadeia transfusional (da coleta do sangue dos doadores até
o acompanhamento dos receptores), destinado a recolher e avaliar informações sobre
os efeitos inesperados ou indesejáveis resultantes do uso terapêutico do sangue para
prevenir novas ocorrências”. A implantação do Sistema Nacional de Hemovigilância
brasileiro (SNH) iniciada de modo restrito em 2002, foi estendida aos demais serviços de
saúde em 2007. A notificação de reações transfusionais adversas (RT) é compulsória, no
país, desde 2010. Segundo análise divulgada em 2012 pelo SNH, o estado de São Paulo
contribuiu com 42% do total de notificações de RT feitas no país, no período de 2002 a
2011. Objetivos: Descrever e analisar as RT notificadas no estado de São Paulo durante
o período de 2007 a 2012. Método: as bases de dados das RT e das transfusões
realizadas no estado, nesse período, foram analisadas, utilizando-se a abordagem
descritiva em epidemiologia. Resultados: Foram notificadas 11.423 RT, por 145 serviços
de saúde, com aumento de 270% e 505%, respectivamente, entre 2007 e 2012. Os
serviços notificantes representaram, em 2012, cerca de 10% dos que realizam
transfusão que, portanto, podem apresentar RT. Porém, concentraram mais de 46% do
total das transfusões. As 11.133 RT notificadas e ocorridas no período estudado se
caracterizaram como imediatas (97,35%), especialmente dos tipos febril não hemolítica
(52,85%) e alérgica (35,85%). Houve poucos casos de doenças infecciosas (0,06%).
Apresentaram gravidade leve (88,38%), contudo, houve 17 óbitos (0,15%).
Predominaram no sexo feminino (52,20%) e nas faixas acima dos 50 anos (50,58%). No
período de 2008 a 2012 foram realizadas 7.594.900 transfusões. A incidência de RT
nesse período variou entre 2,53 e 3,92/1.000. A maior frequência de RT foi observada
nas transfusões de concentrados de granulócitos, que, em 2008, foi de 19,05 RT/1.000.
Conclusão: A incidência de RT observada é semelhante a apontada em sistemas de
hemovigilância implantados em outros países. A adesão dos serviços de saúde ao SNH é
baixa, contribuindo para o aumento da subnotificação que, somada a problemas
relacionados com a qualidade dos dados resultam em algumas das lacunas que
necessitam ser preenchidas para melhor implantação da hemovigilância.
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HOMICÍDIO DE MULHERES NA FAIXA ETÁRIA DE 20 A 39 ANOS, E AS
TRANSFORMAÇÕES INTRA-URBANAS DE BELÉM, ANANINDEUA E
MARITUBA, 2003 – 20071.
Waltair Maria Martins Pereira2; Claudio Oliveira Castro3; Débora de Souza Baltazar3;
Elizama da Fonseca3; Jackson Gonçalves3
Introdução: A população de mulheres em idade fértil constitui uma importante
parcela da população geral. Representa uma importante fração da força de
trabalho bem como desempenha papel social fundamental na constituição e
manutenção da família, incluindo a concepção e o cuidado durante o
crescimento dos filhos. Estudar a mortalidade por homicídio proporciona um
olhar mais acurado sobre a violência. Objetivo: Conhecer o perfil da
mortalidade por homicídio, de mulheres jovens, 20 a 39 anos, no espaço
urbano de Belém, Ananindeua e Marituba, no Estado o Pará. Métodos: Estudo
epidemiológico, descritivo com abordagem quantitativa de dados secundários.
Realizado a partir dos dados do SIM/DATASUS. Utilizou-se o software, Excel
2007 para elaboração de gráficos e planilhas Microsoft e Word 2007 para a
elaboração da parte textual da pesquisa. Resultados: A taxa de mortalidade
por homicídio em mulheres passou de 4,3 (2003) para 2,8 (2007). A faixa etária
de 25 a 30 anos apresentou a maior taxa (5,7/100 000 mulheres). A
mortalidade por homicídio representou 2,78% do total de óbitos de mulheres na
faixa etária estudada. A maioria proporcionalidade (62%) ocorreu no município
de Belém, seguido por Ananindeua (36%). Nos três municípios, a faixa etária
de 20 a 29 anos apresentou a maior expressão da mortalidade. A
proporcionalidade de óbito por disparo por arma de fogo foi de 62%, seguido de
agressão por meio de objeto cortante ou penetrante (20%). 87% das mulheres
eram de cor parda; 47% possuíam de 4-7 anos de estudo, 23 % possuíam 8-11
anos, 16% possuíam de 3-11 anos; a grande maioria (92%) era solteira.
Conclusão: Os estudos mais recentes sobre a violência apontam a
concentração de forma crescente na área urbana, o que se explica pelo fato de
que as grandes questões da sociedade se localizam, principalmente, nas
grandes cidades, como os resultados observados acima. Segundo Dubet, o
espaço urbano aparece como sintoma, símbolo e representação “da civilização
e da barbárie modernas”.
1 – Trabalho Realizado por docentes e discentes da Universidade Federal do Pará (UFPA)
2 – Docente da UFPA, Curso de Medicina.
3 – Discentes do curso de Medicina da UFPA. Disciplina Saúde Coletiva
.
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Palavras Chaves: violência; mortalidade; epidemiologia

1 – Trabalho Realizado por docentes e discentes da Universidade Federal do Pará (UFPA)
2 – Docente da UFPA, Curso de Medicina.
3 – Discentes do curso de Medicina da UFPA. Disciplina Saúde Coletiva
.
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Análise espaço-temporal da leishmaniose visceral em área endemo-epidêmica do sudoeste
da Bahia/Brasil
1
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2

Resumo
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é um grave problema de saúde pública no país,
devido ao seu franco processo de expansão geográfica e a baixa vulnerabilidade às estratégias
disponíveise empregadas há décadas para o seu controle. Objetivos: Analisar a distribuição
espaço-temporal da leishmaniose visceral na cidade de Jequié/Bahia e identificar possíveis
fatores envolvidos na sua ocorrência. Métodos: Estudo ecológico, de agregado espacial e
temporal, tendo como unidades de análise os setores censitários e ano calendário. Os dados
de LV humana (LVH) e de cães infectados (CI) pela Leishmania Leishmania infantum, de 19912001, foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Os endereços dos
casos de LVH e de CI foram georreferenciados por GPS e plotadas em malha cartográfica digital
(MCD) da área urbana de Jequié na escala 1:250.000 (ArcGis 9.1). Mapas multitemporais de
uso e cobertura da terra foram elaborados a partir de imagens de satélite LANDSAT 5
(1985/1990) e LANDSAT 7 (1999) na escala de 1:150.000, para verificar o processo de
expansão urbana, e em seguida sobrepostos na MCD. Foram calculadas taxas de incidência
(100.000/habitantes), letalidade e prevalência de infecção canina (STATA 10.0). Resultados:
Foram confirmados 476 casos de LVH com idade de 4 meses a 72 anos. Cerca de 77%
(369/476) dos doentes eram menores de 15 anos e 56,3% (268/476) do sexo masculino. A
letalidade foi maior em indivíduos de 30-34 anos, 21% (3/14). Registrou-se um pico epidêmico
com duração de 2 anos (1995/1996), e as taxas de incidência variaram de
1,36/100.000hab(2001) a 87,7/100.000hab (1996). Dos 78.114 cães examinados 3.223 foram
sororreagentes a L. L. infantum. A prevalência canina variou de 0,7% (1993) a 7,9% (1996), com
picos epidêmicos em 1991 e 1995/1996. Verificou-se ambiente fisiográfico propício e intensa
antropização para expansão urbana/agropecuária e sobreposição espacial da ocorrência de CI,
Lutzomyia longipalpis e LVH, sobretudo em áreas de baixo nível socioeconômico. Conclusões:
As áreas de ocorrência de LVH em Jequié/Bahia são aquelas ocupadas de forma desordenada,
com características de área rural, situadas na periferia onde as baixas condições de vida e a
deficiente infra-estrutura pública, favorecem a manutenção da transmissão da L. L. infantum e
o estabelecimento de novos focos.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral; Geotecnologias; Epidemiologia
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DCNT VOLTADO PARA
BENEFICIÁRIOS DE UM PLANO DE SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO.
Autor: Maria Elisa Gonzalez Manso*

Introdução: A Agência Nacional de Saúde Suplementar vem estimulando a mudança do
modelo assistencial das operadoras de planos de saúde através da implantação de programas
para prevenção de DCNT, entre outras medidas. Esta pesquisa visa analisar os resultados
obtidos com um grupo de pessoas vinculadas a um destes programas após dois anos de
participação. Metodologia: Trata-se de estudo realizado em junho de 2013 com beneficiários
vinculados a uma empresa de planos de saúde, moradores no estado de São Paulo. Todos
participam de um programa de prevenção realizado por equipe interdisciplinar mediante
visitas domiciliares e monitoramentos telefônicos, sendo portadores de, no mínimo, uma
DCNT. Foram comparados os desfechos pressão arterial, glicemia, peso, IMC e circunferência
abdominal, além dos riscos: tabagismo, alcoolismo, alimentação inadequada e sedentarismo,
no momento da inclusão no programa, ocorrido em 2011, e novamente em 2013. Para as
comparações foram utilizados os testes t-Student para amostras emparelhadas e o não
paramétrico de McNemar, ambos com um nível de significância de 5%. As variáveis foram
ainda analisadas segundo sexo, faixa etária e CID. Resultados: Foram avaliados 1098 pacientes,
sendo 61% do sexo feminino, com idade média de 48,5 anos. Destes, 48% apresentavam
hipertensão arterial e 962 mais de uma DCNT associada. Pode-se observar que houve
diferença, estatisticamente significante, em relação ao IMC, peso, circunferência abdominal e
alimentação inadequada, com piora dos resultados. Quando analisadas diferenças quanto ao
sexo, nota-se que esta piora está associada ao sexo feminino. Ambos os sexos apresentaram
diminuição dos níveis pressóricos e os homens diminuíram o sedentarismo. Em relação à faixa
etária, nota-se que as maiores reduções de pressão arterial foram encontradas entre os 31 e
60 anos de idade. Os portadores de diabetes apresentaram reduções significativas de peso e
pressão arterial, porém, sem melhora dos níveis glicêmicos. Os piores resultados foram
encontrados entre os portadores de obesidade, nos quais nenhum parâmetro analisado
apresentou melhora. Conclusão: o programa em pauta atingiu o objetivo de reduzir os níveis
pressóricos dos participantes, porém não houve melhora de nenhuma outra variável analisada,
exceto sedentarismo em homens, inclusive com piora na prevalência para alguns desfechos e
riscos analisados.

*Doutoranda em Ciências Sociais e Mestre em Gerontologia pela PUC SP. Médica. Pósgraduada em Gestão de Serviços de Saúde PROAHSA SP. Docente Centro Universitário São
Camilo SP e SENAC SP.
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Avaliação do estado nutricional e saúde de idosos fumantes e ex-fumantes do Município de São
Paulo

Isis Bonfitto Gonçalves; Gabriela Arantes Wagner; Maria Lúcia Lebrão; Yeda Aparecida de Oliveira
Duarte; Dirce Maria Trevisan Zanetta*
*dzanetta@usp.br
Departmento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

Introdução: Sabe-se que tabagismo, má alimentação, sedentarismo e consumo excessivo de bebidas
alcoólicas são os principais fatores de risco modificáveis que trazem prejuízo à saúde. Dentre esses,
o tabagismo destaca-se por ser a principal causa de mortes evitáveis no mundo. Já o estado
nutricional, por sua vez, gera preocupações devido a fatores psicossociais e fisiológicos inerentes ao
envelhecimento que interferem diretamente nos hábitos alimentares desses indivíduos. Objetivos:
Caracterizar o estado nutricional de idosos fumantes e ex-fumantes em uma amostra representativa
de idosos do Município de São Paulo em 2006. Métodos: Avaliação, em corte transversal, de 1415
indivíduos com 60 anos ou mais da coorte SABE (Saúde, bem-estar e envelhecimento), em 2006,
selecionados através de amostragem em múltiplos estágios na cidade de São Paulo. Foram descritos
aspectos sociodemográficos, de saúde e nutricionais dos idosos. Análise por regressão logística
multinomial avaliou a associação entre tabagismo e as variáveis referentes a estado nutricional,
controlando pelas variáveis sociodemográficas e de saúde. Resultados: Não houve diferença entre o
estado nutricional de ex-fumantes e não fumantes. Houve aumento no risco de fumantes terem baixo
peso [OR 1,74(IC95%1,01-3,02)] e de realizarem menor número de refeições ao dia [OR
3,30(IC95% 1,66-6,57)], porém, os mesmos tiveram menor risco de sobrepeso [OR 0,09(IC95%
0,01-0,69)]. Os fumantes apresentaram menor consumo de frutas, hortaliças e laticínios, quando
comparados aos que nunca fumaram. Conclusões: hábito de fumar se associou às piores condições
de estado nutricional, com menos quantidade de refeições ao dia. Considerando a qualidade dos
alimentos ingeridos, idosos fumantes ingeriam menor quantidade de laticínios e frutas, resultando em
maior risco de baixo peso e desnutrição. Considerando as repercussões na saúde dos idosos
decorrentes de hábito alimentar inadequado e do tabagismo, os idosos fumantes merecem especial
atenção quanto ao seu padrão alimentar.
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Fatores associados à ocorrência de infecção humana por Leishmania Leishmania infantum
em área urbana de transmissão antiga no Estado da Bahia, Brasil
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma parasitose negligenciada, associada ao baixo
nível socioeconômico e às iniquidades em saúde. No Brasil, que detém 90% das notificações
das Américas, a doença esta amplamente distribuída com transmissão autóctone em cerca de
34% de seus municípios. Objetivo: Determinar a prevalência de infecção pela Leishmania
Leishmania infantum na população humana na área urbana de Jequié/Bahia e identificar
fatores de risco relacionados à ocorrência destas infecções. Metodologia: Estudo de
soroprevalência com amostra de 1.400 indivíduos. Considerou-se infectados, a positividade a
pelo menos um dos três testes sorológicos (imunofluorescência indireta/ensaio
imunoenzimático/imunocromatografia-rk39). Razão de Prevalência (RP) e Intervalos de
Confiança (IC) foram calculados por regressão de Poisson multinível. Utilizou-se modelo
conceitual hierarquizado em 3 blocos, para identificação de fatores de risco para infecção, com
base nas relações proximais-distais de variáveis socioeconômicas/ambientais/epidemiológicas,
permitindo estimar o efeito total e não mediado. Utilizou-se estimador de densidade de Kernel
para identificação dos aglomerados de infecção. Resultados: Identificou-se 208 indivíduos
infectados e soroprevalência de 14,9%. Foram submetidos a exame clínico 154 sujeitos, dos
quais 121 foram assintomáticos e 33 oligossintomáticos. Verificou-se na análise hierarquizada,
que nos Modelos A/socioeconômico (RP=1,65 IC:1,00-2,64) e B/socioeconômico+ambiental
(RP=1,64 IC:0,99-2,71), as condições socioeconômicas (escolaridade) exercem efeitos diretos
sobre a infecção, enquanto que no Modelo C/socioeconômico+ambiental+epidemiológico
(RP=1,60IC:0,97-2,71), o efeito é mediado por variáveis epidemiológicas (histórico LV humana
residência e/ou vizinhança), reduzindo em 4% a soroprevalência. Pela razão de Kernel
detectaram-se sete regiões geográficas de risco para ocorrência de infecção. Conclusões: A
elevada soroprevalência encontrada em Jequié evidenciou processo antigo, e persistente de
circulação do protozoário. A ampla distribuição espacial da infecção revela que a transmissão
se processa em toda a cidade, embora áreas periféricas, com características rurais e cujas
condições socioeconômicas e de infra-estrutura pública são precárias correspondem às de
maior risco para LV, indicando baixo impacto das ações de controle empregadas.
Palavras-chaves: Leishmania Leishmania infantum; Soroprevalência; Análise Espacial
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Estado nutricional e infecção pelo Helicobacter pylori: a erradicação do
microorganismo reverte potenciais alterações acarretadas sobre o peso?
Autores: Daianne Cristina Rocha, Helena Alves de Carvalho Sampaio, José Wellington
de Oliveira Lima, Maria Luisa Pereira de Melo, Soraia Pinheiro Machado Arruda, José
Ruver Lima Herculano Junior, Ticihana Ribeiro de Oliveira, Ana Jéssica Nascimento de
Oliveira e Gláucia Posso Lima

Introdução: No Brasil, o excesso de peso atinge 50,1% e 48%, dos homens e mulheres
adultas, respectivamente e a infecção pelo H. pylori tem uma prevalência de 82%. Esta
infecção tem sido associada ao peso corporal, por interferir nos níveis de grelina, um
peptídeo responsável pela ingestão alimentar. Segundo alguns autores, a infecção leva a
uma redução dos níveis de grelina gástrica, acarretando perda de peso, mas uma vez que
haja o tratamento, o efeito é revertido e o indivíduo tanto pode recuperar o peso perdido,
como mesmo ultrapassá-lo. No entanto há ainda poucos estudos sobre o tema e os
mesmos são controversos. Objetivo: Verificar se existe associação entre estado
nutricional e condição de portador de H. pylori. Metodologia: O estudo é do tipo
transversal, de abordagem quantitativa e comparativa. A amostra foi constituída por 124
pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde e que buscaram o Serviço de
Endoscopia de dois hospitais de Fortaleza para realização de endoscopia digestiva alta,
de julho/2012 a outubro/2013. Foram excluídos idosos, crianças, pacientes portadores
de neoplasia gástrica, além das pessoas que faziam uso de medicação à base de inibidor
de bomba de prótons. Aplicou-se o teste da urease para verificação de presença ou
ausência do microorganismo e os pacientes foram classificados em positivos, negativos
e erradicados (quando já haviam feito o tratamento e não possuíam mais a bactéria). O
índice de massa corporal - IMC (kg/m2) dos pacientes foi determinado mediante coleta
de dados de peso e altura e categorizado em: sem excesso ponderal (IMC < 25 kg/m²);
pré-obesidade (IMC entre 25 e 30 kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²). Para a análise
estatística, foi realizado o teste exato de Fisher e a hipótese nula foi rejeitada quando o
valor-p foi menor que 0,05. Resultados: O grupo estudado apresentou uma idade média
de 40,0 ± 12,2 anos. Estavam sem excesso de peso, com pré-obesidade e com
obesidade, respectivamente: 22 (48,9%), 11 (24,4%), 12 (26,7%) dos negativos;
22(45,8%), 13 (27,1%), 13 (27,1%) dos positivos e 8 (25,8%), 19 (61,3%), 4 (12,9%)
dos erradicados (p = 0,011). Conclusão: A maior prevalência de pessoas com excesso de
peso no grupo dos erradicados sugere uma nova abordagem dos fatores de risco para
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obesidade, demandando orientações específicas para pacientes que trataram esta
infecção.
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UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA
SAÚDE EM IDOSOS VINCULADOS A UM PLANO DE SAÚDE
Autores:
Maria Elisa Gonzalez Manso*; Anna Carla Silva Ferreira dos Santos**; Ellen Bachiega
Marques**.

Introdução: A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é um processo diagnóstico multidimensional e
interdisciplinar, que busca determinar habilidades ou presença de deficiências com o objetivo
de formular um plano de cuidados, cujo objetivo principal é preservar ou recuperar a
autonomia e independência do idoso. Este estudo busca apresentar os resultados obtidos com
a aplicação deste instrumento em um grupo de idosos vinculado a uma operadora de planos
de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado com idosos vinculados a
uma operadora de planos de saúde do município São Paulo, SP. Os idosos foram convidados
por carta a participar do levantamento e os dados foram coletados por equipe interdisciplinar
composta por enfermeiros, médicos, ligantes, psicólogos e assistentes sociais, em
atendimentos individuais previamente agendados, durante os meses de fevereiro a setembro
de 2012. Resultados: Foram avaliados 221 idosos, sendo o maior número do sexo masculino,
com idade entre 60 e 96 anos. A doença mais prevalente foi a hipertensão arterial, sendo que
a maioria apresenta déficit visual e problemas osteoarticulares associados. As mulheres do
grupo apresentam maior frequência de dor crônica. O número de medicamentos utilizado por
cada idoso variou entre 1 a 10 medicamentos por dia; 33% já estiveram internados
anteriormente; dois idosos nunca haviam realizado exame para detecção de câncer de
próstata; duas idosas nunca haviam realizado exame para detecção precoce de câncer de colo
ou de mama e 51 idosos apresentam alto risco de quedas. Quanto às AVD e AIVD, 87% são
independentes. Avaliada a depressão pela escala de Yesavage, 13%, apresentavam início de
quadro depressivo e 5% tinham depressão leve a moderada. Depressão severa foi encontrada
em um idoso do sexo masculino, acima de 70 anos e com alto grau de dependência. Já quanto
ao MEM, foram encontrados 8% com déficit cognitivo leve e 2% com déficit cognitivo grave. A
avaliação nutricional mostrou que 13% apresentavam risco de desnutrição. Quanto ao IMC,
35% eram obesos, 22% apresentavam sobrepeso e 6% magreza. Conclusão: detectar
precocemente agravos à saúde do idoso permite evitar incapacidade funcional. A AGA
mostrou-se um instrumento adequado para o levantamento proposto, com a vantagem de ser
interdisciplinar e permitir um plano terapêutico mais adequado às necessidades do idoso
avaliado.

*Doutoranda em Ciências Sociais e Mestre em Gerontologia pela PUC SP. Médica. Orientadora
docente Liga de Estudos do Processo de Envelhecimento. Docente Centro Universitário São
Camilo SP e SENAC SP.
** Acadêmicas do Curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo SP. Liga de Estudos
do Processo de Envelhecimento.
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CRIANÇAS EXPOSTAS À TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV:
O ABANDONO DE SEGUIMENTO
Introdução: o padrão de aquisição da infecção do HIV tem sofrido mudanças. A
epidemia, antes limitada à população masculina, passou a ter expressiva
participação de mulheres no seu perfil epidemiológico, com consequente aumento
na transmissão vertical. Visando reduzir a transmissão vertical, o Ministério da
Saúde do Brasil preconiza medidas de controle que incluem o seguimento de
crianças expostas. Diante da importância do seguimento para evitar a transmissão
vertical do HIV, faz-se necessário estudar casos de abandono de seguimento em
crianças expostas, discutindo suas causas e as estratégias de busca passíveis de
implementar em serviços de referência. Objetivos: Estudar o seguimento
ambulatorial de crianças expostas à TV-HIV. Métodos: Estudo documental,
descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa. A população de estudo foram
crianças expostas à transmissão vertical do HIV atendidas no Serviço de Infectologia
do HINSG-Vitória/ES, nascidas em 2008 e 2009, que ingressaram, com até 6 meses
de idade, no serviço (124). Considerou-se abandono de seguimento a falta de
comparecimento ao serviço até 30 dias após a data determinada para o retorno, sem
que tenha sido remarcada consulta e reingresso ao serviço até três meses após a
data determinada para retorno. Resultados: O ingresso no serviço ocorreu até um
mês de idade em 85 das 101 crianças estudadas (84,16%). Das crianças, 42
(41,58%) abandonaram o acompanhamento no serviço. A principal causa de
abandono encontrada foi que os cuidadores não veem importância na conduta
(52,38%). Apenas 16 (38,10%) das 42 crianças que abandonaram o seguimento
reingressaram no serviço após a busca, sendo o contato telefônico a estratégica
mais utilizada nesses casos. Conclusão: Uma maior atenção deve ser dispensada
para esclarecimento das famílias sobre a importância da regularidade do
acompanhamento até o fechamento do caso, segundo os critérios estabelecidos
pelo Ministério da Saúde. Uma boa relação profissional de saúde-paciente ajuda
evitar o abandono e ela deve ser dispensada por equipe multiprofissional. Além
disso, é importante viabilizar estratégias pouco usadas, como a Estratégia da Saúde
da Família mesmo reconhecendo a importância de se manter o sigilo do paciente.
Descritores: Transmissão Vertical de Doença Infecciosa – HIV - Perda de
Seguimento - Cooperação do Paciente - Prevenção & Controle.
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IMPACTO DE UMA CAPACITAÇÃO NO CONHECIMENTO SOBRE
LETRAMENTO FUNCIONAL EM SAÚDE DE AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE DE FORTALEZA
Autor responsável: CMCS VASCONCELOS
Instituição: Universidade Estadual do Ceará (UECE)/Universidade de Fortaleza
(UNIFOR)
Autores: Helena Alves de Carvalho Sampaio, Maria da Penha Baião Passamai, Soraia
Pinheiro Machado Arruda, Sarah Bezerra LunaVarela, Maria Luisa Oliveira Pinto, Ana
Luisa de Rezende Ferreira.

Resumo
Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha importante papel na
educação em saúde. Para melhor desenvolver suas ações é importante que ele conheça
os pressupostos do letramento funcional em saúde (LFS) e como este se apresenta na
comunidade. O LFS é o grau pelo qual os indivíduos têm a capacidade para obter,
processar, entender e aplicar informações e serviços básicos de saúde para a tomada de
decisões adequadas em saúde.
Objetivo: Avaliar o impacto de uma capacitação sobre os conhecimentos em LFS de
ACS.
Metodologia: Realizado estudo transversal com 162 ACS do município de Fortaleza,
Ceará. Os ACS participaram de uma capacitação sobre LFS realizada em dois dias com
duração total de 16 horas. Utilizou-se técnica adaptada de Rudd et al (2005). Para
avaliação do impacto da capacitação, os ACS responderam a um teste no início e
imediatamente ao final da capacitação, contendo dez questões objetivas sobre a
temática, sendo 02 questões conceituais (Q1 e Q2), 03 de aplicabilidade e utilidade (Q3,
Q4 e Q5) e 05 de práticas adotadas (Q6, Q7, Q8, Q9 e Q10). O percentual de acertos
para cada questão foi comparado antes e após capacitação, utilizando-se o teste de
McNemar no programa estatístico Stata, versão 10.0, adotando-se nível de significância
de 5%. O impacto foi considerado satisfatório quando ocorreu aumento da frequência de
acertos nas questões.
Resultados: Antes e após capacitação o desempenho detectado foi, respectivamente:
Q1: 58,6% e 83,2%; Q2: 5,6% e 4,5%; Q3: 85,8% e 91,0%; Q4: 83,3% e 81,3%; Q5:
21,0% e 27,1%; Q6: 49,4% e 76,8%; Q7: 84,6% e 91,0%; Q8: 73,5% e 69,7%; Q9:
82,7% e 83,2%; Q10: 32,1% e 47,1%. Percebe-se que houve melhora em 7 das
questões, sendo significantes Q1 (p < 0,001), Q6 (p < 0,001) e Q10 (p = 0,005).
Conclusão: Houve impacto positivo da capacitação no conhecimento sobre aspectos
conceituais, de aplicabilidade e de prática do letramento em saúde entre os ACS
estudados. Há, no entanto, necessidade de investigar as causas envolvidas com a
ausência de tal impacto em algumas questões, implementando mudanças operacionais
em capacitações futuras.
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PERFIL DOS CASOS GRAVES E ÓBITOS POR DENGUE EM RESIDENTES DO
MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS. EM 2012 A 2013.

Daniel Batista Gomes, Vânia Cristina, Kátia Sena, Huilma Alves, Tânia da Silva Vaz.
Eixo: Epidemiologia de Doenças Infectocontagiosas e Parasitárias
Sub Tema:
Introdução: A dengue representa um importante problema de saúde pública no
município de Goiânia, que tem enfrentado epidemias sucessivas com ocorrência de
casos graves e relevantes índices de letalidade.
Objetivos: Descrever o perfil dos casos graves e óbitos por dengue ocorridos em 2012 e
2013 em residentes do município de Aparecida de Goiânia e as ações voltadas para a
prevenção e controle destes casos.
Metodologia: Trata-se de estudo retrospectivo realizado com dados provenientes do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, entre os anos 2010 a 2012. O cálculo
das frequências absoluta e relativa, assim como os cálculos de incidência, letalidade e
mortalidade foram realizados utilizando-se o programa Excel e TABWIN, versão 2003.
Os preceitos éticos da Resolução 196/96 foram respeitados.
.
Resultados: Dos 842 casos de dengue considerados casos graves, 399 ocorreram em
2012 e 443 em 2013, predominantemente encontrados na classificação Dengue com
complicação DCC com 646 casos (76,72%) e Febre Hemorrágica da Dengue FHD com
196 (23,27) casos, sendo que o critério de confirmação destes casos foi laboratorial em
51,66%. Houve uma predominância do sexo feminino com 56,18%. A idade destes
casos variaram entre todas as faixas etárias possíveis, estando concentrado a maioria dos
casos entre 20 a 49 anos, correspondendo a aproximadamente 60% dos casos. Os
Sorotipos encontrados nestes casos foram: 14 (Dengue 4), 12 (Dengue 01) e 01 (Dengue
02). Estes casos apresentaram uma realidade de 96,43% de autoctonia. Dentre os dados
clínicos, febre, mialgia, vômitos e cefaléia foram os sinais e sintomas mais referidos em
todos os casos, porém alguns sintomas foram evidentes como manifestações
hemorrágicas (97,15%), Gengivorragia (52,15%), extravasamento plasmático(38,36%),
petéquias (36,46%), Hemoconcentração(36,34%), sangramento Gástrico (36,35%),
Epistaxe (14,76%), Metrorragia (12,95%), e outros com como hematúria, derrames
cavitários e hipoproteinemia com aproximadamente 2% do total de casos. Também dos
casos que foram a óbitos, foram encontrados alguns sintomas como: manifestações
neurológicas: agitação, rebaixamento do nível de consciência, confusão mental e
hemiparesia. Dentre estes casos graves ocorreram 18 óbitos, 10 em 2012 e 8 em 2013,
sendo classificados entre 50% Dengue com complicações DCC e os outros 50% Febre
Hemorrágica da Dengue FHD. Nos óbitos predominaram 55% do sexo masculino, e a
idade dos indivíduos variaram entre 15 a 80 anos de forma homogênea apresentando
uma média de aproximadamento 42 anos. Os sinais e sintomas dos óbitos apresentaram:
88% manifestações hemorrágicas, 55% petéquias e outros como metrorragia, epistaxe,
hemoconcetraçao, extravasamento plasmático. O tempo de doença dos pacientes que
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faleceram variou entre um e 26 dias (média: 5,7 e mediana: 4,5). Já o tempo de internação até
o óbito variou entre zero (óbito domiciliar) e 24 dias (média: 3,35 e mediana: 2).

Conclusões: O município de Aparecida de Goiânia vivenciou nos últimos anos
alterações importante no padrão de ocorrência desta doença, evidenciado pela elevação
nas taxas de incidência e letalidade. Entretanto, as ações de vigilância epidemiológica
têm sido efetivas na quebra da cadeia de transmissão. Os óbitos e casos graves
investigados ocorreram predominantemente em indivíduos com comorbidades,
retomando a necessidade de reformulação dos protocolos específicos para o manejo
clínico dos mesmos. Sinais e sintomas que não fazem parte do critério de definição da
doença foram freqüentes, o que pode ter contribuído para que a hipótese diagnóstica de
dengue não fosse levantada em alguns casos.
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FATORES ASSOCIADOS À ANEMIA EM GESTANTES USUÁRIAS DO
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO DA
BAHIA: RESULTADOS PARCIAIS.
Gessica Santana Orrico 1; Ana Claudia Morais Godoy Figueiredo³; Edla Carvalho Lima Porto;
Josicélia Estrela Tuy Batista1 ; Stefany Ariadley Martins da Silva1; Simone Seixas da Cruz2; Isaac
Suzart Gomes Filho4
1. Bolsista PIBIC, Estudante de Enfermagem, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e-mail:gessicaorrico@hotmail.com 2.
Cirurgião dentista, Doutora em Saúde Coletiva, Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e-mail:
simoneseixas1@gmail.com 3. Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva, Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, email: aninha_m_godoy@hotmail.com; 4.Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana, email: isuzart@gmail.com

A Anemia Ferropriva está dentre as carências nutricionais mais comuns na gestação,
não apenas pela frequência com que se manifesta, mas também pelos efeitos nocivos a saúde
resultante da baixa concentração de hemoglobina sérica. As gestantes constituem um dos grupos
mais vulneráveis à ocorrência de anemia devido ao aumento da demanda nutricional neste
período. Estudos apontam como principais causas da anemia entre gestantes o baixo nível
socioeconômico, maior número de partos, baixo nível educacional, idade gestacional mais
avançada, reservas inadequadas, ausência de suplementação e dietas deficientes em quantidade
e qualidade de ferro. O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores associados à
anemia em gestantes usuárias do serviço público de saúde de Santo Antônio de Jesus –
BA. Estudo transversal, descritivo e exploratório. Participaram da pesquisa 105 gestantes, que
realizaram acompanhamento pré-natal nas unidades básicas de saúde de Santo Antônio de Jesus
– BA. Os procedimentos de coleta de dados foram realizados por meio de aplicação do
questionário e coleta sanguínea. Essa investigação obteve aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (CAAE:0176.0.059.000-1). Os achados
desta investigação mostram que a raça/cor parda ou preta (90,48 vs 9,52), nível de escolaridade
inferior a 8 anos de estudo (67,62 vs 32,38), renda menor que um salário mínimo (84,76
vs15,24) e a presença de um companheiro (76,19 vs 23,81) foram os eventos mais prevalentes
entre as gestantes consideradas anêmicas, quando comparadas as participantes sem diagnóstico
de anemia. Observa-se que a proporção de gestantes anêmicas foi maior em mulheres que
usavam o tabaco (79,07 vs 20,93) e consumiam álcool (90,70 vs 9,30). A anemia apresentou
prevalência alta na amostra, entretanto, não mostrou associação estatística com nenhuma das
variáveis estudadas. Ações como o acompanhamento preconizado do pré-natal para adequada
suplementação vitamínica periódica a população de risco e as orientações alimentar e
nutricional são, em curto prazo, uma das estratégias mais utilizadas e efetivas no combate da
anemia.
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Utilização de medicamentos por gestantes em atendimento pré-natal no município
de Santo Antônio de Jesus - BA.
Débora Bomfim Costa; Willane Pinheiro de Oliveira Alves; Michele de Jesus Cavalcante;
Fernanda Regina Santana Alves e Djanilson Barbosa dos Santos
Gestantes podem apresentar problemas de saúde que muitas vezes requerem o uso de
medicamentos, e isso deve ser considerado um problema de saúde pública, pois existem
inúmeras lacunas sobre suas consequências ao feto e à gestante. Portanto, os estudos de
utilização de medicamentos durante a gravidez são relevantes para minimizar os riscos
inerentes à terapia medicamentosa, além disso, podem evitar o uso indiscriminado desses
durante a gestação. O objetivo desse estudo foi identificar os medicamentos utilizados pelas
gestantes inscritas em atendimento pré-natal do SUS no município de Santo Antônio de Jesus
– BA e classifica-los segundo as categorias de risco ao feto da agência americana Food and
Drug Administration (FDA). Foi realizado um estudo transversal, onde participaram 717
mulheres que se encontravam com idade gestacional menor ou igual a 16 semanas. Os dados
foram coletados de janeiro de 2012 a março de 2013, através de um questionário previamente
estruturado. Esse formulário continha 116 perguntas sobre condições socioeconômicas da
família, dados demográficos, história reprodutiva materna, hábitos maternos e alimentares,
trabalho materno, consumo de medicamentos e assistência pré-natal. O perfil encontrado foi
de uma mulher com idade média de 25,3 anos, negras, ativas, com ensino médio completo e
que moram com companheiro. Cerca de 86,0 % das entrevistadas iniciaram seu pré-natal no 1º
trimestre e 89,0% realizaram pelo menos seis consultas de pré-natal. A utilização de pelo
menos um medicamento durante a gravidez foi relatado por 86,3% das usuárias, sendo a
média de 2,14. As classes mais utilizadas foram os antianêmicos (85,4%), os medicamentos
para distúrbios gastrointestinais (23,7%) e os analgésicos (25,7%). Os princípios ativos mais
utilizados foram o ácido fólico (78,9%), sulfato ferroso (60,7%) e o paracetamol (25,2%). De
acordo com a classificação da categoria de risco do FDA, entre todos os medicamentos
utilizados 64,6% eram da categoria de risco A, 18,7% da B, 15,3% da C, 1.29% da D e 0,07% da
X. Os resultados deste estudo são semelhantes aos descritos na literatura, onde as gestantes
são expostas a uma grande variedade de medicamentos, e sugerem uma medicalização da
gestação e a necessidade de medidas de intervenção para uma utilização racional dos
medicamentos no pré-natal.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DCNT EM UMA AUTOGESTÃO: APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS APÓS DOIS ANOS DE IMPLANTAÇÃO.
Autor: Maria Elisa Gonzalez Manso

Introdução: Atualmente as DCNT são as principais causas de morte no mundo, apesar de
apresentarem riscos comportamentais comuns, em sua maioria preveníveis. Esta pesquisa visa
apresentar os resultados obtidos com um grupo de pessoas vinculadas a um programa de
prevenção de doenças crônicas com ênfase no autocuidado. Metodologia: Trata-se de estudo
realizado com um grupo de funcionários ativos, aposentados e pensionistas, vinculados a uma
empresa de planos de saúde modalidade autogestão e moradores da capital de São Paulo.
Todos participam de um programa de prevenção realizado por equipe interdisciplinar
mediante visitas domiciliares e monitoramentos telefônicos, sendo portadores de, no mínimo,
uma DCNT, com destaque para a hipertensão arterial seguida pela diabetes. Foram analisados
os desfechos pressão arterial, glicemia e hemoglobina glicosilada, além dos riscos: tabagismo,
sobrepeso, obesidade, colesterol elevado e sedentarismo. A coleta de dados foi realizada no
momento da inclusão no programa, ocorrido em março de 2011, e novamente em março de
2013. Para as comparações entre os dois momentos, o teste utilizado foi o Qui-Quadrado, com
nível de significância de 5%. Resultados: Foram estudados os dados de 2009 indivíduos, dos
quais 1487 (74%) possuem acima de 60 anos e 1205 (60%) são mulheres. Notou-se um maior
percentual de indivíduos com pressão normal no grupo avaliado no mês do estudo em relação
ao início do programa; bem como um maior percentual de pessoas não sedentárias no mês do
estudo em relação à entrada no programa. Pode-se observar que houve diferença,
estatisticamente significante, entre os diferentes momentos em relação à glicemia de jejum,
evidenciando que há um maior percentual de pacientes com glicemia normal no grupo
avaliado no mês do estudo do que no início. Conclusão: Quando se analisam desfechos
clínicos, houve melhora dos níveis pressóricos e glicêmicos, porém não da hemoglobina
glicosilada. Quanto à mudança de hábitos, não houve modificação de hábitos relacionados à
alimentação como sobrepeso e obesidade, mas houve diminuição do sedentarismo. Estes
dados sugeriram à autogestão que o programa deva ser reformulado, pois, apesar dos
resultados positivos encontrados, não houve impacto sobre fatores de risco relevantes tais
como hábitos alimentares.

*Doutoranda em Ciências Sociais e Mestre em Gerontologia pela PUC SP. Médica. Pósgraduada em Gestão de Serviços de Saúde PROAHSA SP. Docente Centro Universitário São
Camilo SP e SENAC SP.
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Epidemiologia de grupos populacionais - Saúde da criança e do adolescente

Índice de massa corporal e recíproco do índice ponderal como indicadores de excesso de
gordura corporal em crianças de 8 e 9 anos.
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Resumo
Objetivo: Avaliar o índice de massa corporal (IMC) e recíproco do índice ponderal (RIP)
como indicadores do excesso de gordura corporal em crianças de 8 e 9 anos. Métodos: Tratase de um estudo transversal, envolvendo 347 crianças da rede pública e privada do município
de Viçosa (MG). Foi aferido o peso e a estatura para cálculo do IMC/idade e RIP, sendo estes
avaliados segundo os pontos de corte propostos pela Organização Mundial de Saúde (2007) e
por Ricardo e Araújo (2002), respectivamente. O percentual de gordura corporal (%GC),
mensurado pela absormetria de raios-X de dupla energia (DEXA) e avaliado de acordo com a
classificação de Lohman (1987), foi utilizado como método de referência. A estatística
descritiva, correlação de linear de Pearson e índice de Kappa foram utilizados para análise dos
dados. Resultados: Das crianças avaliadas, 58,8% eram do sexo masculino. O IMC, o RIP e o
%GC apresentaram valores médios de 17,24±3,06% kg/m2; 42,98±2,11cm/kg-1/3; e 22,88 ±
9,56%, respectivamente. A prevalência de excesso de gordura corporal foi de 40,3% segundo
o %GC, enquanto pelo IMC e RIP observaram-se prevalências de 32,0% e 18,4%,
respectivamente. Os coeficientes de correlação linear de Pearson, para ambos os sexos, entre
%GC e IMC (r=0,832) e entre %GC e RIP (r=- 0,815) foram significativos (p<0,01).
Considerando o sexo, observou-se correlação significativa mais forte entre %GC e IMC nos
meninos (r=0,910; p<0,01) em relação às meninas (r=0,812; p<0,01). O RIP apresentou forte
correlação negativa com o %GC, sendo verificados coeficientes semelhantes entre o sexo
masculino (r=0,834; p<0,01) e feminino (r=0,825; p<0,01). A avaliação da concordância
índice de Kappa identificou associação de κ=0,709 entre as medidas de %GC e IMC, e de

κ=0,449 entre %GC e RIP, indicando melhor concordância entre o IMC e %GC na
identificação do excesso de gordura corporal nas crianças para ambos os sexos. Conclusões:
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Os parâmetros antropométricos analisados apresentaram fortes correlações significativas com
o %GC em ambos sexos e, particularmente, o IMC apresentou correlação muito forte entre as
crianças do sexo masculino. O IMC e o RIP diferiram consideravelmente quanto à
concordância com o %GC na identificação do excesso de gordura corporal. O IMC mostrou
ser um melhor indicador para a avaliação do excesso de gordura corporal quando comparado
ao RIP nas crianças avaliadas.
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Análise da Tendência da Mortalidade por Leucemias Infantojuvenis no
Brasil, de 1980 até 2010.
Franciane F. Silva¹; Eliana Zandonade², Glaucia P.Zouain-Figueiredo³

¹Discente de Mestrado do Programa de mestrado em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Espírito Santo.
²Doutora Docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Espírito Santo.
³Mestre em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Espírito Santo.

Introdução: As leucemias compreendem o grupo mais frequente de neoplasias
em crianças e adolescentes. Estudos conduzidos em outros países e no Brasil
evidenciam, nas últimas décadas, diminuição de sua mortalidade e aumento da
sobrevida.
Objetivo: O presente estudo objetiva conhecer a tendência de mortalidade por
leucemia em menores de 19 anos de idade no Brasil de 1980 a 2010.
Métodos: Trata-se de estudo ecológico, retrospectivo de série temporal com
dados extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade, no período de
1980 a 2010. Realizados cálculos das taxas de mortalidade brutas e
específicas por sexo e faixa etária. Para a análise de tendência utilizou-se
modelos de regressão semilogarítmicos e lineares. Adotado nível de
significância de 5%.
Resultados: As taxas de mortalidade por leucemias linfoides e mieloides
apresentam tendência de crescimento com exceção das leucemias linfoides
entre meninos menores de 4 anos de idade (queda percentual 1,21% ao ano),
enquanto no subgrupo denominado “Outros Tipos de Leucemias” observa-se
tendência de queda. De forma global, a mortalidade por leucemias tende a
aumentar para meninos e meninas, principalmente nas faixas etárias de 10 a
14 anos (aumento percentual anual de 1,23% para meninos e 1,28% para
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meninas) e 15 a 19 anos (aumento percentual anual de 1,40% para meninos e
1,62% para meninas).
Conclusões: Os resultados para leucemias de forma geral corroboram com
resultados de outros estudos similares. A análise minuciosa por subgrupo de
leucemia, faixa etária e sexo revelou tendências não mostradas em outros
estudos, indicando assim necessidades especiais na análise de cada variável.
Palavras Chaves: Mortalidade Infantil, Leucemia, Modelos Lineares, Criança,
Adolescente.
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DCNT EM UMA OPERADORA DE PLANOS DE SÁUDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO: ANÁLISE APÓS DOIS ANOS DE IMPLANTAÇÃO.
Autor: Maria Elisa Gonzalez Manso

Introdução: As operadoras de planos de saúde vêm implantando programas de prevenção de
DCNT, graças a normatizações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Este trabalho
analisa os resultados obtidos por um destes programas, realizado há dois anos com
beneficiários moradores do estado de São Paulo. Metodologia: Trata-se de estudo realizado
em agosto de 2013 com beneficiários vinculados a uma operadora de planos de saúde,
moradores no estado de São Paulo e participantes de um programa de prevenção realizado
por equipe interdisciplinar mediante visitas domiciliares e monitoramentos telefônicos, sendo
portadores de, no mínimo, uma DCNT. Foram analisados os desfechos pressão arterial,
glicemia, peso, IMC e circunferência abdominal, além dos riscos: tabagismo, alcoolismo,
alimentação inadequada e sedentarismo, no momento da inclusão no programa, ocorrido em
2011, e novamente em 2013. Para as comparações foram utilizados os testes t-Student para
amostras emparelhadas e o não paramétrico de McNemar, ambos com um nível de
significância de 5%. As variáveis foram ainda analisadas segundo sexo, faixa etária e CID.
Resultados: Foram avaliados 443 pacientes, sendo 54% do sexo feminino, com idade média de
60 anos. Destes, 60 % apresentavam hipertensão arterial. Pode-se observar que houve
diferença, estatisticamente significante, em relação ao peso e níveis pressóricos, com
diminuição destes valores. Porém, quando analisados os níveis glicêmicos, medida de
circunferência abdominal, sedentarismo e alimentação inadequada, houve aumento dos
valores. Não houve diferença entre os sexos para estas variáveis, porém a perda de peso foi
mais significativa entre as mulheres. Em relação à faixa etária, nota-se que abaixo dos 40 anos
houve aumento do peso e IMC e que os maiores níveis de redução de pressão arterial
ocorreram acima dos 50 anos, entre os hipertensos. Conclusão: o programa em pauta atingiu
o objetivo de reduzir os níveis pressóricos e peso dos participantes, porém não houve melhora
de nenhuma outra variável analisada, inclusive com piora na prevalência de alguns riscos
analisados, tais como glicemia, circunferência abdominal, sedentarismo e alimentação
inadequada.

*Doutoranda em Ciências Sociais e Mestre em Gerontologia pela PUC SP. Médica. Pósgraduada em Gestão de Serviços de Saúde PROAHSA SP. Docente Centro Universitário São
Camilo SP e SENAC SP.
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Efeito do consumo de vitamina D sobre a colonização do estômago
por Helicobacter pylori

Daianne Cristina Rocha, Helena Alves de Carvalho Sampaio, José Wellington de
Oliveira Lima, Maria Luisa Pereira de Melo, Soraia Pinheiro Machado Arruda, Gerardo
Majela Soares Filho, Ticihana Ribeiro de Oliveira, Gláucia Posso Lima e Ana Clara
Vital Batista.
Introdução: A infecção pelo Helicobacter pylori acomete mundialmente mais
da metade da humanidade, sendo considerada importante problema de saúde
pública. É considerada uma das principais causas de gastrite e úlcera péptica.
Micronutrientes com potenciais efeitos na imunoterapia adjuvante é um campo
crescente de pesquisas. Alguns estudos relatam o papel da vitamina D na
prevenção de doenças infecciosas, por diferentes mecanismos associados ao
fortalecimento do sistema imune. Objetivo: Verificar a associação da presença
de H. pylori com o consumo de vitamina D. Metodologia: Estudo transversal,
envolvendo 93 pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde e que
buscaram o Serviço de Endoscopia de duas Instituições de referência para
realização de endoscopia digestiva alta, de Julho/2012 a Outubro/2013. Foram
excluídos: idosos, crianças, portadores de neoplasia gástrica e usuários de
medicação à base de inibidor de bomba de prótons. Aplicou-se o teste da
urease para verificação de presença ou ausência do microorganismo. A coleta
de dados dietéticos foi realizada através de dois recordatórios alimentares de
24 horas. As medidas caseiras foram convertidas em gramas com auxílio da
tabela de Pinheiro et al. (2005). A análise da composição química da dieta foi
realizada utilizando o DietWin Profissional 2.0, especificamente quantificando a
vitamina D. A análise estatística foi efetuada através do programa STATA. As
variáveis categoriais foram analisadas através do teste da Soma dos Postos de
Wilcoxon, adotando-se p < 0,05 como nível de significância. Resultados:
Dentre os pacientes, 48 (51,6%) estavam com a infecção. A mediana das
idades foi de 39,5 e 35 anos para os pacientes sem e com a infecção,
respectivamente (p = 0,244). O percentil 25, a mediana e o percentil 75 de
ingestão de vitamina D dos pacientes foi de, respectivamente, 0,2 µg, 0,9 µg e
2,6 µg para os não portadores e 1 µg, 1,7 µg e 4,3 µg para os portadores (p =
0,033). Conclusão: Diferente do esperado, o consumo de vitamina D por
pacientes infectados foi maior, mostrando que o nutriente não atuou como
protetor. Pode ter ocorrido um fator de confusão, pois portadores deste tipo de
infecção costumam elevar ingestão de leite, que é fonte desta vitamina, com
proposta de redução de sintomas. Há necessidade de aprofundamento do
estudo, enfocando esta questão.
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IMPACTO DE UMA CAPACITAÇÃO NO CONHECIMENTO SOBRE
LETRAMENTO FUNCIONAL EM SAÚDE EM PROFISSIONAIS DO NÚCLEO
DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)
Autor responsável: CMCS VASCONCELOS
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Autores: Helena Alves de Carvalho Sampaio, Maria da Penha Baião Passamai, Soraia
Pinheiro Machado Arruda, Sarah Bezerra Luna Varela, Christiane Pineda Zanella, Ana
Luisa de Rezende Ferreira.

Resumo
Introdução: Os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) desempenham um papel
importante na educação em saúde e no apoio matricial às equipes de saúde. Acredita-se
que a compreensão sobre o Letramento Funcional em Saúde (LFS) possa apoiar as
práticas educativas. O LFS consiste no grau pelo qual os indivíduos têm a capacidade
para obter, processar, entender e aplicar informações e serviços básicos de saúde para a
tomada de decisões adequadas em saúde.
Objetivo: Avaliar o impacto de uma capacitação sobre os conhecimentos em LFS de
profissionais do NASF.
Metodologia: Realizado estudo transversal com 188 profissionais do NASF do Ceará.
Os profissionais participaram de uma capacitação sobre LFS realizada em dois dias com
duração total de 16 horas. Utilizou-se técnica adaptada de Rudd et al (2005). Para
avaliação do impacto da capacitação, os profissionais de saúde responderam a um préteste no início e um pós-teste imediatamente ao final da capacitação, contendo dez
questões objetivas sobre a temática, sendo 02 questões conceituais (Q1, Q2), 03 de
aplicabilidade e utilidade (Q3, Q4, Q5) e 05 de práticas adotadas (Q6, Q7, Q8, Q9,
Q10). O percentual de acertos para cada questão foi comparado antes e depois da
capacitação. O impacto foi considerado satisfatório quando ocorreu aumento da
frequência de acertos nas questões.
Resultados: Das dez questões sobre LFS, 09 aumentaram a frequência de acertos.
Antes e após capacitação o desempenho detectado foi, respectivamente: Q1: 66,49% e
88,62%; Q2: 6,38% e 13,77%; Q3: 92,02% e 93,41%; Q4: 81,38% e 85,63%; Q5:
36,17% e 37,12%; Q6: 67,02% e 78,44%; Q7: 78,19% e 85,03%; Q8: 58,51% e
56,89%; Q9: 80,85% e 81,44%; Q10: 38,3% e 62,27%. A única questão que não
melhorou a frequência de acertos era do bloco de questões de prática Q8 – demanda de
comunicação por usuários com problemas de audição (p = 0,757). Houve significância
estatística para as diferenças nas Q1 (p < 0,001), Q2 (p = 0,020), Q6 (p = 0,016) e Q10
(p < 0,001).
Conclusão: Houve impacto positivo da capacitação no conhecimento sobre aspectos
conceituais, de aplicabilidade e de prática do letramento em saúde entre os profissionais
do NASF estudados. Há, no entanto, necessidade de investigar as causas envolvidas
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com a ausência de tal impacto em algumas questões, implementando mudanças
operacionais em capacitações futuras.
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EXPANSÃO DAS NOTIFICACOES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL
E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS NO BRASIL, 2011 e 2012
Rosane Aparecida Monteiro
Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Alice Cristina Medeiros Neves
Mariana Gonçalves de Freitas
Eneida Anjos Paiva
André Teixeira Vinci
Marta Maria Alves da Silva
Deborah Carvalho Malta

INTRODUÇÃO: A informação obtida a partir das notificações de violência, documento
padronizado pelo setor saúde, torna-se, ao longo do tempo, um elemento fundamental
para a construção do perfil da vítima e do agressor, além de subsidiar a proposição de
ações assertivas ao enfrentamento deste importante problema de saúde pública.
OBJETIVO: Avaliar a variação proporcional nos números de notificações, municípios
notificantes e unidades notificadoras de violência doméstica, sexual e/ou outras
violências no Brasil. MÉTODO: Estudo descritivo, ecológico, a partir dos registros da
Ficha de Notificação/Individual de Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências
no Brasil, processados no período de 2011 e 2012. Calculou-se a variação percentual dos
casos e média no período de estudo. RESULTADO: O número de notificações no Brasil
variou de 107.530 em 2011 a 157.033 em 2012, com incremento de 46% no país. O maior
aumento foi observado na Paraíba (205%), enquanto houve redução no Amapá (-1,6%) e
Roraima (-0,4%). No mesmo período, o número de municípios que passaram a notificar
variou de 2.220 em 2011 a 2.919 em 2012, com incremento de (31,5%). Os estados com
maior aumento do número de municípios notificantes no período estudado foram Amapá
(166,7%), Goiás (85,7%) e Minas Gerais (64%) equivalente a 252 novos municípios,
enquanto no estado do Amazonas ocorreu um decréscimo (-12,5%). Em relação ao
número de unidades notificadoras, percebeu-se incremento de 38,1%, passando de 6.239
em 2011 a 8.616 em 2012. Os estados com variação mais elevada foram Roraima (175%)
e Sergipe (161,5%), enquanto houve redução em Piauí e Paraíba (-1,7%). O aumento
médio foi no período para as notificações foi 52,6%, para as Unidades Notificadoras foi
de 46,6% e para os municípios notificantes foi de 32%. CONCLUSÃO: Houve
considerável aumento das notificações de violência no Brasil de 2011 para 2012, cujas
informações obtidas podem fortalecer a vigilância e contribuir para orientar a gestão local,
estadual ou federal no planejamento de ações estratégicas de promoção da cultura da paz
e prevenção das violências.
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Avaliação das características sociodemográficas e clínicas de indivíduos com
tuberculose notificados como tipo de entrada desconhecido no SINAN em 2011.
Laylla Ribeiro Macedo, Bárbara dos Reis Santos, Teresa Gomes, Ethel Leonor Nóia
Maciel.
Introdução: O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) visa, entre outras
ações, a tomada de decisões pautadas em indicadores de saúde, sendo o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) uma importante ferramenta de obtenção
de dados. Neste sentido, é essencial que sejam avaliadas essas informações geradas.
Objetivo: Analisar as características sócio-demográficas e clínicas dos indivíduos com
tuberculose (TB) no Brasil no ano de 2011, de acordo com o tipo de entrada notificada
pelo profissional de saúde.
Metodos: A população do estudo foi classificada segundo a identificação do tipo de
entrada (definida e desconhecida), e pareada em 4:1 estratificada segundo idade, gênero
e demais tipos de entrada. Estes indivíduos foram comparados quanto as suas características
sócio demográficas e clínicas, e posteriormente as variáveis associadas com o tipo de entrada

foram incluídas em um modelo de regressão logística hierárquica, agrupadas a partir dos
determinantes proximais para os distais.
Resultados: Em 2011 registrou-se 88.220 casos de TB entre os quais, 81,22%
classificados como “casos novos”, 6,37% “recidiva”, 6,54% “reingresso após abandono”,
0,29% “desconhecido/não sabe” e, 5,58% “transferências”. Após o pareamento foram
avaliados 1.260 indivíduos. A menor prevalência de indivíduos classificados como
“desconhecido” foi entre brancos, escolaridade acima de 8 anos e da região norte do país.
A prevalência de alcoolismo foi 23,1%, de diabetes mellitus 15,7%, de doença mental
26,1%, de outros agravos 17,1% e de HIV 32,0%, entre os indivíduos com entrada
desconhecida. Houve 8% de cura, 10,9% de abandono, 39,7% de óbito por TB, 41,7% de
óbito por outras causas e 45,4% de transferências. O alcoolismo e o HIV estiveram
associados com tipo de entrada “desconhecida”. O odds para óbito por TB foi 3,18 (IC
95% 1,48 – 6,82), para óbito por outras causas 3,90 (IC 95% 1,66 – 9,18) e para
transferência 3,97 (IC 95% 2,14 – 7,36) para indivíduos classificados como entrada
“desconhecida”.
Conclusão: O estudo permitiu reflexão da importância do preenchimento fidedigno da
ficha de TB, para consolidação de informações. Além disso, destaca a importância da
realização de pesquisas de avaliação de sistemas, programas e serviços com a finalidade
de planejamento de medidas de controle e prevenção da doença.
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Título: Perfil clínico epidemiológico dos casos de violência notificados no Hospital
Federal dos Servidores do Estado
Autores: COSTA, F.B.C.; PAULA, T.R.; AZEVEDO, O.P.; PEREIRA, A.G.L.;
MARQUES, M.R.V.E.
Introdução: o impacto da violência na saúde individual e coletiva vem se constituindo um
dos grandes desafios que o Brasil vem enfrentando. A sua inclusão na pauta da saúde vem se
dando de forma paulatina e o marco no país foi a criação da Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade (2001). Em 2010 esse agravo passou a constituir a lista de notificação
compulsória.
Objetivos: descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos de violência notificados no
Hospital Federal dos Servidores do Estado, no período de 2009 a março de 2014.
Método: estudo descritivo dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) local e analisados através do Tabwin 3.6 e EpiInfo 3.5.1.
Resultados: no período foram notificados 65 casos de violência, sendo 27 no sexo masculino
e 37 no feminino. Em relação à faixa etária 61,5% são crianças; 20% adolescentes; 13,8%
adultos e 4,6% idosos. Treze tinham história de algum tipo de deficiência/transtorno. Quanto
o tipo de violência a negligência foi a mais frequente (56,9%), seguida da física (24,6%),
psicológica (18,5%) e sexual (18,5%). Em relação à raça 50,8% são negros e 24,6% brancos.
Os agressores mais frequentes foram os familiares, destacando-se a mãe em 32 casos, seguida
do pai com 15 casos e outros familiares totalizaram 6 casos. No ambiente hospitalar
identificamos, comumente através de aspectos clínicos, um possível caso de violência, seja
agudo ou crônico; e a partir dessa suspeita é possível fazer uma investigação mais
aprofundada sobre o fato, procurando assim através da parceria com a vitima buscar um
melhor detalhamento da situação e construir um encaminhamento protetivo para a mesma.
Pôde-se observar que o ambiente hospitalar é um facilitador de identificação dessa violência,
porém ele, dificilmente permite um acompanhamento dessas pessoas, sendo a rede
intersetorial fundamental na construção de uma proteção à vítima.
Conclusão: o atendimento, acolhimento e notificação dos casos de violência pelos
profissionais de saúde são ações fundamentais para romper o ciclo da violência intrafamiliar.
Neste contexto, a rede hospitalar é fundamental no processo de identificação e
encaminhamento de casos de violência, afinal estamos em um ambiente favorável à coleta de
muitas informações, não só através do discurso, mas também através de aspectos clínicos.
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RELAÇÃO DA COMPULSÃO ALIMENTAR COM O ESTADO NUTRICIONAL
DE ESCOLARES ADOLESCENTES
Costa, Ivelise Fhrideraid Alves Furtado da; Farias, Camilla Ribeiro Lima de;
Dantas, Tatianne Moura Estrela; Veloso, Maria Tereza Ferreira; Martins,
Jéssyca da Silva; Oliveira, Renata Cardoso; Medeiros, Carla Campos Muniz;
Carvalho; Danielle Franklin de.
Introdução: A adolescência compreende a fase da vida em que a há a
concomitância entre a consolidação de valores e costumes apreendidos na
infância e a influência da busca pela afirmação da identidade. Tais fatos
refletem na auto percepção, nas relações sociais e, portanto, na forma de
comer e de se perceber. Objetivos: Verificar a relação entre a compulsão
alimentar e o estado nutricional em adolescentes escolares. Métodos: Estudo
transversal, com abordagem quantitativa, desenvolvido nas escolas públicas do
município de Campina Grande, Paraíba, Brasil. A amostra foi composta por 540
adolescentes da faixa etária de 15 a 19 anos, estudantes do ensino médio da
rede de ensino estadual. O comportamento alimentar foi analisado utilizando o
questionário auto aplicado QHFA (Questionário Holandês de Frequência
Alimentar), elaborado para identificação de compulsão alimentar em idades
precoces. Quanto ao estado nutricional, foi empregado o índice de massa
corporal (IMC) para classificá-lo conforme recomendações da Organização
Mundial de Saúde. A coleta de dados obedeceu à resolução nº196/96 do
Conselho Nacional de Saúde/MS e seus complementares. Os dados foram
digitados duplamente e sua análise foi produzida através do SPSS versão 17.0.
Resultados: Dentre os adolescentes estudados, a média de idade foi de 16,8
(±1,0) anos. O sexo mais prevalente foi o feminino (66,5%). No que diz respeito
à autorreferência sobre a cor da pele, mais da metade da população (79,1%)
denominou-se não branca. O IMC médio foi de 21,4 (±3,8). A classificação do
estado nutricional apontou 4,3% de indivíduos com baixo peso, 78,3%
eutróficos, enquanto que os com sobrepeso e obesidade foram 17,4% da
amostra. Em relação à compulsão alimentar, 13,9% dos participantes
apresentou compulsão, sendo que desses 12,5% eram eutróficos. Obteve-se
associação estatística significativa entre o IMC e a compulsão alimentar por
meio da análise bivariada (p-valor=0,017). Conclusão: Apesar da amostra ser
predominantemente composta por indivíduos não obesos, observa-se que os
mesmos apresentam considerável índice de compulsão alimentar. Esses
achados devem ser levados em consideração em estudos futuros versando
sobre comportamento alimentar.
Palavras-chave: adolescente; estado nutricional; transtorno da compulsão
alimentar.
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COMPONENTES DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO
VERTICAL DO HIV E OUTRAS INTERVENÇÕES PREVENTIVAS: análise da
tendência de utilização

Elaine Saraiva Feitosa
Ana Valeska Siebra e Silva
Francisco José Maia Pinto
Ítala Thaise de Aguiar Holanda
Thays Bezerra Brasil
Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra

INTRODUÇÃO: A eliminação da transmissão vertical do HIV é uma das metas
difundidas globalmente pela Organização Mundial de Saúde até 2015. Portanto, faz-se
necessária a análise das medidas profiláticas utilizadas pelos serviços de atendimento
especializado para a redução dos casos de AIDS em crianças. OBJETIVO: descrever a
utilização dos componentes do protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV e
outras intervenções preventivas. MÉTODOS: estudo descritivo, realizado com 127
gestantes infectadas com o HIV, que fizeram o pré-natal e/ou parto na instituição e seus
respectivos nascidos vivos, no período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010. Foram
investigados duas classes preventivas: a primeira, relativa aos componentes do
protocolo de intervenção (ausência de aleitamento materno, uso de antirretroviral
combinado na gestação, uso do AZT xarope, cesariana eletiva e uso de AZT injetável);
e a segunda classe relacionada com outras intervenções preventivas [ tempo de uso de
AZT injetável (maior ou igual a três horas), tempo de uso de AZT xarope (maior ou
igual a seis semanas), parto cesáreo, idade gestacional de início de antiretroviral (menor
que 28 semanas), tempo de início de uso de AZT xarope (menor ou igual a duas horas),
uso de inibidor de lactação e uso de fórmula infantil]. A pesquisa foi aprovada pelo
CEP, sob protocolo nº58010. RESULTADOS: verificou-se que o uso do protocolo, de
forma geral, aumentou entre os anos de 2006 a 2008, atingindo máxima utilização no
ano de 2008, com ligeira queda em 2009, e, a partir de então, caiu exponencialmente.
Observou-se que todos os componentes do protocolo tiveram utilização superior que o
mesmo na íntegra, indicando, assim, que cada componente fosse realizado de forma
independente. Em relação às demais intervenções preventivas, o início de AZT xarope

1144

nas primeiras duas horas e tempo de AZT injetável por três horas ou mais tiveram
desempenho inferior às demais ao longo dos anos do estudo. CONCLUSÃO: ao se
analisar a adesão à intervenção e seus componentes, percebe-se baixa adesão à
totalidade das recomendações preconizadas no Plano Operacional de Redução da
Transmissão vertical e sífilis e no último Consenso nacional, que alerta para o
alinhamento das estratégias e práticas direcionadas ao efetivo controle da transmissão
vertical do HIV.

Descritores: Intervenção; Protocolo; Transmissão Vertical HIV
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ASPECTOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NA
TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA.
Sônia Samara Fonseca de Morais
Mestranda em Saúde Coletiva, Universidade Estadual do Ceará- UECE

Elaine Saraiva Feitosa
Mestre em Saúde Publica-UECE
Erica Vasconcelos de Barbalho
Mestranda em Saúde Da Criança e do Adolescente- Universidade Estadual do Ceará-UECE
Ingrid Medeiros Camelo
UECE
Francisco José Maia Pinto
Doutor, Universidade Estadual do Ceará- UECE
Antônio Germane Alves Pinto
Doutor, Universidade Regional do Cariri-URCA

INTRODUÇÃO: A partir da década de 90, a

heterossexualização e a

feminização da epidemia da AIDS, aumentaram a preocupação com a
transmissão materno-infantil do HIV, um problema relevante de saúde pública.
Na ausência de intervenções profiláticas na gestação, parto e pós-parto, o risco
de infecção na criança exposta alcança níveis de aproximadamente 25%.
OBJETIVOU-SE analisar aspectos das medidas preventivas na transmissão
vertical do HIV, em um hospital-maternidade, de referencia, em Fortaleza- CE,
de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010. MATERIAL E MÉTODOS: realizouse um estudo transversal, com abordagem descritiva. Foram selecionadas
todas as 127 gestantes infectadas com o vírus HIV que tiveram partos na
maternidade com as respectivas crianças expostas ao vírus. Excluíram-se as
perdas fetais ou neonatais. A análise descritiva envolveu, frequências
(absolutas e percentuais) e medidas paramétricas (média e desvio-padrão).
RESULTADOS: Em relação às medidas preventivas, observou-se que: a
maioria das gestantes utilizou o antirretroviral na gestação 110(86,6%), iniciou
o ARV até 28 semanas 74(67,3%) e fez uso por tempo superior ou igual a
quatro semanas 95(74,8%). Das gestantes que fizeram uso de AZT injetável no
parto 119 (93,7%), verificou-se que a maioria utilizou por tempo inferior a três
horas 76(66%). Dentre as que tiveram parto cesariano 110 (87,3%), a maioria
fez cesárea eletiva 87 (69%). No período puerperal, o uso do inibidor da
lactação foi de 86(72,9%). DISCUSSÃO: o início do antirretroviral na gestação,
no segundo trimestre, ocorreu pela captação tardia ao pré-natal. Cerca de um
terço das gestantes iniciou somente após o último trimestre, o que contraria a
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recomendação do Ministério da Saúde. Embora a profilaxia com AZT injetável
no momento do parto tenha sido realizada pela maioria das gestantes, isto
somente ocorreu em tempo inferior ao preconizado. Mais da metade das
gestantes foi submetida à cesárea eletiva, ou seja, fora do trabalho de parto,
com as membranas íntegras. A cesárea eletiva, foi adotada como via de parto
preferencial, tendo em vista as comprovação de seu papel protetor na
transmissão vertical. Finalmente, inibidor da lactação foi administrado em mais
da metade das puérperas, no período puerperal imediato.
Palavras-chaves: gestantes, HIV, transmissão vertical
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Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB): o
processo de trabalho das equipes de saúde bucal em Unidades Básicas de Saúde
do Brasil.
Aline Sampieri Tonello Benazzi
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz
Rejane Christine de Sousa Queiroz
Katia Crestine Poças
Maria Cristina Marino Calvo
Marta Rovery
Núbia Cristina da Silva
Luiz Augusto Facchini
Introdução: O processo de trabalho da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Atenção
Básica (AB) deve apresentar caráter substitutivo das práticas tradicionais, com base
na produção do cuidado, vínculo, acolhimento e responsabilização com vistas a
alcançar a resolubilidade. Objetivo: avaliar o processo de trabalho das equipes de
saúde bucal em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Brasil. Métodos: A coleta de
dados fez parte da etapa de avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ–AB), do Ministério da Saúde,
realizada em 2012. O instrumento, aplicado por uma equipe treinada, foi composto
por três módulos: estrutura física; processo de trabalho e satisfação do usuário. Esta
pesquisa considerou apenas o módulo II, o qual foi realizado na forma de entrevista,
com profissionais de saúde da UBS. A entrevista foi realizada com 17.202 equipes de
AB, das quais 13.373 tinham ESB. Foram considerados os seguintes aspectos no
processo de trabalho: acolhimento; tratamento integral, mas com foco na prevenção e
promoção da saúde; e coordenação do cuidado. Resultados: 38,21% da ESB,
informou realizar agendamento em qualquer dia da semana. A maioria (85,05%)
relatou que faz o acolhimento à demanda espontânea. A prática de avaliação de risco
e vulnerabilidade no primeiro atendimento foi referida por 90,53%; 85,76%
garantiram agenda para a continuidade do tratamento de um usuário que iniciou seu
tratamento. Os procedimentos de saúde bucal realizados foram: selante (78,83%);
aplicação tópica de flúor (94,67%); restauração de amálgama (87,46%); restauração
de resina (92,47%); exodontia (92,54%); curativo de demora (91,97%); drenagem de
abscesso (82,21%); e raspagem periodontal (90,03%). 72,57% referiram realizar
campanhas para detecção de lesões bucais e encaminhamento de casos suspeitos de
câncer de boca; 59,10% registravam e acompanhavam os casos suspeitos/confirmados
de câncer de boca e 62,20% relataram que existe CEO de referência para sua equipe.
Conclusão: O processo de trabalho das ESB está em consonância com a diretriz de
acolhimento, mas o modelo assistencial continua voltado para ações curativas e sem a
devida coordenação do cuidado pela ESB da AB.
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AUTOPERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE SOB A ÓTICA
DO IDOSO
ANA LÍDIA DE OLIVEIRA PASSOS
CLÁUDIA FREDERICO DE MELO
MARIA JALILA VIEIRA DE FIGUEIRÊDO LEITE

Nos dias atuais é cada vez mais preocupante o estado de saúde dos idosos, tendo em
vista a inversão da pirâmide etária e, por conseguinte, o envelhecimento da população
brasileira. Esta pesquisa teve o objetivo de analisar a autopercepção dos idosos de 65
anos ou mais no que diz respeito ao seu estado de saúde, identificando as
responsabilidades e desafios da gestão em saúde na garantia do acesso dessa população
aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um estudo exploratório,
que utilizou como fonte de dados os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra
Domiciliar 2008 (PNAD), do Censo Demográfico 2010 e dados disponibilizados pelo
DATASUS/Ministério da Saúde. Os dados foram manipulados com a utilização do
Sistema IBGE de Recuperação Automática e do Banco Multidimensional de
Estatísticas. Os dados foram agrupados nas faixas etárias de 65-69 anos; 70-74 anos;
75-79 anos; 80 anos ou mais. As opiniões quanto à autopercepção foram agrupadas nas
categorias: muito bom; bom; regular; ruim e muito ruim. A pesquisa abrangeu o Estado
do Rio Grande do Norte e os dados foram analisados através da estatística descritiva.
No que diz respeito à escolaridade, observou-se que de acordo com a PNAD 44,18%
dos idosos eram alfabetizados e de acordo com o Censo foi notado um aumento do
número de idosos alfabetizados (51,74%). Em acréscimo, observou-se um baixo nível
de instrução ao constatar-se que a grande maioria dos idosos (85,37%) não possui
sequer o ensino fundamental completo. No que diz respeito à autoavaliação, não se
identificou diferenças quanto ao sexo e ao fato deles morarem em área urbana ou rural.
Evidenciou-se uma avaliação positiva dos idosos quanto à sua condição de saúde, na
medida em que 51,07% a considerou regular e 32,69% a considerou boa. Apenas
13,46% a considerou ruim. Já no que diz respeito à renda, quanto maior, os idosos
melhor avaliam sua condição de saúde. Os dados desta pesquisa apontam que a
preocupação mais atual junto ao cuidado de idosos é a sua baixa escolaridade, que
influencia nas suas percepções e valores relacionados à saúde, dificultando sua
compreensão quanto ao seu estado de saúde e sua necessidade de autonomia para
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assumir cuidados específicos orientados pelos profissionais. Para tanto, os gestores em
saúde necessitam organizar serviços que observem estas questões e ofereçam uma
atenção à saúde dos idosos de qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: Idosos; Autopercepção de Saúde; PNAD.
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IMPORTÂNCIA DO MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE NOS SERVIÇOS
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ
Alana Karine Loch*; Mayara Silveira Almeida*; Bruna Unser Trindade*; Isadora Marina
Leal*; Sidimara Sakser*; Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho*; Tereza Cristina Scatena
Villa**
*Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste
**Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, EERP/USP

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa que é
transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis através das vias aéreas. O
profissional de saúde envolvido no atendimento dos pacientes com TB deve ter
o conhecimento da doença para o manejo clínico, pois desta forma haverá uma
melhor adesão do paciente ao tratamento. OBJETIVOS: Verificar se os
profissionais da Atenção Primária à Saúde repassam informações estratégicas
sobre o tratamento da TB aos doentes. MÉTODO: Estudo epidemiológico, tipo
corte transversal. Foram entrevistados 225 profissionais de saúde (médicos,
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) de 23 Unidades de Atenção
Primária à Saúde do município de Foz do Iguaçu, em 2012. O instrumento de
coleta foi baseado nos conceitos teóricos da avaliação de serviços de saúde
(Estrutura-Processo-Resultado). Criou-se um banco para análise descritiva dos
dados no Software Statisticia/StatSoft 12. Foram observados os requisitos da
Resolução 196/96 CNS. RESULTADOS: Em se tratando das variáveis sobre o
manejo clínico da TB 98,2% dos entrevistados afirmaram que são passadas
informações; quanto à forma de transmissão da doença, horário da medicação,
reações adversas da medicação e importância da adesão ao tratamento. Sobre
a necessidade de examinar os contatos 97,3%. Quanto a orientação para a
realização do exame anti-HIV aos doentes de TB em tratamento, chama
atenção que 28,5% relatou não saber e 3,1% que não é realizado. 56,0%
disseram não saber se a Unidade de Saúde que acompanha o doente solicita a
baciloscopia de controle. CONCLUSÃO: Considerando o longo período de
tratamento da doença, o manejo clínico merece especial atenção dos
profissionais de saúde, visto a magnitude, transcendência e vulnerabilidade
ligadas a TB. Desta maneira, fornecer informações quanto às atividades
assistenciais que demandam durante o tratamento são fundamentais para o
alcance da cura. Assim, a comunicação é uma ferramenta potente na relação
entre o doente-profissional de saúde quando se trata do manejo clínico em TB.
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FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS ENTRE ADOLESCENTES DO VALE DO
JAGUARIBE-CE
RESUMO
INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase que determina as decisões acerca das
escolhas alimentares e de estilo de vida, capazes de conduzir futuramente a doenças
crônicas não-transmissíveis (DCNT). OBJETIVOS: Investigar em uma população de
adolescentes a presença de fatores de risco para DCNT. MÉTODO: O estudo,
transversal, descritivo e analítico, foi realizado em uma Escola Pública de Ensino Médio
de Jaguaribara – CE, entre Junho e Setembro de 2013, e incluiu indivíduos de ambos os
sexos, com 13 a 19 anos, matriculados na escola referida, que concordaram em
participar da pesquisa ou sob anuência de um dos pais ou responsável legal, no caso de
menores de 18 anos. A coleta de dados abrangeu dados de identificação, história
familiar de doenças, histórico alimentar e dados antropométricos, dentre os quais peso e
estatura (para obtenção do IMC/I). Para a avaliação dietética, foram aplicados dois
recordatórios alimentares de 24 horas, de dois dias da semana não-consecutivos, um
referente a um dia do final de semana. Foram considerados fatores de risco: baixa
prática de atividade física, história de DCNT na família, excesso ponderal, alimentação
inadequada (baixo número de refeições, excesso de consumo de carboidrato, lipídio,
colesterol, sódio e/ou óleo vegetal e baixo consumo de fibras), conforme diferentes
autores. RESULTADOS: Participaram 100 adolescentes com idade média de 16,36
anos, com predomínio de eutrofia (82%), que não representa risco. Porém, prevaleceram
os que possuíam DCNT familiar (62%). Houve predomínio da baixa prática de
atividade física (53%). A média do número de refeições consumidas diariamente pelos
adolescentes foi de 4,59, o que não representa risco, baixa média de consumo de
carboidratos (52,57% do valor calórico total das dietas - VCT), excessivo consumo de
lipídios (média de 31,79% do VCT) e de colesterol (313,03mg), baixa ingestão de fibras
(média de 16,74g), elevada média de consumo de sal (5,30g/dia) e de óleo (8,89ml). O
consumo de sal ultrapassou limites saudáveis em 59% dos adolescentes e o de óleo, em
97%. CONCLUSÃO: Portanto, pode-se concluir que embora exista uma maior
prevalência de adolescentes com estado nutricional adequado, a população parece
apresentar diversas variáveis riscos para DCNT, sendo imprescindível um alerta ao
público adolescente para um consumo alimentar adequado, bem como para a prática de
atividade física.
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Impacto das condições de saúde bucal no grau de felicidade de adolescentes de 12
anos de Santa Maria-RS, Brasil
Tuchtenhagen S, Bresolin CR, Tomazoni F, Emmanuelli B, Agostini BA, Mendes
FM, Antunes JLF, Ardenghi TM.

Objetivos: O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto das condições de saúde bucal
e fatores socioeconômicos no grau de felicidade de adolescentes brasileiros. Métodos:
Um estudo transversal foi conduzido com uma amostra de adolescentes de 12 anos da
cidade de Santa Maria-RS, Brasil, no ano de 2012. Os dados foram coletados através de
exames clínicos e entrevistas estruturadas. Os critérios clínicos avaliados foram cárie,
maloclusão, trauma dental e sangramento gengival, de acordo com os critérios descritos
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os participantes responderam à versão
brasileira da Escala Subjetiva de Felicidade (SHS) e do Child Perceptions
Questionnaire (CPQ11-14). As condições socioeconômicas foram avaliadas através de
questionários respondidos pelos pais. Os dados foram analisados com modelos de
regressão de Poisson a fim de se determinar a associação entre as variáveis preditoras e
o desfecho; também foi realizada uma análise da correlação entre as médias da Escala
Subjetiva de Felicidade e o escore geral e por domínios do CPQ11-14. Resultados: Um
total de 1134 crianças participou do estudo (taxa de resposta de 93%). A análise nãoajustada demonstrou uma associação entre grau de felicidade e medidas
socioeconômicas, uso de serviços odontológicos, condição de saúde bucal e qualidade
de vida relacionada à saúde bucal. Após o ajuste, aglomeração domiciliar, presença de
cárie não-tratada, maloclusão e a severidade do CPQ11-14 permaneceram associados a
menores escores de felicidade. Conclusão: Crianças com lesões de cárie não tratadas,
que apresentaram maloclusão, com pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal e
pior condição socioeconômica eram mais infelizes que seus pares. Esses dados
ressaltam o impacto negativo das adversidades socioeconômicas e das anormalidades
em saúde bucal no bem-estar dos adolescentes.

Palavras-chave: Felicidade. Adolescentes. Saúde bucal. Qualidade de vida.
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Impacto da dentição funcional e da saúde periodontal na qualidade de vida de
adultos residentes em municípios metropolitanos de Minas Gerais
Chalub, Loliza Luiz Figueiredo Houri; Alves, Marcelle Silva; Bonfim, Maria de
Lourdes Carvalho; Campos, Ana Cristina Viana; Ferreira, Efigênia Ferreira;
Vargas, Andréa Maria Duarte

Tendo como base as medidas de saúde positiva e de promoção de saúde que
visam melhorar a qualidade de vida das pessoas, este estudo discute o
impacto da dentição funcional e da saúde periodontal na qualidade de vida de
adultos. O objetivo foi avaliar a qualidade de vida de adultos residentes em
municípios metropolitanos de Minas Gerais, Brasil, conforme retenção de
dentes periodontalmente saudáveis. Trata-se de estudo transversal, de base
domiciliar, realizado a partir de amostragem por conglomerados. Os
indicadores usados na coleta de dados foram o Índice Periodontal Comunitário
(CPI), um questionário sociodemográfico e o instrumento de avaliação da
qualidade de vida (QV) WHOQOL-bref. A condição bucal foi definida como a
presença ou a ausência de 20 ou mais dentes naturais, periodontalmente
saudáveis (CPI=0). O cálculo amostral de estimativa para proporções baseouse na prevalência da condição, encontrada no levantamento nacional de 2003,
o qual gerou uma amostra requerida de 792 indivíduos, à qual foram
acrescentados 20% para eventuais perdas. A análise estatística ponderou o
esquema de obtenção da amostra, por meio da criação do peso e do plano
amostral no programa SPSS 17.0. Análises descritivas e o teste t de Student
foram desempenhados. A população examinada foi de 847 adultos, de 34 a 44
anos, sendo que 50,3% (se=2,0%) preservaram 20 ou mais dentes naturais
periodontalmente saudáveis. A maioria da amostra era composta por mulheres,
na faixa etária de 35 a 39 anos, pardos e casados. A escolaridade
predominante era o 1º grau e a renda familiar mensal per capita média de
R$366,75. As médias (desvios-padrão) na escala de QV, em ambos os grupos,
foram na ordem crescente: domínio meio ambiente, físico, psicológico, relações
sociais. Houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as médias
dos adultos com e sem dentição funcional, nos domínios psicológico, relações
sociais e meio ambiente. Com relação à QV geral, a média e o desvio-padrão
dos adultos com dentição funcional foi igual a 15,34 (2,37), já no grupo sem
esta condição, os valores foram 14,73 (2,77), uma diferença também
estatisticamente significativa (p=0,001). Conclui-se que a retenção de dentes
naturais, periodontalmente saudáveis, possui impacto positivo na qualidade de
vida de adultos, possivelmente por favorecer aspectos funcionais e subjetivos,
como mastigação, fala e estética.
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MORTALIDADE INFANTIL: análise de fatores de risco em uma capital do
Nordeste brasileiro
SÔNIA SAMARA FONSECA DE MORAIS
Mestranda em Saúde Pública- Universidade Estadual do Ceará-UECE
LIDIA SAMARA DE CASTRO SANDERS
Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE)
FRANCISCO JOSÉ MAIA PINTO
Pós-Doutor -Universidade Estadual do Ceará (UECE)
ANA ERIKA DE OLIVEIRA BRITO SIQUEIRA
Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará (UECE)
ANTONIO GERMANE ALVES PINTO
Doutor Universidade Regional do Cariri-URCA
ERICA VASCONCELOS BARBALHO
Mestranda em Saúde da Criança e do Adolescente- Universidade Estadual do Ceará-UECE

Introdução: a mortalidade infantil ainda é considerada como um grave problema de
saúde pública mundial. A análise de fatores de risco para os óbitos de menores de
um ano são componentes determinantes que devem ser considerados na
elaboração de estratégias para a redução da mortalidade infantil. Objetivo: analisar
fatores de risco para a mortalidade infantil, no município de Fortaleza-CE, no período
de 2005 a 2010. Métodos: estudo do tipo caso-controle. A amostra foi constituída
por 147 casos e 441 controles. Os dados foram coletados do Sistema de Informação
de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM),
onde se realizou o linkage para identificar as crianças menores de um ano que
evoluíram ao óbito. Em modelo hierarquizado, as variáveis dos níveis distais (fatores
socioeconômicos), intermediário (fatores sobre gestação e parto) e proximal (fatores
sobre o recém-nascido) foram submetidas às análises univariadas e multivariadas.
Na sequência realizou-se regressão logística múltipla para elaboração do modelo
final dos fatores de risco para a mortalidade infantil. Resultados: gestação gemelar
e idade gestacional inferior a 37 semanas foram as variáveis que apresentaram
associação significativa com o desfecho. O parto cesáreo apresentou-se como fator
de proteção. Conclusões: intervenções relacionadas ao aumento da cobertura e
qualidade da assistência no pré-natal e no pós-natal imediato, causaria um declínio
mais acentuado da mortalidade infantil, sobretudo, no período neonatal.
Palavras-chaves: Mortalidade infantil; Fatores de risco; Sistemas de informação.
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RESUMO
Introdução: A cidade de Maceió, capital de Alagoas, apresenta um aumento na
mortalidade por causas externas. Em 1998 ocupava posições intermediárias,
entretanto atualmente encontra-se proporcionalmente, entre as cidades mais violentas,
dentre as capitais, do Brasil, com o décimo terceiro lugar por óbitos por este tipo de
agravo no ano de 2005, e passa a ser a capital com maiores índices de homicídio do
país em 2008. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo descrever o

1156

perfil das vítimas e das agressões por projétil de arma de fogo, cujo desfecho
foi óbito, em Maceió, Alagoas. Método: Estudo ecológico sobre a mortalidade
por agressão, mais especificamente, os óbitos por homicídio ocorridos por
projétil de armas de fogo (PAF) no município de Maceió capital do Estado de
Alagoas no ano de 2012. A coleta dos dados foi realizada junto às Declarações
de Óbitos no Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de
Maceió. As variáveis estudadas em relação ao óbito foram taxa de mortalidade,
local e circunstância em relação às vítimas, sexo, idade e estado civil e em
relação à agressão, local, dia, hora e mês. Resultados: A taxa de mortalidade
por homicídios em Maceió foi de 65,2 por 100 mil habitantes, sendo 130,6 por
100 mil homens e 7,8 por 100 mil mulheres. Do total de 626 homicídios por
arma de fogo, verificou-se 93,6% das vítimas eram homens. A faixa etária de
15 a 29 anos foi a mais atingida com 68,8% dos casos, sendo 77,8% solteiros.
Em 97,6% das vezes o desfecho ocorreu no mesmo local da agressão, em que
74,1% ocorreram em via pública. Quanto a dia da semana 54,2% dos óbitos
ocorreram entre sexta-feira e domingo. Observou-se que 68,6% dos óbitos por
homicídio ocorreram nos períodos vespertino (25,2%) e noturno (43,4%).
Segundo o bairro em que o óbito ocorreu observou-se que 24 (48%) dos
bairros de Maceió apresentaram taxa de mortalidade por homicídio superior a
50 óbitos para cada 100 mil habitantes. Conclusões: Os resultados indicam
alta prevalência de homicídios por arma de fogo entre os jovens na faixa etária
de 15 a 29 anos, do sexo masculino, que sofreram agressão na rua ou estrada,
cujo desfecho de óbito ocorreu, em sua maioria, no local da agressão. O mapa
da violência apresentado mostra regiões heterogêneas para a ocorrência de
homicídios no município, caracterizando a desigualdade urbana existente na
distribuição da violência.
DESCRITORES:

Violência,

Homicídio,

ecológicos.
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COSTA SILVA
ESTADO NUTRICIONAL E QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS
HIPERTENSOS CADASTRADOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DO VALE DO JAGUARIBE-CE
INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial gera complicações de alto custo para os
serviços de saúde, em especial, no diagnóstico ausente ou tardio ou na falta de
terapia adequada. Para reduzir seu impacto financeiro e sobre o portador,
demanda-se investigar e intervir sobre fatores etiológicos modificáveis, como
os de estado nutricional. Ações de monitoramento nutricional visam fazer deste
fator modificável um contribuinte com o controle da doença, resultando em
melhoria na Qualidade de Vida (QV) do hipertenso. OBJETIVOS: Identificar o
estado nutricional e o nível de qualidade de vida predominante entre
hipertensos cadastrados em uma Unidade de Saúde da Família (USF) do Vale
do Jaguaribe-CE. MÉTODO: Estudo transversal, descritivo e analítico que
incluiu hipertensos assistidos por uma USF de Limoeiro do Norte (CE), com
idade a partir de 50 anos, de ambos os sexos, que concordaram em participar
da pesquisa. A coleta de dados foi realizada entre Agosto de 2013 e Janeiro de
2014 na referida unidade de saúde ou no domicílio dos pesquisados e incluiu
dados antropométricos (peso, altura, circunferência da cintura (CC) e dobra
cutânea tricipital) e o questionário de qualidade de vida SF-36. O diagnóstico
nutricional pelo IMC (peso em Kg/ altura em m²) baseou-se nos pontos de corte
da WHO (2000), a classificação do risco de morbidades associadas, a partir da
CC, considerou o estabelecido pela SBC (2010), e o percentual de gordura
corporal, conforme Lohman (1992). RESULTADOS: Dos 47 avaliados, a
maioria (85,11%) eram mulheres, indivíduos com excesso ponderal (70,21%) e
CC de alto ou muito alto risco para doenças cardiovasculares (DCV) (87,23%).
Dos homens, 100%, e das mulheres 40%, apresentavam percentual de gordura
de risco para DCV. A análise da qualidade de vida sugeriu que com o aumento
do número de morbidades entre os indivíduos, houve decréscimo da QV, bem
como o sexo feminino apresentou-se pior que o masculino em sete de oito
componentes da QV avaliados. CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que o
estado nutricional detectado pode ser um empecilho para o controle da doença
e que as mulheres possuem nível de qualidade de vida ruim e inferior ao dos
homens. O monitoramento dos hipertensos a partir das variáveis analisadas é
imprescindível para se identificar os reflexos das intervenções realizadas no
que tange a estado nutricional e qualidade de vida dos entrevistados.
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Influência do número de irmãos sobre a composição corporal de adolescentes da Coorte de
Nascimentos de 1993 de Pelotas-RS

Fernanda de Oliveira Meller
Maria Cecília Formoso Assunção
Christian Loret de Mola
Aluísio Jardim Dornellas de Barros
Fernando Celso Lopes Fernandes de Barros

Introdução: A taxa de fecundidade tem diminuído em muitos países, com a consequente
redução no número de crianças. Estudos mostram que modificações na composição familiar
podem afetar a ocorrência de obesidade na adolescência, e que filhos únicos podem
apresentar maior prevalência de sobrepeso e obesidade. Por outro lado, o maior número de
irmãos está relacionado à menor prevalência de obesidade na adolescência. Objetivo: Avaliar
a associação do número de irmãos com a composição corporal de adolescentes aos 18 anos de
Pelotas-RS. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo desenvolvido com
dados da coorte de nascimentos de 1993 da cidade de Pelotas-RS. A coleta das informações
referentes aos desfechos índice de massa gorda, índice de massa livre de gordura e índice de
massa corporal aos 18 anos foi realizada através de pletismografia por deslocamento de ar. A
informação sobre o número de irmãos foi obtida através de questionário aplicado às mães dos
adolescentes no acompanhamento dos 15 anos de idade. Os desfechos foram analisados
através da Regressão linear, sendo realizadas análises bruta e ajustada para possíveis fatores
de confusão (renda familiar, escolaridade materna, pai mora na casa, cor da pele materna,
idade materna ao nascimento, altura materna, ganho de peso gestacional, fumo e consumo de
álcool na gestação, hipertensão arterial sistêmica e diabetes na gestação). O nível de
significância utilizado foi de 5% e todas as análises foram estratificadas pelo sexo. Resultados:
As médias dos índices de massa corporal, massa gorda e massa livre de gordura foram
23,4Kg/m2 (DP±4,5), 6,1 Kg/m2 (DP±3,9) e 17,3Kg/m2 (DP±2,5), respectivamente. Evidenciou-se
que, após análise ajustada, o número de irmãos permaneceu associado ao índice de massa
gorda em ambos os sexos, ao índice de massa livre de gordura apenas nas meninas e ao índice
de massa corporal apenas nos meninos. Adolescentes com três ou mais irmãos apresentam
menores índices de massa corporal e massa gorda, além de maior índice de massa livre de
gordura quando comparados aos filhos únicos. Conclusão: O número de irmãos apresenta um
papel importante na composição corporal dos adolescentes. Diante do aumento do número de
famílias com um único filho, fazem-se necessárias políticas de prevenção à obesidade, focadas
principalmente nos filhos únicos e em seus familiares.
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FATORES ASSOCIADOS AO SOBREPESO EM ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL DE IGUATU/CE.
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Introdução: A obesidade se apresenta com o um a doença crônica
não transmissível, afetando a vida de crianças, jovens e
adultos, em virtude do alto consum o de alim entos ricos em
gorduras saturadas e refeições inadequadas, caracterizando
com o um autêntico desafio em term os de saúde pública.
Objetivo: Identificar os fatores associados ao sobrepeso nos
alunos do ensino f undam ental no m unicípio de Iguatu/CE.
Método: Estudo descritivo, com abordagem quantitativa. Os
dados foram coletas em duas escolas do m unicípio de IguatuCe, um a da rede pública e um a da rede particular, as quais
possuíam um m aior núm ero de alunos. O período da coleta dos
dados ocorreu nos m eses de outubro e novem bro de 2013, onde
foi realizada um a avaliação antropom étrica de todos os alunos,
em seguida aplicado um questionário abordando estilo de vida e
hábitos alim entares, para os alunos identificados com excesso
de peso e obesidade. Resultados: Foram avaliados 480 alunos,
sendo 61,6% do sexo fem inino e 38,3 do sexo m asculino,
constatou-se que destes 17,7 % apresentam excesso de peso,
sendo que a maioria dos alunos pertencentes a rede de ensino
privado (63,5%) . Quanto aos fatores relacionados ao excesso
de peso verificou-se que 38,8% não praticam nenhuma atividade
física e 61,1% consom em refrigerantes, doces e lanches rápidos
três ou m ais vezes por sem ana. Conclusão: Faz-se necessário o
desenvolvim ento de program as de intervenção e prevenção do
excesso de peso entre os adolescentes somados a mudanças no
estilo de vida.
Palavras-chave: Sobrepeso. Educação. Epidemiologia.

1160

MORTALIDADE POR CÂNCERES TABACO-RELACIONADOS, BRASIL,
2000-2011: análise dos determinantes sociais
Introdução: Em 2010, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) representaram
68,1% das causas de óbitos no Brasil. Dessas, as neoplasias foram responsáveis por
16,3%, sendo o tabagismo o principal fator de risco para as neoplasias. Estudos sobre as
características individuais que influenciam desfechos de doenças crônicas estão bem
documentados, entretanto, há evidências que a saúde individual varia entre diferentes
contextos. Objetivos: descrever os óbitos por cânceres tabaco relacionados e analisar o
efeito das variáveis contextuais nesta taxa por ano e Unidade Federativa. Método:
estudo ecológico cujas unidades de análise foram os agregados segundo Unidades
Federativas, no período de 2000 a 2011, sendo o tipo de análise uma regressão linear
multivariada multinível. Resultados: a taxa de mortalidade por câncer tabacorelacionados em indivíduos com 30 ou mais anos de idade foi de 463,2 por 100 mil
habitantes, sendo que Santa Catarina (596,6), Rio de Janeiro (600,8) e Rio Grande do
Sul (825,5) apresentaram as maiores taxas. Notou-se incremento de 8,4% desta taxa
entre os homens e de 42,3% entre as mulheres, e uma redução na razão de sexo de 23%.
No modelo linear multivariado multinível mantiveram-se as seguintes variáveis: número
de leitos disponíveis para cada 1000 habitantes e anos (p=0,01), anos (p<0,01),
coeficiente de Gini (p<0,01), PIB per capita (0,01) e renda média domiciliar per capita
(p<0,01), ajustados por índice de envelhecimento (p=0,281). A variância para o efeito
aleatório foi diferente de zero (p<0,00). A diferença entre o deviance do modelo nulo e
o modelo final foi de 197,9272 (p ≤ 0,05). A fração da variância devido ao nível dois
(rho) foi de 94,7%. Conclusões: Estados com maior número de leitos por habitante,
menor coeficiente de Gini e maior PIB percentual estiveram associados à redução da
taxa de mortalidade por cânceres tabaco-relacionados em indivíduos de idade igual ou
superior a 30 anos. Os fatores associados positivamente ao aumento da taxa de
mortalidade foram as variáveis anos e renda média domiciliar per capita. Recomendase: realizar estudos que tratem do desfecho tanto por local de residência, quanto de
tratamento para elucidar possíveis diferenças nas variáveis explicativas e intensificar
ações estratégias antitabaco para populações vulneráveis.
Palavras-chave: Câncer, Tabaco, Estudo Ecológico
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Autores: Pazó, R. G.; Frauches, D. O.; MOLINA, M. C. B.; CADE, N. V.
Introdução: As internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP)
constituem um indicador de resultado utilizado para avaliar a acessibilidade e eficácia
dos cuidados de saúde fornecidos pela atenção primária à saúde (APS).
Objetivo: Investigar a associação entre a organização dos serviços de saúde e as
internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) após ajuste
para variáveis socioeconômicas e demográficas.
Métodos: Trata-se de estudo ecológico com dados secundários das internações do
Sistema Único de Saúde (SUS), ocorridas no ano de 2010 no estado do Espírito Santo.
Variáveis utilizadas: ICSAP, porte municipal, indicadores demográficos,
socioeconômicos, organização e indicadores de desempenho dos serviços de saúde. Na
análise estatística, realizou-se a análise bivariada e multivariável por regressão de
Poisson com ajuste robusto da variância. Foram ajustados modelos para a população
total e por faixas etárias. As variáveis explicativas foram ordenadas segundo modelo
hierarquizado de determinação das ICSAP, no qual as características socioeconômica,
geográficas e demográficas compuseram o nível distal, a organização dos serviços de
saúde correspondeu ao nível intermediário e os indicadores de desempenho dos serviços
de saúde entraram como nível proximal.
Resultados: No modelo final da análise multivariada, tanto na população geral quanto
nas faixas etárias, houve associação positiva ao risco de ICSAP com: a) o percentual de
analfabetismo (RR:1,08-1,17), maior valor na faixa pediátrica; b) a proporção de leitos
SUS (RR:1,09-1,12); e c) a urbanização (RR: 1,02-1,03). Estiveram associados ao
menor risco de ICSAP: a) ser negro (RR: 0,97-0,98), em todos os extratos estudados; e
b) maior cobertura de plano de saúde (RR: 0,97-0,98), na população geral, nos adultos e
idosos. No modelo final, não houve associação da cobertura ESF e PACS com as
ICSAP.
Conclusão: Há determinantes das ICSAP que estão fora do escopo da APS e podem
estar implicados no padrão de utilização dos serviços, tais como as características
socioeconômicas, o perfil demográfico e a maior facilidade de acesso a serviços de
saúde da atenção secundária e terciária, bem como da rede privada.
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COLISÕES NO TRÁFEGO E SUAS REPERCUSSÕES NA MORBIDADE DA POPULAÇÃO
COMO REQUISITO PRIMORDIAL PARA REFLEXÃO EM SAÚDE
Greiciane da Silva Rocha
Profª da Universidade Federal do Acre - UFAC
Doutoranda da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Maria Helena Prado de Mello Jorge
Profª da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo

Introdução: A morbidade por acidentes de tráfego vêm crescendo na população,
estatísticas diárias demonstram que a problemática se faz presente em várias regiões
do mundo, se tornando um fato comum e intrínseco na sociedade moderna e na
rotina dos deslocamentos urbanos e rurais. Objetivo: Identificar os fatores
associados às colisões no tráfego e suas características na cidade de Rio Branco –
Acre. Metodologia: Um estudo de corte transversal a partir de entrevistas
domiciliares realizadas após um ano de ocorrência do sinistro com 405 vítimas de
acidentes de trânsito, residentes no município de Rio Branco, as quais tiveram alta
médica hospitalar registrada. Utilizou análise univariada pela regressão logística
adotando um p<0,05. Resultados: Das 405 vítimas entrevistadas, 244 envolveram-se
em colisão correspondendo um percentual de 60,3%, a maioria do sexo masculino
(64,0%), as faixas etárias de destaque foram de 20 a 29 (38,9%) e 30 a 39 (27,1%).
Quanto à atividade realizada no dia do acidente, a maioria estava a passeio no
momento do acidente (65,6%). Na qualidade do impacto, os destaques foram às
colisões laterais (50,8%) seguidos das colisões frontais (39,8%). A região do corpo
mais afetada foram os membros inferiores (76,2%). Quanto ao tipo de assistência à
saúde na internação, grande parte das vítimas precisou passar por um procedimento
cirúrgico (82,0%). As variáveis sexo, região do corpo afetada, tipo de assistência a
saúde na internação e idade tiveram uma associação com as colisões mostrando um
valor de (p<0,05), já as variáveis atividades no dia do acidente e qualidade do
impacto não apresentaram significância estatística (p>0,05). Conclusão: Contudo, os
acidentes de tráfego, contribuem com um crescente número de indivíduos que
necessitam de internações hospitalares e serviços de reabilitação em longo prazo,
gerando uma morbidade acentuada e custos elevados aos serviços de saúde. Diante
disso, precisa-se urgentemente analisar e planejar formas de prevenir e educar a
população, capazes de modificar a realidade em questão.
Palavras-chaves: Acidente de trânsito, vítimas, morbidade e colisões veiculares.
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ACIDENTES DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS
DE SAÚDE EM UM HOSPITAL DA REGIÃO CENTRO-SUL DO CEARÁ.
Lúcia Vanda Teixeira de Freitas Cavalcante
Gisele Lopes Oliveira
Francisca Silva de Alencar
Edeiza Ataliba Bastos
Natália Bastos Ferreira
Nicácia Souza Oliveira
Introdução: Os acidentes ocupacionais têm grande impacto na vida dos trabalhadores
hospitalares, podendo ocasionar lesão corporal ou distúrbio funcional, permanente ou
temporário, morte e a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, desta forma, o
objetivo deste trabalho é identificar o histórico de acidentes de trabalho em um hospital
Polo da Região Centro Sul do Estado do Ceará do ano 2009 a 2014. Metodologia: Trata-se
de um estudo documental, com uma abordagem quantitativa. Utilizou-se do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação e documento de registro de Comunicação de
Acidentes de Trabalho (CAT), cujo histórico foi disponibilizado pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). Os dados foram coletados por meio de levantamento
documental dos registros de AT no hospital e tratados com uso da estatística descritiva.
Resultados: Após realizar o levantamento foram registradas de 2009 a 2012 seis casos de
notificações por Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico e nenhum
registro de Comunicação de Acidente de Trabalho, em 2013 ao primeiro trimestre de 2014
foi identificado um total de 14 casos, observando um aumento expressivo de notificações
no ultimo ano e inicio do ano corrente. O tipo de acidente de trabalho mais prevalente foi
típico correspondendo 90%. A categoria profissional mais notificada foi a de enfermagem
com 50 %, seguida do pessoal de higienização, ocorrendo o afastamento das atividades
laborais de todos os profissionais com CAT preenchida, representando 30% dos
profissionais vitimas de acidente. Por sua vez o setor no qual ocorreu o maior número de
acidentes foi a emergência correspondendo a 35% dos casos. Conclusão: Conclui-se que
os dados obtidos neste estudo são indicativos de que as estratégias de prevenção para
ocorrência dos acidentes de trabalho devem incluir ações conjuntas, estabelecidas entre
trabalhadores e a gerência dos serviços e devem estar voltada à melhoria das condições de
trabalho, em especial direcionadas à organização do trabalho, oferta de material com
dispositivo de segurança, à implantação de programas educativos.
Palavras-Chave:Acidente Trabalho; Riscos Ocupacionais.
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Estimativa da prevalência de doença diarreica aguda em município do estado de Alagoas
durante epidemia, maio a julho de 2013
Max Moura de Oliveira1, Fernanda de Carvalho Menezes1, Rejane Maria de Souza Alves1, Cleide
Maria Moreta2, Marina de Abreu Accioly Canuto2, Carla Thereza Borba Leite3, Kadja Kariny dos
Santos Peixoto3, Daniele Cristine Castanha3, Marcelo Yoshito Wada1,Priscila Bochi de Souza1
1

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) / Ministério da Saúde (MS)
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU-AL)
3
Secretaria Municipal de Saúde de União dos Palmares-AL
2

Introdução: Doenças Diarreicas Agudas (DDA) se caracterizam pelo aumento de evacuações,
com consistência amolecida ou aquosa, apresentando etiologias diversas. O Núcleo de
Doenças Hídricas e Alimentares da Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas, por meio da
Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), consolidado pelo Sistema Informação
da Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas (SIVEP-DDA), observou aumento
dos casos a partir de maio/2013. Em 10 de julho uma Equipe da Secretaria de Vigilância em
Saúde deslocou-se para apoiar o município de União dos Palmares, na Zona da Mata de
Alagoas. Objetivo: Estimar a prevalência de DDA em residentes de União dos Palmares, no
período de maio a julho/2013. Método: Estudo transversal, tipo inquérito domiciliar, com
amostragem probabilística por conglomerados 30x7, com reposição, totalizando 210
indivíduos. Considerou-se como parâmetros: precisão de ±10%; intervalo de confiança de 95%;
efeito de desenho 2; prevalência estimada de 50%. Estágios de amostragem: 1º-seleção dos
conglomerados com probabilidade proporcional ao tamanho; 2º-seleção por sorteio aleatório
simples (SAS) do primeiro domicílio, seguindo-se no sentido horário até completar sete
entrevistas por conglomerado; 3º-seleção por SAS do indivíduo. Doente foi o residente de
União dos Palmares que apresentou diarreia entre maio e julho/2013 e não doente o residente
de União dos Palmares que não apresentou diarreia no mesmo período. Os cenários foram
avaliados com o IC95% e dados da população. Resultados: Foram visitadas 348 residências,
sendo realizadas 210(60,3%) entrevistas, 0,9% de recusas, 4,6% de ausência de responsáveis
pela casa e 34,2% casas fechadas. A prevalência estimada de DDA foi de 27%(IC95% 19%-34%),
destes, 8%(IC95% 5%-13%) buscaram serviço de saúde. A frequência de casas em que algum
morador apresentou diarreia foi de 42%(35%-49%). Assim, para uma população estimada de
62.923 habitantes, no pior cenário teríamos 21.394 casos de DDA, com 8.180 atendimentos e,
no melhor cenário, 11.956 casos de DDA e 3.146 atendimentos. Conclusão: Percentual
estimado de busca por atendimento está de acordo com o MDDA do período, que foi de 2.616
atendimentos. Avaliações de pior e melhor cenário podem auxiliar a melhor estruturação dos
serviços de atenção à saúde e da rede laboratorial, além de possibilitar direcionar ações de
educação em saúde.
Palavra-Chave: Diarreia, Surto
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AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ESCOLARES ADULTOS JOVENS

Francisco Antonio da Cruz Mendonça
Thereza Maria Magalhães Moreira
Jênifa Cavalcante dos Santos Santiago
Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro
Raimunda Magalhaes da Silva
As ações de promoção da saúde de escolares adultos jovens masculinos são
ações construtivas e geram impacto na saúde coletiva. O estudo teve como
objetivo analisar a participação em ações de promoção da saúde de escolares
adultos jovens do sexo masculino de um município do Nordeste brasileiro.
Tratou-se de um estudo analítico, com coleta de dados entre janeiro e maio de
2012. Participaram do estudo 246 adultos jovens. Foi aplicado questionário
sobre características sociodemográficas e clínicas e participação em ações de
promoção da saúde. Os resultados mostraram predomínio da faixa etária de 20
a 22 anos e não brancos, cursando o terceiro ano do ensino médio, sem
companheira, com escolaridade materna e paterna de até oito anos de estudo
e renda mensal de até dois salários mínimos. A maioria era etilista e não
tabagista. Mais da metade não tinha diabetes ou hipertensão. Havia
desconhecimento sobre antecedentes familiares de infarto e obesidade, um
terço deles referiu possuir antecedentes familiares de doenças
cardiovasculares e metade de hipertensão e diabetes. Apenas um quarto deles
referiu participar de atividade promotora da saúde relativa ao tabagismo, dieta
e exercício físico no último ano. A maioria referiu não ter recebido mensagens
sobre saúde via meios de comunicação, exceto via televisão. Os participantes
não conheciam suas cifras de colesterol, glicemia, pressão arterial e sua saúde
em geral no último ano, embora alguns deles já tivessem diagnóstico de
sobrepeso e hiperglicemia. O modelo final de regressão constatou que ler
mensagens sobre saúde contribui para a promoção da saúde masculina.
Conclui-se ser essencial a percepção de que o processo saúde-doençacuidado envolve uma complexa teia onde os saberes e ações intersetoriais são
fundamentais para o sucesso das práticas de promoção da saúde.
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REINTERNAÇÃO DE IDOSOS EM UM HOSPITAL POLO DO CENTRO SUL
DO CEARÁ

Natália Bastos Ferreira – Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Raimundo Tavares de Luna Neto - Universidade Regional do Cariri; Faculdade
Vale do Salgado-FVS; Programa de Pós Graduação em Ciências da SaúdeFMABC.
Denise Maria Christofolini - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da saúde- FMABC.
Fernando Adami - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.

Resumo
Introdução: O aumento elevado da população idosa no Brasil acarreta em
uma demanda cada vez maior por serviços de saúde, gerando importantes
repercussões sociais e econômicas. No âmbito da saúde pública, um dos
impactos oriundos do envelhecimento populacional é a alteração das causas
de morbidade, onde as doenças crônicas acabam por levar a pessoa idosa a
situações recorrentes de internação hospitalar. Objetivo: Investigar as
principais causas de reinternações hospitalares de idosos em um hospital polo
de Iguatu-Ce. Métodos: Estudo transversal e retrospectivo, realizado a partir
de prontuários de pacientes idosos internados por mais de uma vez no período
de 01 de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2013, em um hospital polo da
cidade de Iguatu-CE. Foram utilizados 31prontuários tendo sido os dados
analisados por meio do programa (software) Epi Info 6, a partir das variáveis
definidas no estudo. Esta pesquisa obedeceu todos os preceitos éticos e legais
da Resolução 466/12 do CNS. Resultados: Dos prontuários analisados 58,1%
pertenciam ao gênero feminino e 42,9% ao gênero masculino, sendo a faixa
etária de 70 a 79 anos a mais prevalente (38,7%). No que se reporta ao
número de internações 59% apresentaram duas internações no período
determinado para a pesquisa e 41% mais de três internações neste mesmo
período. Quanto ao intervalo em dias decorrido entre as internações, verificouse que 73,8% dos pacientes em estudo necessitaram retornar ao hospital para
uma nova internação antes dos 60 dias de alta de um evento anterior, tendo o
tempo médio de permanência na instituição de saúde variado de 4 até 25 dias
de duração. No que concerne aos motivos pelos quais se buscou atendimento,
a infecção respiratória destacou-se como causa da reinternação em 35,2% dos
idosos seguido de doenças do sistema geniturinário com 22,4% e neoplasias
com 12,8%. Dos idosos reinternados 83,2% teve sua saída do hospital por
meio da alta melhorada, tendo ocorrido o óbito em 16,8%. Conclusão: Em
geral as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários
anos e exigem acompanhamento médico e de equipes multidisciplinares

1167

permanentes além de internações frequentes. Diante do exposto, é perceptível
a necessidade de se ampliar a oferta por serviços primários de saúde visando à
redução das morbidades, aumento da capacidade funcional, autonomia e
independência destes.

Palavras chave: Idosos; internação; doenças crônicas.
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IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE VIGILÂNCIA DE OCORRÊNCIA
DE OVOS DE Aedes aegypti ATRAVÉS DE ARMADILHAS DE
OVITRAMPAS
Laurival Antonio Vilas Boas, Maria Luiza Hiromi Iwakura Kasai, João Antonio
Cyrino Zequi, Leia Pereira, Luiz Augusto de Souza Loredo, Maria Angelina
Zequim Neves, Maria de Brito Lo Sarzi
Introdução: A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, podendo ser
benigna ou grave. A infecção pode ser inaparente, dengue clássico, febre
hemorrágica ou síndrome de choque da dengue. O agente etiológico da
doença é um arbovírus do gênero Flavivírus, com quatro sorotipos conhecidos.
Nas Américas, Aedes aegypti é o vetor da dengue, um inseto antropofílico,
hematofágico. Como parte do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde - PET-Saúde/Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, esta
atividade pretende incentivar o aprendizado, a prática profissional e estimular a
produção de pesquisa. Objetivos: conhecer os diferentes aspectos das
estratégias de controle, manejo e tratamento de dengue. Método: O
monitoramento da ocorrência do vetor é feito basicamente pelo LIRAa
(Levantamento Rápido de Índices para A. aegypti) que consiste na avaliação
do número de criadouros nos imóveis. Ovitrampas é uma estratégia que pode
auxiliar e corresponde a armadilhas destinadas a atrair fêmeas do inseto para
que possam depositar seus ovos e através da contagem avaliar a infestação
local. Foi implantado um levantamento piloto da infestação de A aegypti no
Centro de Ciências Biológicas – UEL com a instalação de 50 armadilhas tipo
Ovitrampa em locais estratégicos e monitoramento por duas semanas, em
concomitância ao levantamento do LIRAa na região. As palhetas contendo
ovos foram recolhidas, secas em estufa e avaliadas por contagem em lupa.
Resultados: Foram contados 1437 ovos de A. aegypti na primeira semana
com 80% das armadilhas positivas (média de 31,2 ovos). Uma condição de
positividade entre 10 e 20% já é considerado alto e os dados indicam um
ambiente com alta infestação por adultos do vetor. Na semana seguinte, foram
contados 747 ovos, com 46% de armadilhas positivas (media de 18 ovos).
Apesar de ainda alto, os dados indicam uma importante redução na infestação.
Isto provavelmente se deu em função da grande retirada de ovos do ambiente.
Durante este período, o levantamento LIRAa considerou o local como livre de
infestação, indicando uma grande discrepância nas metodologias.
Conclusões: A partir dos dados, o grupo pretende estender o levantamento
para todo o Campus da Universidade Estadual de Londrina, bem como para
duas cidades vizinhas, visando uma melhor compreensão e proposição de
alternativas para auxílio no monitoramento da infestação do vetor.

Palavras-chave: Vigilância, Controle, Controle de Mosquitos, Aedes, Dengue
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Resumo

Serviço de saúde público e privado e realização do parto cesárea entre
mulheres brasileiras em idade fértil

Antônio Augusto Schäfer, Fernanda de Oliveira Meller, Leonardo Pozza dos Santos,
Maria Carolina Borges.

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas.

O objetivo do estudo foi avaliar a associação da realização do pré-natal e do parto no
setor público ou privado com a prevalência de cesariana em mulheres brasileiras em
idade fértil. Foram utilizados dados da última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
(2006), estudo transversal, de base domiciliar. O desfecho estudado foi a realização de
cesariana e as variáveis independentes estudadas foram: idade, cor da pele, estado civil,
trabalho remunerado, escolaridade, número de filhos, local do pré-natal, número de
consultas de pré-natal e local do parto. Para avaliar a significância estatística foi
utilizada a Regressão de Poisson. A população estudada constituiu-se de 4122 mulheres.
A realização do pré-natal e do parto pelo SUS foi associado a menores prevalências de
cesárea. Cerca de 75% das mulheres realizam tanto o pré-natal, quanto o parto pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). A razão de prevalência de cesárea entre mulheres que
realizaram o pré-natal pelo sistema privado de saúde e aquelas que realizaram o prénatal no SUS foi de 2,33 (IC95% 2,08-2,59), sendo reduzida a 1,32 (IC95% 1,09-1,59),
após ajuste para as covariáveis do estudo. O mesmo padrão foi observado na análise do
efeito do local do pré-natal sobre o tipo de parto (modelo bruto - 2,36 (IC 95% 2,10-
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2,66); modelo ajustado - 1,50 (IC 95% 1,24-1,82)). A proporção de cesáreas, dentre as
mulheres que fazem pré-natal no SUS, aumenta em cerca de 160% (de 33% para 86%)
se o parto for feito no sistema privado. Por outro lado, a proporção de cesáreas, dentre
as mulheres que têm o parto no SUS, aumenta em torno de 80% (de 33% para 60%) se o
pré-natal tiver sido feito no sistema privado e não no SUS. Os dados do presente estudo
mostram que o local do pré-natal e o local do parto estão fortemente associados ao tipo
de parto, o que é explicado em parte pelas características maternas avaliadas. A
utilização do serviço público tanto no pré-natal, quanto no momento do parto, está
associada com menores prevalências de cesariana. Tal associação não foi plenamente
explicada pelas características maternas avaliadas, indicando a potencial importância de
fatores contextuais, fatores relacionados ao médico ou até mesmo de características
maternas não medidas na ocorrência de cesarianas.
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TÍTULO: A relação entre espaços verdes e desfechos na saúde: uma revisão sistemática das
evidências científicas
AUTORES: Ismael Henrique da Silveira, Washington Leite Junger.
INTRODUÇÃO
A urbanização e o aumento das populações urbanas têm colocado o espaço urbano como um
importante determinante da saúde pública. Tal processo potencializa fatores de risco à saúde através
de mudanças comportamentais, aumento das desigualdades, poluição ambiental, precariedade das
condições de moradia e serviços públicos. Nesse contexto, os elementos do espaço urbano têm
propiciado a mitigação desses impactos, como é o caso dos espaços verdes. Recentes trabalhos
associam a exposição aos espaços verdes a vários benefícios, sugerindo um importante aspecto a ser
considerado no planejamento urbano.
OBJETIVO
Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre os impactos dos espaços verdes na saúde de
populações urbanas.
MÉTODO
Os estudos foram rastreados nas bases bibliográficas: PubMed, Scopus, Web of Science e LILACS.
As buscas foram realizadas combinando os termos: “green areas”, “green spaces”, “greenness” e
“health”. Foram incluídos artigos publicados entre outubro de 2010, último período da revisão mais
recente, e janeiro de 2014. Os demais critérios incluíam estudos referentes a seres humanos,
quantitativos e que tivessem uma perspectiva de saúde coletiva.
RESULTADOS
Foram encontrados 157 artigos, dos quais 93 foram selecionados. Desses, 49 artigos atenderam aos
critérios de elegibilidade para inclusão.
Foram evidenciados impactos como a redução na chance de diabetes e doenças cardio e
cerebrovasculares (DIC/DCBv); a redução nas taxas de mortalidade geral e por causas específicas
como DIC e DCBv; melhorias nos desfechos da gestação; melhorias na saúde mental e bem-estar;
mitigação de estresse e distúrbios psicológicos; além de propiciar o aumento da prática de
atividades físicas, via importante para inúmeros benefícios na saúde.
As associações variaram conforme o contexto e o tipo de medida utilizado para a exposição. Se
envolviam a totalidade de vegetação ou se mediam aspectos de disponibilidade, acessibilidade,
densidade, além do tipo de espaço utilizado. Também foi percebido o potencial da exposição na
redução das iniquidades sociais.
DISCUSSÃO
Essa revisão sistemática atualizou as evidências científicas recentes sobre o assunto. Pode-se
perceber que há forte dependência do contexto e do tipo de medida de exposição utilizado. Apesar
disso, os estudos ainda não elucidam as vias pelas quais essas influências se dão no organismo.
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Dependência funcional e fatores associados em idosos corresidentes
Elzo Pereira Pinto Junior
Isnanda Tarciara da Silva
Alba Benemérita Alves Vilela
Cezar Augusto Casotti
Franciso José Maia Pinto
Marcelo Gurgel Carlos da Silva
Introdução: O envelhecimento da população já é uma realidade no Brasil e
implica uma maior exposição da população a doenças degenerativas com
conseqüente perda de autonomia e independência. Portanto,a determinação
das condições de saúde da população idosa deve considerar o estado de
saúde não apenas como a ausência de doença, mas sempre levar em conta
um nível satisfatório de independência funcional.
Objetivo: estimar a prevalência e os fatores associados à dependência
funcional dos idosos corresidentes
Método: Trata-se de um estudo seccional, com abordagem descritiva e
analítica, realizado com indivíduos idosos que residiam na área de abrangência
de uma Unidade de Saúde da Família (USF), localizada num bairro periférico
de município da Região Nordeste. O estudo foi do tipo censo, realizado com
191 idosos que moravam com a família e eram assistidos pela Estratégia
Saúde da Família. Para a coleta de dados optou-se por realizar entrevistas
domiciliares e a avaliação funcional foi feita a partir do Índice de Katz e Índice
de Barthel.
Resultados: Na análise bivariada a dependência funcional teve associação com
diversas características dos idosos corresidentes. O sexo feminino (RP = 2,53
e IC = 1,38-4,62) e a insatisfação com a vida (RP = 2,82 e IC= 1,11-7,15)
apresentaram-se como fator de risco para a dependência funcional, bem como
ter 80 anos ou mais (RP = 9,44 e IC = 3,77-23,69). Em relação às condições de
saúde, foram observadas associações entre o desfecho “dependência
funcional” e autopercepção de saúde negativa (RP = 3,1 e IC = 1,67-5,73),
hospitalizações (RP = 3,58 e IC = 1,46-8,82), além de ter referido diagnóstico
de doença do coração (RP = 2,55 e IC = 1,18-5,53) e depressão (RP = 13,4 e
IC = 1,72-105,0).
Conclusões: Nesta pesquisa é possível concluir que ser do sexo feminino, ter
80 anos ou mais, estar insatisfeito com a vida, ter uma autopercepção de
saúde negativa, ter se hospitalizado no último ano e ser portador de doença
cardíaca ou depressão são características que aumentam as chances do idoso
ter algum nível de dependência funcional.
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Título: Notificações de tétano em um hospital geral no Rio de Janeiro: perfil clínico
epidemiológico dos casos notificados em 28 anos de vigilância
Autores: MONACHESI, C.F.; BRAGA, R.C.C.; PEREIRA, A.G.L.; ESCOSTEGUY, C.C.;
CHAVES, I.B.B.M.
Introdução: o tétano é uma doença imunoprevinível, de notificação compulsória em todo o
território nacional, causado pela ação das exotoxinas liberadas pelo C. tetani. A gravidade do
tétano depende de vários fatores, incluindo os individuais (faixa etária, tipo de ferimento etc) e
aqueles relacionados à precocidade do atendimento e à qualidade da assistência prestada. Alguns
profissionais apresentam um risco ocupacional elevado, como os trabalhadores da construção
civil, agricultores e catadores de lixo. O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é um
hospital geral terciário, ao qual foi incorporado em agosto de 2012 o Instituto Estadual de
Infectologia São Sebastião (IEISS), referência para doenças infecciosas no estado.
Objetivos: descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos de tétano atendidos no HFSE
desde a implantação do Serviço de Epidemiologia, em 1986, até março/2014.
Método: estudo descritivo dos casos de tétano notificados e confirmados no HFSE de 1986 a
março de 2014, a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
local e informações complementares das fichas de investigação epidemiológica do Serviço de
Epidemiologia. Análise dos dados realizada com o Epi Info 3.5.2.
Resultados: foram notificados e confirmados 25 casos de tétano no período estudado, sendo que 5
(20%) foram de tétano neonatal e 20 (80%) de tétano acidental; 24% dos casos ocorreram nos
últimos dois anos, após a incorporação do IEISS. O último caso de tétano neonatal foi notificado
em 1996 e todos estavam associados ao cuidado com o coto umbilical. Os sintomas mais
freqüentes foram crises de contratura, trismo e opistótono; 4 casos evoluíram com óbito e 1 foi
transferido. Nos casos de tétano acidental: 12 homens (5 trabalhadores da construção civil); 8
mulheres (5 domésticas). O tipo de acidente mais frequente foi por perfuração (12 casos) e os
locais mais acometidos foram os membros inferiores (14 casos). Apenas 2 casos tinham
informação de vacinação anti-tetânica em dia (10% dos casos). Sintomas mais prevalentes: trismo
e crises de contratura; 5 pacientes evoluíram com óbito (taxa de letalidade = 25%).
Conclusão: os autores discutem o impacto da integração do IEISS ao HFSE no contexto das
notificações de tétano acidental, e a relevância da vacinação adequada para o controle da doença,
inclusive no contexto da saúde do trabalhador.
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O SISVAN COMO INSTRUMENTO NO CUIDADO PRIMÁRIO DE CRIANÇAS
NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
LUCENA, Regiane Fixina; CAVALCANTI, Allyevison Ulisses Alves

INTRODUÇÃO: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional da atenção
primária no SUS utiliza formulários e registro informatizado pelo SISVAN web.
O NASF, junto ao Saúde da Família (SF), tem como metas o fortalecimento
desta vigilância, discutindo os entraves do sistema para o acompanhamento
dos grupos etários, sendo as crianças um dos mais vulneráveis à insegurança
nutricional.
OBJETIVOS: Identificar junto aos trabalhadores do SF das 26 unidades do
quarto distrito sanitário de João Pessoa, as dificuldades vivenciadas para o
registro e acompanhamento no SISVAN de crianças menores de dez anos.
Além disso, verificar os dados do sistema referente ao estado nutricional destas
crianças entre 2010 e 2012.
MÉTODOS: Foram realizadas três reuniões matriciais com trabalhadores da
ESF do quarto distrito sanitário, entre 2011 e 2012, pautadas no cadastro e
acompanhamento do SISVAN, estimulando a vigilância nutricional,
identificando as dificuldades de preenchimento dos formulários e retirando
dúvidas quanto à logística do sistema na presença do digitador distrital.
Verificou-se no SISVAN web de 2010 a 2012 referente a este território, a
cobertura de crianças menores de dez anos e seu respectivo estado nutricional
(magreza, eutrofia, sobrepeso/obesidade).
RESULTADOS: Das 26 ESF, 10 apresentaram aumento dos cadastros entre
2010 e 2012. Entre 2011 e 2012, só duas unidades aumentaram seus
acompanhamentos, enquanto as demais reduziram. Quanto ao estado
nutricional, as condições de inadequação ascenderam em 2010, 2011 e 2012
com valores de 37,29%, 43,31% e 59,75%.
As maiores dificuldades evidenciadas foram a indisponibilidade de tempo
da mãe/ responsável em responder aos formulários do SISVAN; a baixa
utilização dos formulários nas consultas de puericultura; trabalhadores não
treinados para preenchimento dos dados e a descrença da comunidade quanto
aos benefícios do programa, exceto os vinculados ao Bolsa Família, onde há
vigilância como condição no repasse dos proventos.
Salienta-se que em 2011 houve períodos de paralisação na alimentação
dos dados pelo Ministério da Saúde.
CONCLUSÃO: O SISVAN, enquanto norteador para ações de nutrição mostrou
histórico de fragilidades e pouca efetividade no cotidiano do cuidado primário
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em puericultura, corroborando estudos nacionais. Espera-se que o sistema ESUS em processo atual de implantação, corresponda a esta expectativa.
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O impacto da deficiência física adquirida na sexualidade masculina
Berenice Temoteo da Silva

Sara Mabel Gomes Lima
Ticiano Magalhães Dantas
Lindaiane Bezerra Rodrigues

As deficiências físicas adquiridas podem imprimir marcas no corpo da pessoa e, por sua
vez, têm a capacidade de afetar sua identidade gerando sentimentos de impotência,
inferioridade e desprezo e afetando, consideravelmente, a vivência da sua sexualidade.
Neste sentido, objetivou-se investigar o impacto da deficiência física adquirida na
sexualidade masculina. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem
qualitativa, realizado através de uma entrevista semiestruturada com 10 homens que
apresentam deficiência física adquirida, que se encontram numa faixa etária de 20 a 45
anos e que fazem parte das regiões adstritas das unidades básicas de saúde da zona
urbana de Iguatu – CE. O estudo foi realizado durante os meses de janeiro e fevereiro de
2013. Os resultados mostraram que a prática sexual não deixou de ser importante para
os homens que adquiriram deficiência física, mas, é verdadeiro que a deficiência
pontuou modificações no exercício de sua sexualidade. A história pregressa da prática
sexual de cada participante teve considerável influência para determinar a importância
da mesma após a deficiência. Assim, o entrevistado que tinha maior tempo de vivência
e/ou frequência sexual antes do trauma, após a deficiência, esta continuava a ser
importante e necessária, independentemente do comprometimento físico que o mesmo
tivesse adquirido. Todos os entrevistados tiveram os valores que atribuem a si,
modificados. A autoestima dos participantes da pesquisa está basicamente ligada ao
nível de aceitação física em que cada um se encontra. Quanto mais experiência o
portador de deficiência adquire na vivência com as suas limitações físicas, maior se
torna, a satisfação consigo mesmo. Também foi constatado que esses homens sofrem
com os preconceitos e estigmas da sociedade em que estão inseridos e que, de fato, a
sua autoestima foi fortemente atingida. Todos os pesquisados expressaram sua imensa
tristeza e indignação por inúmeros momentos de discriminação que já vivenciaram. Eles
relataram que sofrem muito com indagações preconceituosas relacionadas à ereção, ao
desejo e à satisfação sexual e ao seu desempenho sexual. Assim, consideram-se
necessárias medidas educativas que abordem a saúde do homem portador de deficiência
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de maneira abrangente, garantindo a discussão de temáticas essenciais para o alcance da
promoção de uma vida sexual saudável.
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Comportamentos associados ao excesso de peso em adolescentes do
município de São Paulo.
Caroline Caus Dalabona e Wolney Lisboa Conde

Introdução – O estudo dos fatores comportamentais associados ao estado
nutricional na adolescência é relevante para a análise da tendência de aumento
do excesso de peso observada nas últimas décadas entre os adolescentes do
Brasil. Objetivo - Estimar a prevalência de excesso de peso e os principais
comportamentos associados ao excesso de peso entre adolescentes da rede
escolar do município de São Paulo/SP. Métodos - Foram estudados 759
adolescentes matriculados nas redes pública e privada do Distrito de Pinheiros
do Município de São Paulo. Foram coletados dados de peso, altura, consumo
alimentar e atividade física. O excesso de peso foi classificado segundo valores
Índice de Massa Corporal (IMC) recomendados pela IOTF. A análise da
associação entre excesso de peso e características do consumo alimentar ou
da atividade física foi estratificada por sexo e rede escolar. Resultados – A
prevalência de excesso de peso foi de 25,2% (homens 27,3%; mulheres
23,8%). O excesso de peso se mostrou positivamente associado à prática de
dieta e inversamente associado ao consumo de alimentos não-saudáveis na
rede escolar e ao consumo de alimentos saudáveis em escolas privadas. Não
houve associação entre excesso de peso e omitir/substituir refeições ou
praticar atividade física dentro ou fora do colégio. Conclusões – Prevalências
elevadas de excesso de peso foram encontradas entre os adolescentes
estudados. Há necessidade de novos estudos para dimensionar o problema na
rede escolar do Município de São Paulo e de ações para promover
comportamentos ativos e saudáveis no grupo social analisado.
Descritores: Adolescência; Excesso de peso; Consumo Alimentar; Atividade
física
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PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: PERFIL
DOS ATENDIMENTOS POR CAUSAS EXTERNAS - BRASIL, 2013
Autores:
Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Rosane Aparecida Monteiro
Marta Maria Alves da Silva
Deborah Carvalho Malta
INTRODUÇÃO: O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA) foi implantado no
Brasil na década de 1990 para registrar os atendimentos realizados no âmbito
ambulatorial por meio do Boletim de Produção Ambulatorial (BPA). O SIA vem sendo
aprimorado para ser um sistema que gere informações referentes ao atendimento
ambulatorial e que possa subsidiar os gestores estaduais e municipais no monitoramento
dos processos de planejamento, programação, regulação, avaliação e controle dos
serviços de saúde, na área ambulatorial. OBJETIVO: Descrever a produção
ambulatorial no SUS com ênfase nos atendimentos decorrentes de causas externas.
MÉTODO: Estudo descritivo, retrospectivo, a partir dos registros do Boletim de
Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) processados no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2013. Os arquivos de dados de Produção Ambulatorial de
cada UF foram importados do sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS
(DATASUS) e tabulados no programa TabWin. Manteve-se o anonimato e a
confidencialidade das informações nos registros para preservar a identidade dos
indivíduos que compunham a base de dados analisada. RESULTADO: Em 2013 foram
registrados 3,7 trilhões de procedimentos ambulatoriais, dos quais 3,7% (136,7 milhões)
foram registrados no BPA-I. Dos atendimentos registrados no BPA-I, apenas 85,3
milhões (62,4%) encontravam-se com a variável CID-10 preenchida. Os procedimentos
decorrentes de causas externas (capítulos XIX e XX da CID-10) representaram 6,3%
dos registros, variando de 5,3% entre os atendimentos de caráter eletivo a 26% entre os
atendimentos por urgências e acidentes (de trabalho, trajeto, trânsito ou
envenenamentos). Os procedimentos por causas externas predominaram entre pacientes
do sexo masculino (56,5%), com idade de 20 a 59 anos (65%), e de raça/cor da pele
branca (34,5%). As causas que demandaram o atendimento foram, em maior proporção,
os traumatismos de joelho e perna (20%), do cotovelo e antebraço (12,2%) e do
tornozelo e pé (10,4%), totalizando quase 43% de todos os procedimentos por causas
externas. CONCLUSÃO: Foi possível conhecer a magnitude e o perfil dos
procedimentos ambulatoriais decorrentes de causas externas nos serviços do SUS.
Recomenda-se realizar análises mais específicas para incrementar a qualidade dos dados
disponibilizados pelo SIA/SUS, tornando-o importante ferramenta para a vigilância das
causas externas.
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Utilização de inaladores dosimetrados no tratamento de doenças respiratórias no sul do
Brasil.
Paula Duarte de Oliveira, Ana Maria Baptista Menezes, Fernando César Wehrmeister,
Andréa Dâmaso Bertoldi, Silvia Elaine Cardozo Macedo.
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas.

Resumo:

Introdução: Os inaladores de dose controlada, inaladores pressurizados (IPr) e
inaladores de pó (IP), constituem-se no principal meio de administração do tratamento
para doenças como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, ambas de
prevalência expressiva na população mundial. As falhas na técnica de uso estão
associadas ao mau controle das doenças respiratórias e internações hospitalares
evitáveis.
Objetivo: Conhecer os principais erros cometidos na técnica inalatória e o perfil dos
indivíduos que possuem maior dificuldade ao utilizarem seus inaladores.
Métodos: Estudo transversal descritivo, em subamostra composta por usuários de
inaladores identificados em pesquisa de base populacional realizada em 2012, com
indivíduos de 10 anos de idade ou mais, em 1722 domicílios de Pelotas-RS. A técnica
de utilização dos dispositivos foi verificada através da observação de uma demonstração
do uso do medicamento e checklist construído com base nas recomendações do III
Consenso Brasileiro de Manejo da Asma.
Resultados: A amostra foi composta por 143 inaladores, 94 IPr e 49 IP, utilizados por
110 indivíduos. Os erros mais comentidos foram não expirar antes da inalação (IPr 66%
e IP 47%) e não fazer a pausa inspiratória após a inalação (IPr 29% e IP 25%) e para a
técnica do IPr não agitar o dispositivo antes da inalação (21%). Entre os usuários de IPr
e de IP, 72% e 51%, respectivamente, cometeram pelo menos um erro na técnica e o
percentual médio de erros foi de 21%. Em 13% das demonstrações os inaladores foram
utilizados de forma plenamente correta e em 11% houve erros em todas as fases. As
características relativas ao nível socioeconômico estiveram associadas ao desempenho
de técnica, destacando a escolaridade. Aqueles com menos anos de estudo apresentaram
pelo menos um erro em maior proporção em relação aos mais escolarizados (IPr 85% e
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IP 81% até 8 anos de estudo vs. IPr 60% e IP 35% para 12 anos de estudo ou mais, p=
0,018 e 0,010, respectivamente).
Conclusão: Os principais erros cometidos são não expirar antes da inalação, não fazer a
pausa inspiratória após a inalação e não agitar o IPr. Merecem especial atenção no
momento de prescrição do medicamento e educação sobre a técnica inalatória aqueles
pacientes menos favorecidos socioeconomicamente, pois apresentam maior risco de
apresentar técnica inadequada no uso dos inaladores de dose controlada.
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Internet, uma alternativa para ações preventivas em HIV e outras DST entre gays,
homens que fazem sexo com homens (HSH)? Aprendizados do Projeto
SampaCentro, São Paulo, Brasil.
Taciana Toda1; Ana Carolina Dantas de Assis1 ; Roberta Bassan1 ; Carlos de Mestral2;
Gabriela Junqueira Calazans1; Manoel Carlos de Almeida Sampaio Ribeiro 1; Maria
Amélia de Souza Mascena Veras1; Grupo de Estudos SampaCentro 1,3,4,5,6
1. Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; 2. Swiss Tropical and Public Health Institute of the
University of Basel, Switzerland; 3. CRT DST/AIDS-SP; 4. CCD; 5. Secretaria da Saúde; 6. Governo de São Paulo

Introdução:
No Brasil, e em outros países, HSH apresentam prevalência de infecção pelo HIV,
desproporcionalmente alta, representando um desafio para a prevenção. A internet
revolucionou a forma como as pessoas interagem e acessam informações, mas no Brasil,
seu papel ainda é pouco explorado em estudos relacionados ao HIV/AIDS.
Objetivos:
Comparar HSH que utilizam a internet como principal fonte de informação sobre
HIV/AIDS com aqueles que utilizam outras fontes, com a finalidade de avaliar o
potencial da internet como meio de informação sobre HIV/AIDS.
Método:
Inquérito realizado de Novembro/2011 a Janeiro/2012, em locais de sociabilidade HSH
na região central de São Paulo. HSH foram aleatoriamente selecionados, numa
amostragem tipo TLS. Critérios de elegibilidade: idade mínima de 18 anos, residência
no estado de São Paulo e ter tido sexo com outro homem na vida. Participantes
responderam a um questionário, seguido de teste anti-HIV. Para esta análise
selecionamos dados sobre o principal meio de informação sobre HIV/AIDS. Tendo
como desfecho o uso da internet, o teste do qui-quadrado, com p<0,05, foi utilizado
para comparar as características dos participantes.
Resultados:
Dentre os 1217 HSH entrevistados, 1204 responderam sobre sua principal fonte de
informação sobre HIV/AIDS. Os que tem a internet como principal fonte de informação
representam 47% da amostra e são: mais jovens (76,79% entre 18-34, contra 59,88%,
p<0,001); identificam-se predominantemente como homo e bissexuais (96,76% contra
93,53%; p=0,06); declaram-se menos como pretos (7,31% contra 12,75%; p=0,018);
concentram-se no estrato social B (61,85%, contra 52,7%, p<0,001) e revelam não
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conhecer pessoas infectadas pelo HIV (55,89% contra 72,7%; p<0,001); e usam mais a
internet para marcar encontros sexuais (42,96%, contra 34,06%, p=0,02).
Discussão:
A internet é a principal fonte de informações sobre HIV, especialmente entre os que se
identificam como homo e bissexuais e entre os mais jovens, por quem é também
utilizada para marcar encontros sexuais. Apesar disso, programas de prevenção da
epidemia do HIV/AIDS em nosso país não a têm utilizado de forma sistemática, o que
diminui a possibilidade de atingir um grupo importante que são os jovens HSH,
atualmente o grupo mais vulnerável à infecção.
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FATORES ASSOCIADOS À LESÃO MAMILAR EM PUÉRPERAS
ATENDIDAS EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

Larissa Bueno Ferreira1, Taciana Maia de Sousa2, Érika de Freitas
Peixoto3, Luiza Barroso de Andrade3, Leonardo Motta Costa Lopes3,
Luana Caroline dos Santos4, Michelle Amanda Santiago3, Maria Rackel
Vieira3, Marcelo Cançado Frois3, Maria Cândida Ferrarez Bouzada5.
1

Mestranda em Ciências da Saúde, Saúde da Criança e do Adolescente,

Universidade Federal de Minas Gerais
2

Acadêmica de Nutrição, Universidade Federal de Minas Gerais

3

Acadêmico de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais

4

Doutora. Professora do Departamento de Nutrição, Universidade Federal de

Minas Gerais
5

Doutora. Professora do Departamento de Pediatria, Universidade Federal de

Minas Gerais

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo (AME) nos seis primeiros
meses de vida é fundamental para o desenvolvimento saudável do lactente.
Porém, diversos elementos podem prejudicar tal prática. Dentre esses,
destaca-se a lesão mamilar, que provoca dor intensa e, por ser, geralmente,
recorrente pode apresentar um retardo na cicatrização e inibir a amamentação.
OBJETIVOS: Avaliar os fatores associados à lesão mamilar em puérperas
atendidas em um Hospital Amigo da Criança. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo transversal, retrospectivo, cujos dados foram coletados no período de
outubro de 2012 a junho de 2013, em um hospital de referência, por meio de
informações contidas em prontuários médicos e de aplicação de questionário
estruturado. Realizou-se, por meio do software Stata®, análise descritiva e
estimativa das Razões de Prevalência (RP), tendo a lesão mamilar como
desfecho, com os respectivos IC95% a partir da Regressão de Poisson com
variância robusta. Adotou-se 5% como nível de significância (p<0,05).
RESULTADOS: Foram avaliadas 1270 puérperas, sendo que destas, 193
(15,4%) apresentaram a lesão mamilar. Esta condição foi mais prevalente, em
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análise multivariada, entre as mães que não receberam informações sobre o
AME (RP 1,69; IC95% 1,19-2,42) entre aquelas que foram submetidas à
cesariana (RP 1,48; IC95% 1,02-2,16); ofertaram chupeta (RP 2,04; IC95%
1,05-3,95), fórmula infantil isolada (RP 1,61; IC95% 4,82-5,36) ou associada ao
aleitamento materno (RP 1,61; 1,06-2,45). Adicionalmente, notou-se menor
prevalência entre aquelas que não receberam informação sobre ordenha (RP
0,65; IC95% 0,46-0,93) e que não amamentaram na primeira hora de vida (RP
0,61; IC95% 0,38-0,97). CONCLUSÃO: A prevalência da lesão mamilar foi
associada com fatores modificáveis, como a falta de orientações sobre AM e
oferta de chupetas, que podem ser abordados no cuidado pré e pós-natal a fim
de minimizar a ocorrência deste agravo e seus consequentes prejuízos ao
aleitamento materno exclusivo.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS PACIENTES QUE APRESENTAM
RESISTÊNCIA MEDICAMENTOSA AOS FÁRMACOS
ANTITUBERCULOSOS NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE
Raimundo Tavares de Luna Neto - Universidade Regional do Cariri;
Faculdade Vale do Salgado-FVS; Programa de Pós Graduação em ciências
da saúde- FMABC.
Rayan Ibiapina Campos - Universidade Regional do Cariri-URCA
Nara Luézia de Souza Monteiro - Universidade Regional do Cariri-URCA
Natália Bastos Ferreira – Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Marina Pessoa de Farias Rodrigues- Universidade Regional do Cariri;
Faculdade Vale do Salgado-FVS; Programa de Pós Graduação em ciências
da saúde- FMABC.
Gisele Lopes Oliveira - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação UECE.
Caio Parente Barbosa - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da saúde- FMABC
Fernando Adami - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Denise Maria Christofolini - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de
Pós Graduação em ciências da saúde- FMABC.
Introdução: A turbeculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada
pela Mycobacterium tuberculosis. Considerada como prioridade pelo governo
Federal, desde 2003 a doença sempre esteve contemplada nas principais
pactuações nacionais. Em 2010, o Ministério da Saúde instituiu, por meio de
um Informe Técnico, os novos esquemas de tratamento a serem adotados
em todo o território nacional. Objetivo: Conhecer quais os números de casos
de resistência do M. Tuberculosis aos medicamentos adotados nos novos
esquemas de tratamento no munícipio de Iguatu-CE. Métodos: Estudo
documental, descritivo exploratório de abordagem quantitativa de corte
transversal. A captação dos dados se deu na Célula de Vigilância
Epidemiológica do referido município. Foram sujeitos da pesquisa todos os
pacientes com tuberculose pulmonar que apresentaram qualquer tipo de
resistência ao tratamento, em qualquer fase do tratamento no período de 1º
de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2013 e dentre eles os que
apresentaram casos de resistência medicamentosa especifica aos fármacos
antituberculosos. Os dados foram agrupados em gráficos e tabelas através
do Software Excel for Windows na sua versão 2010. A pesquisa respeitou
todos os critérios da Resolução Nº 466/12, que trata dos direitos e deveres
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dos participantes da pesquisa e de seus pesquisadores. Resultados: Ao
longo do periodo estudado o referido município teve 66 casos novos de
tuberculose, destes 11 (16,6%) pacientes apresentaram algum tipo de
resistencia bacteriana aos famacos do tratamento antituberculoso. Sendo 9
(81,82%) do sexo masculino e 2 (18,18%) do sexo feminino, com faixa etaria
média de 28,7 anos, nivel educacional média de 6,7 anos de estudo e 7
(63,63%) residentes na zona urbana do municipio, principalamente em zonas
perifericas do municipio. Já no que consiste as drogas que mais apresentam
resistência foram a rifampicina com 8 (72,72%) casos e 3 (27,28%) à
isoniazida. Conclusão: Conforme observado no estudo a resistência
bacteriana ainda configura-se como um dos principais gargalos do progama
de controle da tuberculose, cabendo aos profissionais da atenção basica
asssim como os gestores de saúde, aumentarem suas atenções para a real
inplementação do Tratamento Diretamente Observado –TDO e reforçarem a
educação em saúde com o público em situação de risco.
Palavras-Chave: Tuberculose; Resistência Bacteriana, Epidemiologia
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Características antropométricas em pessoas de 20 a 74 anos, com HIV/aids, usuários de serviços do SUS da cidade de São Paulo
Katia Cristina Bassichetto, Denise Pimentel Bergamaschi, Helga Fuchs Piloto, Vania Regina Salles Garcia
Introdução: A manutenção do estado nutricional (EN) de pessoas com HIV/aids é um desafio que envolve equipes e gestores de saúde. Objetivo:
Descrever as medidas antropométricas deste grupo, usuárias de serviços de assistência especializada em DST/aids (SAE). Métodos: Estudo de
corte transversal em 12 SAE. Foram utilizadas as medidas de: peso (kg); estatura (cm); circunferências (cm) braquial – CB e do abdômen (CA);
pregas cutâneas (mm) do tríceps (PCT), suprailíaca (PCSI), subescapular (PCSE) e da panturrilha (PCP). Os dados foram apresentados pela média,
mediana e desvio padrão e comparados segundo sexo e diagnóstico (HIV ou aids). Resultados: Participaram 630 pessoas, sendo 209 (33,2% com
HIV) e 421 (66,8% com aids), com distribuições semelhantes segundo sexo, sendo 107 homens (51,2%) para o grupo com HIV e 204 (48,5%) para
o grupo com aids. Observou-se que o peso médio foi semelhante para homens com HIV (69,8 kg) e com aids (69,1 kg), no entanto para as mulheres
com HIV o peso médio foi cerca de 68 kg, enquanto para as com aids foi 62 kg. Quanto às circunferências, para mulheres, todas as medidas se
apresentaram em valores maiores para as com HIV do que as com aids e o mesmo ocorreu para a CB em homens com HIV e não para CA.
Entretanto, enquanto o valor mediano da CA entre homens variou de 84,2 cm para os com HIV e 86,3 para os com aids, o das mulheres variou de
93,8 cm (HIV) para 88 cm (aids), o que representa risco cardiovascular, segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome
Metabólica. Para as medidas de PCT, PCSI e a PCP, homens e mulheres com aids apresentaram valores menores se comparados aos com HIV,
sendo mais acentuada a diferença para a PCP. Provavelmente, este fato pode estar relacionado à lipodistrofia, um importante efeito adverso do uso
de antirretroviral em pessoas com aids. Para a PCSE observou-se padrão semelhante somente entre as mulheres. Conclusões: O monitoramento
das medidas antropométricas em pessoas com HIV/aids é importante para orientar intervenções. As medidas antropométricas que mais contribuíram
para expressar diferenças segundo diagnóstico foram o peso, a CA e as PCT, PCSI e PCP. Os valores menores observados, em geral, entre as
pessoas com aids, sugere dificuldade para manutenção do EN, o que se traduz na necessidade de reforço das políticas públicas em curso de forma
a superar este quadro.
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Acesso e utilização de serviços como determinantes sociais de saúde:
saúde bucal no Sesc-SP
MARTINO, LVS (Sesc-SP)

Acesso e utilização de serviços de saúde fazem parte dos Determinantes
Sociais de Saúde (DSS). Os DSS expressam que condições de vida de grupos
e indivíduos estão relacionadas à sua situação de saúde. Fatores relacionados
ao acesso a serviços essenciais fazem com que pessoas em desvantagem
social apresentem risco diferenciado, criado por condições de vulnerabilidade.
A saúde bucal sofre com a questão, pois tradicionalmente seus serviços foram
“gargalos” dos sistemas de saúde. O Serviço Social do Comércio (Sesc)
prioriza a saúde bucal em caráter complementar junto ao setor público no
atendimento de comerciários, trabalhadores de serviços e seus dependentes.
Em 19/11/2011, o Sesc Santo Amaro-SP foi inaugurado, abrindo inscrições
para tratamento odontológico em dezembro do mesmo ano, dezembro de 2012
e agosto de 2013, com avaliações de risco em saúde bucal para cárie dentária
e doença periodontal, utilizando critérios desenvolvidos para esta ação. Este
trabalho apresenta os resultados encontrados dos inscritos para tratamento
odontológico no Sesc Santo Amaro-SP, de 2011 a 2013, relacionados aos
critérios de risco para cárie dentária e doença periodontal associados ao fato
de já ter utilizado a instituição para tratamento odontológico. Os dados
coletados do público mediante questionário fechado autopreenchido foram
tabulados no programa Epi Info versão 3.5.1 e a significância estatística das
associações verificada pelo teste qui-quadrado para p<0,05. Nas inscrições de
2011, 2012 e 2013 compareceram a unidade 1.116, 790 e 816 pessoas,
respectivamente, totalizando 2.722 pessoas com significância estatística nas
associações entre não ter realizado tratamento no Sesc e percentuais maiores
de alto risco para cárie dentária e doença periodontal. Apesar de não
modificarem por si só as desigualdades sociais de saúde, as características
dos serviços alteram diretamente as desigualdades sociais no acesso e
utilização. O Sesc demonstrou ter potencial atenuante de desigualdades
sociais em saúde relacionadas à sua utilização na população estudada sob os
critérios estabelecidos.
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ESTRUTURA
DIMENSIONAL
DA
ESCALA
BRASILEIRA
INSEGURANÇA ALIMENTAR – PESQUISA SANDUC 2010.

DE

Gabriela dos S. Interlenghi; Rosana Salles-Costa; Michael E. Reichenheim, Emanuele
S. Marques, Claudia L. Moraes.

Introdução: A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) é o instrumento de
aferição utilizado nos inquéritos para acessar de forma direta a prevalência de
insegurança alimentar domiciliar. Sua estrutura dimensional é, por pressuposto,
unidimensional. Contudo, é possível que a EBIA seja bidimensional em famílias com
menores de 18 anos (<18a), visto que a literatura sugere a bidimensionalidade neste
grupo familiar na escala norteamericana, base teórica utilizada para a elaboração da
EBIA. Objetivo: Reavaliar a estrutura dimensional da EBIA. Métodos: Utilizou-se
amostra representativa com 1.105 domicílios do distrito de Campos Elíseos/Duque de
Caxias/RJ (abril a dezembro de 2010) que responderam adequadamente aos itens da
EBIA. Dos 16 itens da escala, nove são respondidos entre famílias apenas com adultos
(n=485) e 16 entre aquelas com <18a (n=620). A avaliação da estrutura dimensional foi
inicialmente realizada com modelagem por equações estruturais exploratórias (ESEM),
acompanhada por análise fatorial confirmatória (AFC) para verificar a validade fatorial
discriminante. Em seguida, realizou-se nova AFC com base nos resultados obtidos nas
etapas anteriores. Em todas estas análises usou-se o estimador Weigthed Least Squares
Mean and Variance Adjusted e os índices de ajuste de modelos Root Mean Square
Error of Aproximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI) e Turker-Lewis Index
(TLI). As análises foram conduzidas separadamente para famílias de adultos e <18a no
software MPLUS, versão 7.0. Resultados: A ESEM sugeriu a existência de
bidimensionalidade da EBIA em famílias com <18a. Contudo, a alta correlação entre
fatores (0,89; IC95% 0,81-0,98) do modelo bidimensional indicou fortemente a
insustentabilidade da validade fatorial discriminante e, consequentemente, deste
modelo. A AFC da solução unidimensional foi sustentada com base nos índices de
ajuste do modelo (RMSEA=0,022, IC95% 0,008-0,03; CFI=0,99; TFI=0,99), refutando
a bidimensionalidade da EBIA em famílias <18a. Entre famílias apenas de adultos, o
modelo de um fator apresentou bom ajuste (RMSEA=0,035, IC95% 0,007-0,05;
CFI=0,99; TFI=0,99), corroborando a pressuposta estrutura unidimensional. Conclusão:
Os resultados sugerem que a EBIA tem estrutura unidimensional, tanto na versão a ser
usada em famílias com crianças/adolescentes < 18a, como em famílias só de adultos.
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ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM CRIANÇAS DE SEIS MESES A DOIS
ANOS DE IDADE: processo de seleção e oferta dos alimentos
Tiago de Sousa Barros,
Mestrando em Enfermagem pela Universidade Federal do Pernambuco,
João Paulo Xavier Silva,
Graduando do curso de Enfermagem pela Faculdade Leão Sampaio
Sofia de Moraes Arnaldo
Graduanda do curso de Enfermagem pela Faculdade Leão Sampaio
Grayce Alencar Albuquerque,
Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP
Sônia Samara Fonseca de Morais
Mestranda em Saúde Coletiva- Universidade Estadual do Ceará-UECE
Edina Silva Costa
Mestre em Saúde Coletiva- Universidade Estadual do Ceará-UECE

Introdução: A educação hábitos alimentares infantil é decorrente da cultura e conhecimento
dos pais acerca dos alimentos, de informações fornecidas pelos profissionais de saúde, como
também da mídia, através da veiculação de propagandas alimentares, onde haverá uma
construção dos hábitos alimentares da criança, contribuindo de forma adequada para seu
crescimento, desenvolvimento e imunização. Objetivo: identificar os fatores que influenciam
a figura materna na seleção e implementação da alimentação complementar em crianças de
seis meses a dois anos de idade. Método: Realizou-se um estudo exploratório-descritivo em
uma Estratégia Saúde da Família no município de Juazeiro do Norte, Ceará. A coleta de dados
foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, tendo como técnica de organização
dos dados a Análise de Conteúdo de Minayo. Participaram do estudo nove mães de crianças
com a faixa etária entre seis meses e dois anos de idade, devidamente cadastradas na ESF.
Resultados: Identificou-se a implementação da alimentação complementar infantil de acordo
com a recomendação do Ministério da Saúde, que preconiza a implementação complementar a
partir dos seis meses de vida. No estudo, notou-se a influência cultural, familiar e dos veículos
de comunicações na escolha e oferecimento dos alimentos ofertados, onde o conhecimento
adquiridos por intermédio das avós das crianças e/ou de pessoas mais experientes segundo as
entrevistadas eram prevalecidos. Verificou-se uma deficiência nutricional na alimentação
complementar das crianças, onde eram oferecidos alimentos inadequados e/ou de forma
inadequada pelas mães, mesmo estas alegando haver recebido orientações claras dos
profissionais da saúde quanto ao tema. Conclusão: Diante dos fatos, é notável uma
deficiência na efetivação, por parte da população, das orientações dos profissionais de saúde,
onde prevaleceram o conhecimento sociocultural e/ou familiar na escolha e oferta dos
alimentos. Sendo assim, tornam-se necessária uma reavaliação dos métodos utilizados em
educação em saúde, com o objetivo de atingir esse público, para uma maior aderência às
informações fornecidas quanto aos hábitos saudáveis de alimentação infantil.

Palavras chave: Criança. Enfermagem. Alimentação.

1192

TÍTULO: Distribuição espacial da mortalidade infantil no município do Rio de Janeiro e
sua associação com as condições de vida da população
AUTORES: Ismael Henrique da Silveira, Danielle Soares Oliveira, Lívia Azevedo
Bahia, Maria Beatriz Cunha, Washington Leite Junger.
INTRODUÇÃO
As estatísticas de mortalidade infantil servem como indicadores das condições de vida
das populações. Estão relacionadas à qualidade de vida e ao nível de desenvolvimento
de um lugar, refletindo a capacidade de suprir as necessidades de alimentação, moradia,
acesso e qualidade dos serviços de saúde oferecidos ao recém-nascido.
As taxas de mortalidade infantil (TMI) vêm decrescendo mundialmente. Entretanto,
essa redução ocorre de forma desigual, conforme o contexto de cada lugar. Dada a
heterogeneidade dos padrões socioeconômicos dos bairros do Rio de Janeiro, a
localização desses eventos permite a identificação de padrões de mortalidade infantil e
carência no município.
OBJETIVO
Identificar o padrão de distribuição das TMI nos bairros do município do Rio de Janeiro
e sua associação com as condições de vida da população nos triênios 2000-2 e 2009-11.
MÉTODO
Foi realizado um estudo ecológico, cujas informações analisadas foram agrupadas ao
nível de bairros. A TMI foi calculada para dois cenários, correspondentes aos triênios
2000-2 e 2009-11. Os indicadores socioeconômicos foram baseados em dados dos
Censos do IBGE de 2000 e 2010, e abrangeram as dimensões educação, renda,
saneamento e moradia. A associação entre a TMI e os indicadores foi analisada através
do ajuste de um modelo de regressão de Poisson.
A distribuição espacial, nos dois cenários, foi observada por meio da construção dos
mapas do índice de Moran local, para a identificação de agrupamentos, e mapas
temáticos dos quartis de distribuição e da magnitude das TMI.
RESULTADOS
Os modelos finais consideraram a variável “renda” em ambos os cenários, e
“quantidade de banheiros” no triênio mais recente. No primeiro triênio, bairros do
menor tercil da proporção de domicílios com renda menor que dois salários foram
associados à redução de 62% da TMI. No segundo, a redução foi de 42%. O incremento
de 1% na proporção de domicílios com mais de 3 banheiros foi relacionado a redução
de 58% na TMI. Além disso, os mapas evidenciaram a concentração de taxas elevadas
em bairros socioeconomicamente desfavorecidos, localizados nas zonas oeste e norte da
cidade.
CONCLUSÃO
Os resultados corroboram que maiores TMI coexistem com piores condições
socioeconômicas. A localização e a evidência dessas condições são um passo
importante para a alocação de esforços e recursos a fim de reduzir as iniquidades em
saúde.
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Perfil dos Pacientes Internados por AVC em um Hospital do Vale do
Jequitinhonha-MG

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem se destacado como um
grande desafio para a saúde da população adulta, representando uma das
principais causas de morbidade, incapacidade e morte no Brasil e no mundo,
com impacto relevante para a saúde pública.
Objetivo: Conhecer os fatores epidemiológicos do AVC nos pacientes
referenciados para um hospital de médio porte do Vale do Jequitinhonha-MG.
Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza descritiva, de abordagem
qualitativa. Foram coletados dados do sistema informatizado da instituição,
referente aos pacientes que geraram Autorização de Internação Hospitalar
(AIH) para tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico, sem discriminação
quanto ao tipo do evento, entre janeiro de 2010 a agosto de 2013. Os dados
foram coletados e posteriormente comparados com a literatura pertinente ao
assunto.
Resultados: Das 10.232 internações ocorridas no período, 1119 (10,9%) AIHs
corresponderam ao Tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico. Deste total,
apenas duas internações foram custeadas por convênios particulares e todas
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as demais foram financiadas pelo SUS. A média de idade dos pacientes foi de
67,3 ± 16 anos, sendo que 50% dos pacientes internados por AVC neste
período possuíram idade superior a 70 anos no ato da internação,
demonstrando que o AVC afetou predominantemente os idosos. A distribuição
das internações em relação ao gênero foi semelhante, apontando 49,7% dos
pacientes do gênero masculino e 50,2% do gênero feminino. O tempo médio de
internação foi de 5,6 ± 5,1 dias, sendo que 50% dos pacientes permaneceram
internados por no máximo quatro dias. Por fim, 61 pacientes (5,5%) foram
reinternados para tratamento de um novo episódio de AVC.
Conclusão: O perfil epidemiológico do AVC na região estudada apresenta a
mesma tendência encontrada na literatura científica em relação à média de
idade, prevalência entre gêneros e tempo de permanência hospitalar.
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ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: UMA ANÁLISE
EPIDEMIOLÓGICA
Raimundo Tavares de Luna Neto - Universidade Regional do Cariri;
Faculdade Vale do Salgado-FVS; Programa de Pós Graduação em ciências
da saúde- FMABC.
Nara Luézia de Souza Monteiro - Universidade Regional do Cariri-URCA
Rayan Ibiapina Campos - Universidade Regional do Cariri-URCA
Natália Bastos Ferreira – Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Gisele Lopes Oliveira - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação UECE.
Fernando Adami - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Denise Maria Christofolini - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de
Pós Graduação em ciências da saúde- FMABC.
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e contagiosa,
causada por uma bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, também
denominado de Bacilo de Koch (BK). No Brasil, ela é uma doença que afeta,
principalmente, as periferias urbanas ou aglomerados urbanos. Diante dos
dados ora apresentados, ampliamos a discussão quantos aos fatores que
dificultam o seu efetivo controle onde destacamos o abandono do tratamento
onde este se constitui em um dos principais desafios para o sistema de
saúde brasileiro e é caracterizado pelo não comparecimento do doente ao
serviço de saúde por mais de trinta dias consecutivos, após a data aprazada
para o retorno. Objetivo: Caracterizar o perfil do paciente que abandona o
tratamento da tuberculose no município de Iguatu-CE. Métodos: O presente
estudo possui caráter descritivo, exploratório, documental e de abordagem
quantitativa realizado no município de Iguatu-CE. Os sujeitos da pesquisa
foram os portadores de tuberculose que abandonaram o tratamento antes da
alta por cura no periodo de 2010 a 2013. Os dados foram obtidos na Célula
de Vigilância Epidemiológica do município de Iguatu tendo sido agrupados
em gráficos e tabelas através do Software Excel for Windows na sua versão
2010. A pesquisa respeitou todos os critérios da Resolução Nº 466/12, que
trata dos direitos e deveres dos participantes da pesquisa e de seus
pesquisadores. Resultados: Ao longo do periodo estudado o referido
município teve 66 casos novos de tuberculose, onde destes aconteceram 9
casos de abandono do tratamento o que representa 13,63%, observou-se
ainda que 77,77% dos abandonos são do genero masculino, estão entre 29 e
34 anos, todos tem baixo nivel educacional e são residentes na zona urbana
do municipio só que em areas consideradas como perifericas. A média
salarial dos sujeitos ficou abaixo de um salario minino mensal, 8 (88,88%) se
declararam desempregados e 1 (11,12%) relatou sua profissão como
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vendedor autononomo. Conclusão: Conforme obervado no estudo o
abandono ainda configura-se como um dos principais gargalos do progama
de controle da tuberculose, cabendo aos profissionais da atenção basica
asssim como os gestores de saúde, aumentarem suas atenções para a real
inplementação do Tratamento Diretamente Observado –TDO e reforçarem a
educação em saúde com o publico sujeito ao abandono do tratamento.
	
  

Palavras-Chave: Tuberculose; Abandono de Tratamento; Epidemiologia
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Avaliação de intervenções de educação em saúde com adolescentes
Berenice Temoteo da Silva
Gleice Adriana Araújo Gonçalves
João Marcos Ferreira de Lima Silva
Damião Silva
O adolescente é considerado um sujeito vulnerável a diversos riscos dentre os quais
àqueles provenientes do início da vida sexual e às drogas. Uma importante ferramenta
utilizada para diminuir essa vulnerabilidade são as intervenções de educação em saúde.
O objetivo dessa pesquisa consistiu em avaliar o conhecimento adquirido, através das
estratégias de educação em saúde, pelos alunos acompanhados pelo projeto de extensão
Adolescer com Saúde. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do
município de Crato – CE, com os 166 adolescentes que passariam pelas oficinas do
projeto de extensão. Para isso, utilizou-se uma abordagem quantitativa onde através do
SPSS, fez-se a análise descritiva dos dados e o teste t para verificar o grau de acerto do
questionário aplicado antes e depois das oficinas. A idade dos adolescentes pesquisados
variou entre 13 e 18 anos sendo que 50% tinham 15 anos de idade. A renda familiar de
58% compreendeu entre um e dois salários mínimos. Entre os adolescentes de 15, 17 e
13 anos, 92%, 75% e 100% respectivamente, já falaram de sexo com alguém.
Participaram de alguma atividade com o tema de sexualidade, 54% dos adolescentes,
78% dos adolescentes falam de sexo com amigos, 15% falam de sexo com o pai, 34%
falam de sexo com a mãe, 30% dos adolescentes falam de sexo com o(a) namorado(a),
10% fala de sexo com um profissional de saúde, 32,5% já falou de sexo em oficinas,
25% fala de sexo com o professor e 16% com irmão(ã). Em relação ao desejo de falar
de sexo com alguém 47,5% dos adolescentes gostariam de falar de sexo com amigos,
16% com os professores, 31,5% gostaria de falar de sexo com um profissional de saúde,
40,7% gostaria de falar de sexo com os pais. Na avaliação da oficina de sexualidade (p=
0, 017; p= 0, 001), gravidez na adolescência (p= 0, 001; p=0, 003) e drogas ilícitas (p=
0, 001; p= 0, 001), obtiveram significante número de acertos, já na oficina de DST não
houve acertos significantes (p= 0, 155; p= 0, 95) e as de álcool, o número de acertos foi
maior antes da aplicação das oficinas (p= 0,91; p= 0, 63). Considera-se que esses
resultados serviram para nortear as atividades educativas fornecidas pela extensão,
comprovaram a efetividade das oficinas, apontaram para melhor adequação de outras e
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certamente sensibilizará para continuar com o importante passo de avaliação das
intervenções educativas.
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Prevalência de Uso e Acidente de Motocicleta: Um Estudo de Base Populacional

Autores
Lenise Menezes Seering
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Flávio Fernando Demarco
Giancarlo Bacchieri
Aluísio Jardim Dornellas de Barros

Introdução
O Brasil atravessa mudanças econômica que acarretam redução das
desigualdades de renda e aumento do poder de compra entre os mais pobres. Nesse
contexto, o setor automobilístico foi amplamente beneficiado e a motocicleta surgiu
como alternativa de transporte rápida e de custo inferior ao transporte público. O
número de motocicletas aumentou 400% nas metrópoles brasileiras, consequentemente
levando a um aumento nos acidentes de trânsito, de diferentes gravidades, envolvendo
tais veículos.
A Organização Mundial de Saúde (OMS), visando a prevenção de acidentes,
destaca a necessidade de haver mais pesquisas sobre os padrões epidemiológicos deste
problema, especialmente nos países de baixa e média renda, responsáveis por mais de
90% dos acidentes de trânsito no mundo.
Objetivos
Estimar o uso de motocicleta, o risco autopercebido de acidente, o uso correto do
capacete e os acidentes ocorridos nos doze meses anteriores à entrevista.

1200

Métodos
Estudo de base populacional de delineamento transversal.

Amostragem em duplo

estágio, tendo como unidade primária setor censitário e secundária o domicílio. Foram
entrevistados 3004 indivíduos de 10 a 59 anos, residentes na cidade de Pelotas,RS.
Dados foram analisados no programa stata 12 com comando svy para amostra de
conglomerados.
Resultados
A prevalência de utilização da motocicleta foi de 25,1%(IC 95% 22,6-27,60),
sendo a maioria dos condutores do sexo masculino (79%), enquanto que as mulheres
foram maioria na condição de carona (73%). Cerca de 40% não utilizaram a cinta
jugular do capacete corretamente e a grande maioria (75,9%) percebeu como muito alto
o risco de acidentes.
A prevalência de acidente de trânsito nos últimos 12 meses foi de 8,0% (IC95%
5,6-10,3), sendo entre os condutores de 13,9% (IC95% 9,8-17,9) e de 2,5% (IC95%
0,8-4,2) entre os caronas. Entre homens e mulheres a ocorrência foi de 10,6% e 5,0%,
respectivamente (p <0,001). E a maior proporção de acidentes ocorreu no grupo de 18 a
35 anos (12,3%).
Conclusão
As políticas de prevenção de acidentes devem ser direcionadas a toda à população e a
fiscalização de trânsito deve ser mais rígida. Respeitar às regras de trânsito deve ser um
exercício de cidadania praticado por todos.
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Falta de acesso e qualidade da atenção nos serviços de saúde: um estudo de base
populacional no sul do Brasil
Autores: Bruno Pereira Nunes, Elaine Thumé, Tiago Neuenfeld Munhoz, Thaynã
Ramos Flores, Elaine Tomasi, Suele Manjourany Silva Duro, Mirelle de Oliveira
Saes, Fernando Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Luiz Augusto Facchini
Introdução: A mensuração do acesso aos serviços de saúde é fundamental para a
avaliação do sistema de saúde brasileiro. Não obstante, informações sobre a falta de
acesso aos serviços de saúde no Brasil são parcamente encontradas na literatura assim
como evidências sobre a qualidade da atenção nos serviços de saúde, principalmente em
cidades do interior do país. Objetivo: verificar a prevalência e as desigualdades
socioeconômicas na falta de acesso, na utilização e na qualidade da atenção à saúde em
adultos. Método: Estudo transversal de base populacional realizado por meio de
entrevista domiciliar a 2.927 indivíduos de 20 anos ou mais, em um município de médio
porte do Sul do Brasil. Os desfechos avaliados foram: falta de acesso, utilização dos
serviços de saúde e qualidade da atenção (mensurada pelos dias de espera para
atendimento e tempo na fila de espera). A variável classificação econômica (ABEP) foi
utilizada como indicador socioeconômico. Utilizou-se regressão de Poisson para as
análises bruta e ajustada. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados: A falta de acesso foi referida por 6,5% (IC95%: 4,6; 8,3) dos indivíduos que
buscaram atendimento. Extrapolando os resultados para população adulta do município,
aproximadamente, 4.500 indivíduos buscaram serviços e não foram atendidos. Do total
da amostra, 29,3% (IC95%: 27,6; 31,0) dos entrevistados utilizaram serviços de saúde
nos trinta dias anteriores à entrevista. Destes, 26,4% (IC95%: 22,7; 30,1) esperaram cinco
dias ou mais para o atendimento e 32,1% (IC95%: 28,4; 35,7) esperaram uma hora ou
mais na fila. Praticamente metade dos atendimentos foi realizada nos serviços do Sistema
Único de Saúde. O uso de serviços de saúde foi semelhante entre os estratos da
classificação econômica. Todavia, indivíduos das classes D/E tiveram 4,43 e 1,60 vezes
mais probabilidade de falta de acesso e de esperar uma hora ou mais na fila de espera,
mesmo após ajuste para necessidades em saúde. Já o número de dias de espera para
atendimento foi maior entre os mais ricos. Conclusão: A prevalência de falta de acesso,
apesar de percentualmente baixa, afetou parcela importante da população. Não foram
observadas diferenças econômicas no uso de serviços de saúde mas desigualdades foram
evidenciadas em relação à falta de acesso e ao tempo na fila de espera.
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Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Fernando Adami - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação em Ciências da Saúde- FMABC.
Denise Maria Christofolini - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de
Pós Graduação em ciências da saúde- FMABC.
Introdução: O burnout pode ser referido como uma síndrome
multidimensional constituída por três dimensões: Esgotamento Emocional;
Despersonalização e Baixa Realização profissional. Objetivo: Objetivou-se
neste estudo Identificar características que apontem a Síndrome de Burnout
em docentes do curso de enfermagem da Universidade Regional do CaririURCA, Unidade Descentralizada de Iguatu-UDI. Métodos: A presente
pesquisa foi do tipo descritiva, exploratória com abordagem quantitativa,
realizada na URCA-UDI, desenvolvida com 38 docentes do curso de
enfermagem, com os quais foram aplicados dois questionários, sendo o
primeiro para caracterização dos sujeitos e o segundo, com o intuito de
avaliar a Síndrome de Burnout, - Maslach Burnout Inventory - Educators
Survey (MBI-ED). A análise estatística foi realizada com auxílio do aplicativo
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) na versão 20.0. A
pesquisa respeitou todos os critérios da Resolução Nº 466/12, que trata dos
direitos e deveres dos participantes da pesquisa e de seus pesquisadores.
Resultados: Constatou-se que 84,2% dos participantes são do sexo
feminino, a média de idade foi de 28,4 anos, 55,3% solteiros, 84,2%
especialistas, 63,2% não tem filhos, 73,7% trabalham em outras instituições,
apenas 31,6% exercem cargos assistencialistas, média salarial de R$
3265,78, carga horária média de 59,55. Ao analisarmos o MBI-ED observouse que os profissionais que desempenham apenas atividades docentes
apresentaram maiores riscos de desenvolver a síndrome de burnout.
Conclusão: Assim, evidencia-se que a sobrecarga de trabalho pode
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prejudicar a saúde do trabalhador, mostrando-se como fator estressante,
sendo este hábito comum na nossa realidade.

Palavras-Chave: Síndrome de Burnout; Enfermagem; Epidemiologia
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EXCESSO DE PESO E CONSUMO DE FIBRA E ALIMENTOS FONTES EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rayane Grayce da Silva Vieira, Poliana Araújo de Brito, Nathalya Julianny de
Macêdo Olimpio, Dyana Karolyne Alves da Silva, Francisca Urbano de Araújo,
Rosa Sá de Oliveira Neta, Ricardo Fernando Arrais,Severina Carla Vieira
Cunha Lima

RESUMO
Introdução: Estudos nacionais apontam um baixo consumo de alimentos ricos
em fibra na população pediátrica com e sem excesso de peso (Lima, Arrais,
Pedrosa, 2004; Pinho et al, 2014). As particularidades principalmente dos
adolescentes, são decorrentes de um período de rápidas transformações
corporais e alterações psicossociais, que influenciam notadamente os hábitos e
as recomendações alimentares, tornando desafiadora este equilíbrio. A dieta
representa, nesta fase, um dos principais componentes do estilo de vida a
favorecer o desenvolvimento da obesidade e suas comorbidades (Pinho et al,
2014). Objetivo:Investigar o consumo de fibra e alimentos fontes em crianças
e adolescentes com sobrepeso e obesidade, atendidos no ambulatório de
nutrição do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra
(HOSPED/UFRN). Métodos: Estudo observacional transversal realizado com
95 crianças e adolescentes de 5 a 18 anos entre junho de 2012 a junho de
2013 foi aprovado pelo CEP/UFRN. Aplicou-se um questionário para a coleta
de dados antropométricos e clínicos. O consumo alimentar foi avaliado por
meio de dois R24h com intervalo de 30 a 45 dias entre as aplicações. O banco
de dados acerca do consumo alimentar e dietético foi construído a partir dos
dados exportados do software DietWin® Personal versão 2010. Para a
avaliação do conteúdo energético e consumo de fibra dos pacientes, adotou-se
as recomendações do Institute of Medicine (IOM, 2002). Para a definição de
alimentos fontes foi utilizada a classificação de acordo com Philippi (2008).
Resultados: Amostra final foi composta por 87 pacientes, com a faixa etária
predominante de 9 a 13 anos (39,1%), e maior frequência do sexo feminino
(65,5%). Verificou-se uma possível inadequação para a ingestão de energia e
fibra. A população feminina entre 9 e 18 anos, relatou uma média (24,9g/dia)
de ingestão de fibra mais próxima da ingestão adequada; enquanto na
população masculina, a faixa etária que mais se aproximou da recomendação
foi a de 9 a 13 anos, consumindo em média (30g/dia) de fibra. Dentre os
alimentos fontes, o abacate foi classificado como o alimento de maior teor de
fibra alimentar consumido em ambos os sexos. Conclusão: Conclui-se que as
crianças e adolescentes com excesso de peso apresentam um consumo de
fibra abaixo do recomendado.
Palavras chaves: Consumo alimentar, Fibra, Crianças, Adolescente.
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Programas socioeducativos e sua avaliação por meio de ações de saúde
MARTINO L. V. S.; SILVA, F.(1); VASCONCELOS, N. M.(1); DIAS, S. C. M.(1);
REQUENA, E. R. F.(1)
Serviço Social do Comércio (Sesc)(1)

O acesso a programas sociais e a ambientes que permitam escolhas saudáveis
influencia favoravelmente a vida do indivíduo. Nesses programas, é
recomendável que haja ações socioeducativas apoiadas na educação como
prática de liberdade. O Serviço Social do Comércio (Sesc) São Paulo
proporciona gratuitamente à crianças de 7 a 12 anos de idade de comunidades
do entorno de suas unidades o programa socioeducativo Curumim que atua na
educação não formal, buscando a formação para a cidadania. Em 2012, o
Curumim foi implantado no recém-inaugurado Sesc Santo Amaro. Em suas
atividades, incluíram-se ações de saúde bucal apoiadas na promoção de
saúde. Tais ações pautaram-se pelo planejamento compartilhado entre
educadores do programa e equipe de saúde bucal (ESB) da unidade na
construção do projeto pedagógico, sendo desenvolvidas por educadores
apoiados pela ESB com atividades lúdico-pedagógicas na mesma frequência
das demais atividades. Assim, oportunizou-se uma avaliação objetiva das
atividades do programa por meio da análise das ações de saúde bucal
realizadas no ano. Este trabalho apresenta esse processo avaliativo. Optou-se
pelo Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) como instrumento de avaliação
e sua coleta foi realizada por examinador calibrado (Kappa=0,88). Das 94
crianças inscritas para o Curumim, no início de 2012, 57 permaneceram até o
final do ano das quais foram coletados os IHOS inicial (março) e final
(dezembro), sendo que os índices médios inicial e final foram 1,31 e 0,16,
apresentando diferença estatisticamente significante (p<0,01). Programas
socioeducativos desenvolvidos paralelamente a vida escolar que incentivem
cooperação e autonomia integradas ao conhecimento têm potencial de
contribuir na formação para cidadania. A avaliação objetiva destes programas
apresenta limites, possibilitando que seu desempenho seja subdimensionado.
A avaliação das ações de saúde bucal do Curumim do Sesc Santo Amaro
proporcionou aproximação para uma avaliação objetiva de suas ações, pois
pôde-se verificar que o cuidado em saúde bucal dos frequentadores do
programa em 2012 foi alterado, diminuindo a quantidade de biofilme e
demonstrando que as intervenções produziram mudanças positivas em seus
hábitos.

1206

FATORES DE RISCO PARA A GESTAÇÃO, SEGUNDO A HISTÓRIA FAMILIAR
DAS GESTANTES DE RISCO DE UM MUNICÍPIO EM MINAS GERAIS.

Larissa Bueno Ferreira1, Natália Lima de Almeida2, Marília Alfenas de Oliveira
Sírio3.
1

Mestranda em Ciências da Saúde, Saúde da Criança e do Adolescente,

Universidade Federal de Minas Gerais
2

Nutricionista, pela Universidade Federal de Ouro Preto.

3

Professora da Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto.

Introdução: Entende-se por gestação de alto risco aquela na qual a saúde e/ou a vida
tanto da mãe como do concepto têm maiores chances de sofrerem danos do que as
da média da população considerada. Quando se tem uma gestação de risco, essa
pode ocasionar a morte materna e fetal. Dentre as principais ocorrências que
imprimem risco à gestação, está o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), que é
definido pela diminuição da tolerância à glicose, que se inicia ou é reconhecida pela
primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. A síndrome
hipertensiva gestacional (SHG), caracterizada por níveis pressóricos iguais ou
superiores a 140 mmHg (sistólica) e 90 mmHg (diastólica), e a anemia, que é, outra
intercorrência da gestação. As gestantes representam um dos grupos mais vulneráveis
à deficiência de ferro, devido à necessidade aumentada desse mineral. Objetivos:
estimar a prevalência de doenças que imprimem risco à gestação e verificar se as
gestantes apresentam fatores hereditários e / ou pessoais que imprimem risco
gestacional. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal de
natureza quantitativa envolvendo gestantes de risco de um município de MG. Foram
convidadas a participar do estudo todas as gestantes com o diagnóstico médico de
gestação de alto risco, encaminhadas para o serviço de saúde, durante o período de
junho de 2009 a fevereiro de 2012, totalizando 30 gestantes. A partir dos dados
obtidos dos prontuários, realizaram-se análises descritivas de frequência por meio do
programa estatístico PASW v. 17.0. Foram realizadas visitas domiciliares que permitiu
conhecer a história obstétrica pregressa e atual das gestantes e possíveis
intercorrências durante a evolução gestacional. Resultados: Das 30 gestantes do
estudo, 13,8% apresentaram anemia, 31% SHG e 6,9% DMG. Em relação aos
antecedentes familiares, 10% apresentaram histórico familiar de câncer, acidente
vascular cerebral e depressão. Em relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS),
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33,3% das gestantes relataram casos na família e 30% relataram casos de diabetes.
Conclusão: As gestantes com histórico familiar de HAS e diabetes devem receber
atenção especial por parte da equipe de saúde. Além disso, a prevenção e o
tratamento precoce da anemia na gestação devem ser considerados no pré-natal, a
fim de se prevenir as complicações da gestação.
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O USO DA AYAHUASCA COMO ESTRATÉGIA DE “TRATAMENTO” PARA
USUÁRIOS DE CRACK

Joselaine Ida da Cruz1; Janaina Rubio Gonçalves1; Solange Aparecida Nappo2
1

Mestre em Ciências e Pesquisadora do Centro Brasileiro de Drogas Psicotrópicas (CEBRID),
Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
2

Professora Adjunta e Pesquisadora do CEBRID, Departamento de Medicina Preventiva, UNIFESP.

RESUMO
Introdução: O abuso do crack tem-se estabelecido como uma grande questão de
saúde pública na atualidade. Seus efeitos e o comportamento destrutivo têm
movimentado a sociedade na busca de uma estratégia efetiva de tratamento para os
usuários dessa droga. A fissura, fator determinante no estabelecimento da
dependência e recaídas, tem sido o foco principal da luta do usuário que tenta deixar a
droga. A ayahuasca, chá enteógeno utilizado em contexto religioso, tem sido utilizada
como uma opção para alcançar a abstinência do crack. Objetivo: Avaliar os resultados
da experiência através daqueles que utilizaram a ayahuasca como estratégia
alternativa para alcançar a abstinência do crack. Metodologia: Estudo qualitativo de
pesquisa, empregando-se a Etnografia e a observação participante, como forma de
desvendar a cultura do uso da ayahuasca e a sua influência na dependência de crack.
Uma amostra intencional, selecionada por critério, composta por 40 usuários e exusuários de crack foi recrutada por intermédio de informantes-chave e método de
amostragem em cadeias, especialmente a técnica bola-de-neve (snowball). Os
entrevistados foram submetidos à entrevista semi-estruturada guiada por roteiro de
questões. Resultados e Discussão: Em sua maioria, os sujeitos da pesquisa são
caracterizados como homens, numa faixa etária entre 31 a 39 anos, com escolaridade
alta, predominantemente da classe social C. De maneira geral, a busca pela
ayahuasca como estratégia alternativa foi resultado de insucessos dos tratamentos
convencionais anteriores. O uso ritualístico do chá mostrou-se eficiente para o alcance
da abstinência do crack, com apenas 8 sujeitos apresentando recaídas, atribuindo a
este processo o afastamento das respectivas comunidades ayahuasqueiras.
Mudanças na vida do usuário de crack após a busca da ayahuasca, foram
observadas, como: a inserção social, com 95% declarando-se com alguma ocupação
de trabalho; a interrupção do abuso de psicoativos; reestruturação da vida; alterações
comportamentais positivas, como respeito, tolerância e caridade; reestruturação
familiar e a retomada do relacionamento com os filhos. Conclusão: A busca da
ayahuasca como estratégia para o alcance da abstinência do crack se mostrou efetiva
neste estudo, proporcionando alterações positivas na estrutura social e familiar dos
entrevistados.

1209

SEXO CEDIDO E A VIOLÊNCIA QUE ELE OCULTA
Carolina Madeiro Meira
Charline Machado de Souza Brito
Elias Fernandes Mascarenhas Pereira
Lilian Conceição Guimarães de Almeida
Rafaela da Silva Argolo
INTRODUÇÃO: A violência nas relações conjugais pode não deixar marcas visíveis,
mas que agridem profundamente o corpo e a alma. Nas relações afetivas o sexo pode
surgir como obrigação marital, cedido diante de ameaças e coações, ou seja uma
violência. O estudo objetivou identificar a violência nas relações afetivas estáveis.
METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo exploratório, quantitativo de corte
transversal, vinculado ao projeto “Estratégias de enfrentamento a feminização do
HIV/AIDS em Santo Antônio de Jesus- Bahia”. A amostra foi composta por 29
mulheres usuárias de Unidades de Saúde da Família de Santo Antônio de Jesus, a coleta
de dados no período de fevereiro a maio de 2013, com uso de um formulário estruturado
contendo as variáveis sexo, faixa etária, situação conjugal, nível de escolaridade, uso de
preservativo, relação sexual e violência. Os dados coletados foram organizados em uma
planilha do aplicativo Microsoft Excel 2007, tabulados e os resultados foram
submetidos a análise estatística pelo método de cálculo percentual simples, apresentados
sob a forma de tabelas. RESULTADOS: Existiu uma naturalização feminina quanto a
realização do sexo sem vontade, elas entendem o sexo como uma obrigação da mulher
para com o seu companheiro, 38% das mulheres investigadas disseram que já sofreram
algum tipo de violência, no entanto entre as que negaram agressão 62% referiram já ter
vivido situações de constrangimento como fazer sexo sem vontade, fazer sexo anal e
oral sem desejo e ter negado o direito de usar insumos de prevenção. Com relação ao
sexo sem vontade, 66% do total da amostra afirmou ter cedido ao companheiro e
manteve a prática sexual sendo que destas, 89% trataram este acontecimento com
absoluta naturalidade, como algo nato da relação entre homem e mulher. Como
repercussões das situações de constrangimento vividas identificamos a depressão e o
medo do ato sexual. CONCLUSÃO: O número de mulheres expostas a situações de
agressões diversas em relações afetivas e maritais foi alto, isso relaciona-se a
multifatores como individuais, socioculturais, familiares e educacionais. A mulher deve
reconhecer a violência para romper com o ciclo da agressão e prevenir a exposição aos
agravos a saúde. O profissional de saúde pode ajudar a mulher realizando atividades de
educação em saúde, que promovam o empoderamento feminino sobre sua saúde e seu
corpo.
Palavras-Chave: Sexo; Violência; Mulheres.
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Análise espaço-temporal dos casos de tuberculose em imigrantes sul-americanos no
município de São Paulo, 2013
Priscila Fernanda Porto Scaff Pinto 1, Manoel Carlos Sampaio de Almeida Ribeiro 2,
Cássio Silveira2, Maria Josefa Penon Rujula3
1- Mestranda da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; 2- Professor Doutor do Departamento de Medicina
Social da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; 3- Médica do Centro de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Introdução: A migração é um dos principais agravantes da situação atual da
tuberculose (TB) no mundo. A América Latina apresenta deslocamentos populacionais
intensos, sendo o Brasil uma rota consolidada para os mesmos. O município de São
Paulo (MSP) é um importante destino de migrantes, destacando-se a grande demanda de
sul-americanos. Verifica-se nos últimos anos um aumento do número de casos de TB
entre essas pessoas no MSP, no entanto o assunto ainda é pouco explorado. A
localização geográfica desse grupo permite identificar as áreas que carecem de maior
intervenção, além contribuir para o conhecimento dos fluxos migratórios. Objetivo:
Descrever a distribuição espacial da TB em imigrantes sul-americanos na área urbana
do MSP, no período de 2006 a 2013. Métodos: Estudo epidemiológico do tipo
descritivo realizado no MSP. Os dados compreendem a todos os casos registrados de
2006 a 2013 no sistema de informação estadual chamado TB-WEB (ficha de notificação
TB). Através do endereço fornecido pelo doente na data de notificação foi realizada a
geocodificação dos casos numa base de logradouros por meio do software Terra View.
Assim foi possível identificar geograficamente o ponto em que o doente de TB se
localiza. Resultados: Dentre os 56.753 casos notificados no período estudado, 3,8%
(n=2.165) correspondem a imigrantes sul-americanos. A faixa etária predominante é de
adultos jovens (média de 24 anos) acometendo principalmente os homens (63%). O
aumento do número de casos foi observado no decorrer do tempo dentre a população de
imigrantes sendo que ano de 2011 apresentou o maior crescimento (88,9% em relação a
2006). Ocorreu ainda o fenômeno de dispersão desse grupo de pessoas no espaço
urbano da cidade: antes localizados majoritariamente na região central, agora também
residem nas regiões periféricas com destaque para a Zona Leste que acumula 44,6% do
total de casos. Conclusão: É preciso promover políticas de saúde que visem controlar a
TB entre os imigrantes sulamericanos especialmente nas regiões periféricas.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE MULHERES COM DIABETES
MELLITUS GESTACIONAL
Soneide Pereira do Nascimento, mestre em Enfermagem Profissional-UFES
Sheilla Diniz Silveira Bicudo, doutora, professora do Programa de Pós
Graduação de Enfermagem-UFES
Maria Helena Costa Amorim, doutora, professora do Programa de Pós
Graduação de Enfermagem-UFES
Denise Silveira de Castro, doutora, professora do Programa de Pós Graduação
de Enfermagem-UFES

Introdução: O diabetes mellitus gestacional é uma condição transitória da
gestação, com crescente incidência em função dos testes diagnósticos e da
população estudada. As mulheres com essa condição vem apresentando
elevação do índice de massa corporal – IMC, por possuírem maior propensão
de sobrepeso e obesidade pela resistência insulínica, assim como as mulheres
que já estão nesta classificação, o que são fatores preditores das complicações
da gravidez. Objetivo: Identificar o índice de massa corporal de mulheres com
diabetes gestacional em acompanhamento em um hospital de ensino. Método:
Estudo transversal, exploratório e descritivo, tendo como cenário o Ambulatório
e Maternidade do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais-HUCAM
em Vitória-ES, referência para gestação de alto risco. Participaram gestantes
com diagnóstico de diabetes gestacional e com idade maior de 18 anos,
entrevistadas por conveniência durante os meses de março a julho de 2013. O
instrumento utilizado para coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada sobre condições sociodemográficos, clínicas e antecedentes
obstétricos. Os dados foram analisados estatisticamente utilizando correlação
não-paramétrica de Spearman. Utilizou-se o teste t para médias e teste t
pareado na comparação de variáveis entre os grupos. Resultados:
Entrevistadas 36 participantes. Verificou-se o predomínio de mulheres de cor
parda e com idade entre 29 a 39 anos, casadas, trabalhadoras do lar, com
nível de escolaridade entre ensino médio completo e incompleto e renda
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familiar entre um a menos de três salários mínimos.Constatou-se que as
mulheres internadas possuem um índice de massa corporal anterior mais
elevado - estão obesas, enquanto as mulheres acompanhadas no ambulatório
são classificadas como sobrepeso. Na análise estatística encontrou-se
correlação estatisticamente significante entre o IMC anterior e a idade nas
pacientes do ambulatório de alto risco, apontando que à medida que o IMC
aumenta, a idade também aumenta. Conclusão: A identificação do IMC antes
da gestação é fundamental na detecção do sobrepeso e obesidade. É
importante que a equipe de saúde da atenção primária potencialize as ações
de orientação para as mulheres grávidas, com ênfase na importância da
redução do peso e mudança de hábitos de vida, favorecendo assim, o
autocuidado.

Descritores: Diabetes Gestacional; Obesidade; Índice de Massa Corporal;
Educação em Saúde; Autocuidado; Enfermagem.
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FATORES RELACIONADOS À INTOXICAÇÃO POR ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTERÓIDES
EM CAMPINA GRANDE, PB.
Costa, Ivelise Fhrideraid Alves Furtado; Costa, Hildegard Naara Alves Furtado; Almeida,
Thassiany Sarmento Oliveira; Costa, Fernanda Dayenne Alves Furtado; Soares, Nícia
Estellita da Cruz; Martins, Núbia Maria do Nascimento; Fook, Sayonara Maria Lia.
Introdução: Os anti-inflamatórios não esteróides (AINES) são drogas utilizadas de forma
irrestrita, os quais têm sido relacionados e overdoses não fatais e à insuficiência
hepática aguda. Sendo assim, configuram-se como objeto de estudo em diversos países
a fim de desvendar as peculiaridades desses desfechos Objetivos: Descrever o perfil
epidemiológico do consumo inadequado de AINES nas zonas de abrangência do
município de Campina Grande, PB Métodos: Trata-se de um estudo descritivoexploratório com enfoque nos AINES. A pesquisa abrangeu as notificações de
intoxicações medicamentosas efetuadas pelo Centro de Assistência e Informação
Toxicológica (CEATOX) de Campina Grande, PB. Incluindo os pacientes residentes na
zona rural, no lapso temporal de 2010 a 2012. Resultados: A população em estudo é
composta por 485 indivíduos atendidos pelo CEATOX, dentre esses 69 apresentaram
intoxicação por AINES, sendo prevalente o gênero masculino (53,62%), com média de
idade de 24,67 anos (± 17,79). Quanto à escolaridade 43,48% (30) possuíam o ensino
fundamental incompleto, no entanto 30,88% dos indivíduos do sexo masculino eram
estudantes. Todas as intoxicações por AINES ocorreram na zona urbana e dentre essas
95,65% (66) intra-domiciliar e 92,08% (67) em decorrência de uso habitual. Dentre os
fármacos utilizados destacam-se dipirona (21,74%), paracetamol (10,14%), ibuprofeno,
cetoprofano e trometamol cetocorolato (23,19%). O tempo médio decorrido em busca
de atendimento especializado foi de 9,76 horas (± 17,30). Os eventos observados
caracterizaram-se em intoxicação propriamente dita (68,19%), reação adversa (21,23%),
reação alérgica (9,1%) e envenenamento (1,52). Dentre os casos 85,29% evoluíram para
cura sem seqüela e os demais se caracterizaram como perda de seguimento (14,7%),
porém somente sete indivíduos foram internados. Conclusão: Observa-se que há um
acesso facilitado a dosagens potencialmente tóxicas de AINES, sendo necessárias
políticas públicas visando a prevenção do uso impulsivo de tais drogas tendo em vista as
complicações associadas.

PALAVRAS CHAVE: anti-inflamatórios não esteróides, intoxicação, sistemas de
notificação de reações adversas a medicamentos.
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Emerson Cotta Bodevan4
1 - Discente do Programa de Mestrado em Saúde, Sociedade e Ambiente –
Professora Substituta do Departamento de Fisioterapia - Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Diamantina, Minas Gerais,
Brasil.
2- Clínica Privada. Diamantina, Minas Gerais, Brasil.
3 - Professora do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências
Biológicas e da Saúde (FCBS) - Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha
e Mucuri (UFVJM). Diamantina, Minas Gerais, Brasil.
4- Professor do Departamento de Matemática e Estatística da Faculdade de
Ciências Exatas e Tecnológicas – Universidade Federal dos Vales
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A internação por Acidente Vascular Cerebral na Região Ampliada de
Saúde

Jequitinhonha/MG:

avaliação

dos

fatores

associados

para

implementação da rede

Introdução: Analisar as variáveis geográficas relacionadas à internação por
AVC representa uma ferramenta capaz de direcionar importantes estratégias
para a implementação da Rede de Atenção às Urgências e a implantação da
Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral, preconizadas pelo Ministério
da Saúde.
Objetivo:

Explorar

variáveis

geográficas

relacionadas

ao

AVC,

como

componente operacional para a implementação da Rede de Atenção à Saúde
do AVC.
Metodologia: Foram coletados dados dos pacientes que geraram Autorização
de Internação Hospitalar para tratamento de AVC isquêmico ou hemorrágico,
admitidos no período de janeiro de 2010 a agosto de 2013. Os dados foram
coletados do sistema informatizado de um hospital de médio porte, da cidade
de Diamantina/MG, referência para os demais municípios da Região Ampliada
de Saúde Jequitinhonha. Posteriormente, foram organizados em um banco de
dados do Programa Excel 2007 e analisados de acordo com a literatura
pertinente ao assunto.
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Resultados: No período estudado, Diamantina foi referência para 48
municípios, para tratamento do AVC. A mediana correspondente ao tempo
gasto da cidade de origem a este município foi de uma hora e trinta minutos.
0,2% dos municípios possuíram acessibilidade viária em um tempo maior que
quatro horas e trinta minutos. Do total das AIHs, 72,3% foram de pacientes não
residentes na cidade da sede hospitalar. Considerando-se os deslocamentos
realizados pelos pacientes, 27% foram hospitalizados no próprio município de
residência, sem a configuração de deslocamento; 44% percorreram uma
distância de até 150 Km entre origem-destino e 28% percorreram uma
distância superior a 150 Km.
Conclusão: A acessibilidade geográfica estabelecida pelo Plano Diretor de
Regionalização de Minas Gerais está entre 120 a 150 KM como distância
máxima de um município em relação ao pólo. Além disso, preconiza-se que o
tratamento terapêutico do AVC se inicie em até quatro horas e meia após o
início dos sintomas. Assim, conclui-se que Diamantina é capaz de prestar esta
assistência no tempo e distância adequados.
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ESTUDO DE TENDÊNCIA TEMPORAL: ANÁLISE DOS INDICADORES
OPERACIONAIS E EPIDEMIOLÓGICOS DA HANSENÍASE EM MUNÍCIPIOS
PRIORITÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ
Oliveira KS; Souza J; Almeida MS; Zilly A; Sobrinho RAS
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste

Introdução: A situação epidemiológica da hanseníase pode ser verificada por
estudos de tendência temporal. O Ministério da Saúde (MS) elegeu municípios
prioritários no Paraná em relação ao controle da doença, sendo: Curitiba,
Londrina e Foz do Iguaçu. Considerando a cadeia de transmissão, fatores
socioeconômicos e operacionais, é necessária a análise de indicadores que
possam mostrar a evolução do trabalho das equipes de saúde e o
comportamento epidemiológico da doença. Objetivo: avaliar os indicadores
operacionais e epidemiológicos da hanseníase em municípios prioritários do
Paraná 2001 a 2010. Método: Estudo epidemiológico de corte transversal. Os
dados foram buscados no banco de dados Tabnet-Hanseníase- DATASUS/MS.
Criou-se um banco de dados para analise dos indicadores operacionais e
epidemiológicos, utilizando-se as normativas de avaliação recomendadas pelo
MS. Para o cálculo dos coeficientes epidemiológicos utilizou-se dados
populacionais do IBGE. Resultados: As séries históricas mostraram tendência
temporal positiva em relação ao indicador grau de incapacidade física avaliado
e para a proporção de casos curados entre casos novos diagnosticados.
Apresentou tendência positiva frente à proporção de casos novos
diagnosticados no ano que iniciaram a Poliquimioterapia padrão OMS nos três
municípios e redução na proporção de abandono de tratamento entre casos
novos no período, com incremento positivo nos dois últimos anos da série em
todas as localidades. Notou-se que o coeficiente de detecção em Curitiba
permaneceu com parâmetro “médio’’, Foz do Iguaçu “muito alto” e em Londrina
foi “alto” para a maioria dos anos ao longo da série histórica. Quanto ao
coeficiente de prevalência, Curitiba apresentou parâmetro “baixo” para todos os
anos, Foz do Iguaçu o coeficiente foi “médio” ao longo do período avaliado, e
em Londrina a prevalência ficou concentrada co espectro inferior do parâmetro.
Conclusão: Os programas mostraram aspectos positivos quanto aos
indicadores operacionais, contudo os indicadores epidemiológicos mostraram
coeficientes de detecção “muito alto” mostrando a existência de áreas com
detecção tardia e, consequentemente coeficiente de prevalência superior a 1
caso por 10.000 habitantes. Desta forma é necessário incrementar estratégias
de controle da doença para manter elevado o percentual de cura.
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VIOLÊNCIA NA GESTAÇÃO AFETA O VÍNCULO MÃE-BEBÊ? COORTE BRISA

Livia dos Santos Rodrigues; Rosângela Fernandes Lucena Batista; Vanda Maria Ferreira
Simões; Sheila Marinho Araújo Pinheiro; Antônio Augusto Moura da Silva; Marco Antonio
Barbieri; Heloisa Bettiol; Viviane Cunha Cardoso
INTRODUÇÃO: Segundo a Organização das Nações Unidas, a violência contra a mulher é
definida como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico, que dependendo da fase em que se encontra,
repercute também na saúde de seus descendentes, no caso da violência durante a gravidez. As
vivências da mãe, marcadas por sua história de vida, a qualidade de sua relação conjugal e a
dinâmica familiar podem interferir na formação do vínculo afetivo com o filho. OBJETIVO:
Verificar a associação entre violência na gestação e vínculo da mãe com seu filho no segundo
ano de vida na Coorte BRISA-São Luis. MÉTODO: Foi utilizada amostra de conveniência
de gestantes, entrevistadas da 22a até a 25a semana de idade gestacional. Estas foram
reentrevistadas no pós-parto e tiveram suas crianças avaliadas no segundo ano de vida com
idade de 15 a 23 meses, totalizando 1141 crianças. Foram utilizados o questionário de
violência da Organização Mundial de Saúde durante a gravidez, e para avaliação do vínculo
mãe-bebê, o Postpartum Bonding Questionnaire no segundo ano de vida da criança.
Utilizaram-se também as variáveis: idade da criança (meses), CEB (Classificação Econômica
Brasil), situação conjugal e escolaridade materna. A associação entre as variáveis foi
determinada por análise de Regressão Logística. RESULTADOS: Das mães avaliadas,
48,5% sofreram violência na gravidez. Destas, 47,4% sofreram violência psicológica e 13,6%
violência física e/ou sexual. Pertenciam a classe C, 66,4% das mães e 54,0% viviam em união
consensual. A maioria das crianças estava na faixa etária de 15 a 17 meses (85,2%).
Verificou-se associação entre baixo vínculo mãe-bebê e mãe sem companheiro (OR 2,06; IC
95% 1,345-3,154), ter sofrido violência psicológica (OR 1,52; IC 95% 1,145- 2,016) e
violência física e/ou sexual (OR 1,94; IC 95% 1,342-2,819). No modelo ajustado final
permaneceram situação conjugal solteira (OR 1,52; IC 95% 1,081-2,135) e violência física
e/ou sexual (OR 1,62; IC 95% 1,083- 2,420). CONCLUSÃO: Foram encontrados altos
percentuais de violência na gestação em São Luís. Esta violência, principalmente a física e
sexual, traz prejuízos ao relacionamento afetivo e emocional das mães com os seus filhos.
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EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO ECONÔMICO DAS INTERNAÇÕES DECOR
RENTES DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A MULHER
Francisco Marto Leal Pinheiro Júnior1, Rebeca Monteiro Ferreira1, Luana Bandeira de M
ello Amaral1, Clara Taína Silva Lima1, Nahra Santos Rebouças1, Raimunda Hermelinda
Maia Macena1
1

Universidade Federal do Ceará

Introdução: A violência contra a mulher é entendida como um ato de violência de gênero
que resulta ou tenha possibilidade de ocasionar prejuízo físico, sexual ou psicológico.
Mulheres que sofrem violência física e sexual parecem utilizar mais os serviços de saúde.
Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico e o impacto econômico das internações
decorrentes da violência física sofrida por mulheres. Metodologia: Estudo descritivo
utilizando dados secundários disponíveis na base do DATASUS. Foram analisados os
dados de todas as internações realizadas no Brasil em 2012 na faixa etária de 15 a 49 anos
em relação às variáveis: estado de residência, raça, tipo de agressão, média de dias de
permanência na unidade de saúde, óbitos e valor total gasto na internação. A taxa de
incidência de internações por região foi calculada com base na população de mulheres
registradas no censo do IBGE de 2010. Resultados: Foram registrados 5254 internações.
O Sudeste (40,2%) e o Nordeste (31,4%) foram as regiões com mais registros. A maior
taxa de incidência foi a da região Norte, 13 internações para cada 100 mil mulheres. A
raça parda foi a mais prevalente (21,7%). Os principais tipos de agressão foram por meio
de objetos cortantes ou penetrantes (24,3%), agressão por disparo de arma de fogo
(19,5%), agressão por meio de força corporal (16,7%) e agressão por meio de objetos
contundentes (5,8%). A média de dias de permanência foi de 5,3 dias e 3,0% das pacientes
foram a óbito. Durante as internações foi gasto, em média, 12 mil reais por internação.
Conclusões: A violência física contra a mulher é uma marcante causa de
morbimortalidade não apenas pela quantidade de casos registrados e impacto econômico,
mas por se tratar de um evento socialmente determinado motivado muitas vezes por
motivos fúteis e passíveis de prevenção.
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HOSPITALIZAÇÕES POR CAUSAS EXTERNAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE – BRASIL, 2011
Autores:
Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Marilisa Berti de Azevedo Barros
Rosane Aparecida Monteiro
Marta Maria Alves da Silva
Deborah Carvalho Malta
INTRODUÇÃO: As causas externas (acidentes e violências) originam grande número
de atendimentos no setor saúde em razão das lesões físicas ou psíquicas, causando
grande impacto no perfil de morbidade hospitalar, principalmente nos países em
desenvolvimento. OBJETIVO: Descrever as características epidemiológicas
concernentes às hospitalizações por causas externas ocorridas no sistema público de
saúde do Brasil, no ano 2011. MÉTODOS: Estudo descritivo com dados referentes às
hospitalizações por causas externas ocorridas no sistema público de saúde e registradas
no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS).
Calculou-se o coeficiente de internação hospitalar por 100 mil habitantes, considerando
o número de internações segundo local de residência no numerador e a população
residente no denominador. Foram calculados os indicadores de permanência média e de
letalidade hospitalar. RESULTADOS: Das 973.015 internações hospitalares por causas
externas ocorridas em 2011 no sistema público de saúde do Brasil, predominaram as
internações por quedas (38,4%) e acidentes de transporte terrestre (15,8%). O risco de
internação hospitalar por causas externas revelou-se crescente com a idade, mais
elevado no sexo masculino e na região Centro-Oeste do país. A permanência média foi
maior nas internações por agressões (6,0 dias) e acidentes de transporte terrestre (6,1
dias), enquanto a letalidade atingiu maiores valores nas internações por agressões
(4,7%) e lesões autoprovocadas (4,0%). CONCLUSÃO: Este estudo contribui com o
conhecimento do padrão de morbidade hospitalar por causas externas no Brasil,
oferecendo uma compreensão mais abrangente sobre esses agravos, ao complementar as
informações de mortalidade já amplamente divulgadas. O SIH/SUS necessita de
melhorias no que se refere à qualidade da informação, pois é um sistema fundamental
para o monitoramento e para a definição de políticas e programas de prevenção das
causas externas no Brasil.
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Perfil do Programa Academia da Saúde no Estado de Pernambuco
Autores: ABATH, Marcella de Brito; LEMOS, Emmanuelly Correia; PAES, Isabella Martins
Barbosa; ALBUQUERQUE, Luciana Caroline; TENÓRIO, Thiago Spósito Antonino;
ALMEIDA, Ana Carolina.
Introdução: O Programa Academia da Saúde (PAS), instituído em 2011, têm como objetivo
contribuir para a promoção da saúde da população, a partir da implantação de polos com
infraestrutura e profissionais qualificados. Em Pernambuco, existem 222 polos do PAS,
distribuídos em 121 municípios. Na perspectiva de identificar o perfil desse programa e de
acompanhar o funcionamento dos polos, desde janeiro de 2013, foi implantado um formulário
de monitoramento on line. Objetivo: Descrever o perfil do Programa Academia da Saúde em
Pernambuco, em dezembro de 2013. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de corte
transversal, com dados provenientes do banco de monitoramento do PAS, do mês de
dezembro de 2013. Resultados: Neste período, 58 polos, de 49 municípios, responderam ao
monitoramento. Verificou-se que na maioria dos polos a gestão do Programa é de
responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde (82,8%); 72,4% possuem o
grupo gestor do polo/comissão de usuários funcionando; 56,9% atendem a todas as faixas
etárias e funcionam nos três turnos. As atividades realizadas são diversas, mas as mais
frequentes são práticas corporais/atividades física (98,3%). Respectivamente, 60,3% e 34,5%
dos polos realizaram eventos e fóruns de discussão. Em 86,2% dos polos são realizadas
atividades espontâneas. Quanto às parcerias, 67,2% dos polos estabeleceram parceria com a
Estratégia Saúde da Família. Conclusão: Os resultados demonstram que a maioria dos polos
do Programa Academia da Saúde em Pernambuco apresenta funcionamento adequado, de
modo a se constituir em lócus de promoção da saúde no território.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE GESTANTES DE ALTO RISCO DE UM
MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS
Larissa Bueno Ferreira1 Natália Lima de Almeida2, Marília Alfenas de Oliveira
Sírio3.
1

Mestranda em Ciências da Saúde, Saúde da Criança e do Adolescente,

Universidade Federal de Minas Gerais
2

Nutricionista, pela Universidade Federal de Ouro Preto.

3

Professora da Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto.

Introdução: A gravidez é um evento biologicamente natural, caracterizado por
alterações físicas e emocionais que influenciam tanto a dinâmica psíquica individual,
como as demais relações sociais da mulher. Para um melhor conhecimento da
complexidade das vivências do ciclo grávido-puerperal, é importante considerar fatores
como a história pessoal da gestante, o contexto da gravidez, a idade da gestante e o
vínculo com o parceiro. Dentre os fatores que imprimem risco a gestação está o
diabetes gestacional, anemia, Síndrome Hipertensiva Gestacional (SHG) e a idade
materna. Objetivos: Caracterizar o perfil sociodemográfico das gestantes de alto risco
de um município de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal,
de natureza quantitativa, envolvendo gestantes de alto risco. Participaram do estudo,
todas as gestantes com o diagnóstico médico de gestação de alto risco,
encaminhadas para o serviço de saúde de média complexidade vinculado ao SUS,
durante o período de junho de 2009 a fevereiro de 2012, totalizando 30 gestantes. A
partir dos dados obtidos dos prontuários médicos realizaram-se análises descritivas
por meio do programa estatístico PASW v. 17.0. Resultados: Dentre as participantes
do estudo, 13,3% apresentaram idade menor que 20 anos e 33,3% tinham entre 36 a
46 anos. Sobre o estado civil, 26,6% das gestantes disseram ser casadas, 36,6%
solteiras e 36,7% não declararam o tipo de união. Observou-se que 8,3% das
gestantes eram analfabetas, 58,3% tinham até o 1º grau completo e 33,3% até o 2º
grau completo. Além disso, 70% declararam-se “do lar”, 20% comerciantes e 10%
tinham outras ocupações. Sobre o número de consultas de pré-natal, 70% das
gestantes relataram ter feito de uma a três consultas, 26,7% de quatro a seis e 3,3%
sete consultas ou mais. Conclusão: As gestantes nos extremos da idade
apresentaram mais intercorrências na gestação, bem como as solteiras, com baixa
escolaridade e as que trabalhavam em casa. Além disso, observou-se uma alta
prevalência de gestantes que fizeram apenas, de uma a três consultas durante o pré-
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natal. A atenção especializada no pré-natal deve ser dispensada às gestantes com
perfil sociodemográfico semelhante, a fim de prevenir possíveis intercorrências na
gestação.
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Fatores Associados à Mortalidade Infantil na Regional de Saúde de Campinas, São Paulo,
2009
Sammila Andrade Abdala – graduanda em Saúde Pública – Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo – FSP/USP
Zilda Pereira da Silva – Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo – FSP/USP
Introdução: Apesar do decréscimo nos últimos anos, a mortalidade infantil ainda é um
importante problema de saúde pública e é influenciada por fatores biológicos, condições de vida
e acesso aos serviços de saúde. O objetivo foi analisar a mortalidade infantil e seus componentes,
segundo características da mãe e do nascido vivo (NV), no Departamento Regional de Saúde
(DRS) Campinas. Métodos: Estudou-se uma coorte de 54.258 NVs, em 2009, em hospitais e de
mães residentes nos municípios do DRS, vinculados por técnica determinística aos respectivos
óbitos <1 ano (606). Foi utilizada a Base de Dados Unificada de Nascidos Vivos e de Óbitos da
Fundação Seade e da Secretaria de Estado da Saúde. As variáveis estudadas foram: idade e
escolaridade da mãe, número de consultas de pré-natal, peso ao nascer, cor do NV e idade
gestacional. Foram calculadas as probabilidades de morte, os respectivos riscos relativos e
intervalos de confiança. Resultados: 14,5% das mães tinham <20 anos e 12,3% 35 anos e mais;
22,1% possuíam <8 anos de estudo. A cobertura de pré-natal foi elevada, 81,1% realizaram 7 ou
mais consultas. Dos NVs, 8,8% tinham baixo peso ao nascer e 8,7% eram pré-termos. A
probabilidade de morte foi de 11,17 óbitos por mil NV, sendo de 5,71%o NV no período
neonatal precoce. A mortalidade foi maior para os NVs com muito baixo peso ao nascer
(<1500g) comparada aos de peso ≥2500g (RR: 79,7; IC95%: 67,5-94,2). Os pré-termos também
apresentaram maior risco em relação aos NVs a termo (RR:! 16,3; IC95%: 13,8-19,2), sendo
muito mais elevado para os muito pré-termos (RR: 82,5; IC95%: 70,0-97,1). A probabilidade de
morte aumentou à medida que diminuíram as consultas de pré-natal (RR <7cons.: 5,5; IC95%:
4,7-6,4). Para os NVs de mães com <8 anos de estudo, a probabilidade de morte aumentou 30%
em relação às com 12 ou mais anos de estudo. Os NVs de adolescentes apresentaram
probabilidade de morte elevada em relação às mães com 20 a 34 anos (RR: 1,7; IC95%: 1,3-2,0).
A mortalidade de NVs de cor preta ou parda foi 13% maior em relação aos NVs de cor branca,
porém sem significância estatística. Conclusão: Muito baixo peso ao nascer e prematuridade se
mostraram os principais preditores de morte infantil, assim como menor acesso ao pré-natal,
gravidez na adolescência e baixa escolaridade, indicando a necessidade de se aprimorar a atenção
a essas mães.
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ESTUDO DE TENDÊNCIA TEMPORAL: ANÁLISE DOS INDICADORES
OPERACIONAIS E EPIDEMIOLÓGICOS DA HANSENÍASE EM MUNÍCIPIOS
PRIORITÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ
Oliveira KS; Souza J; Almeida MS; Zilly A; Sobrinho RAS
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste

Introdução: A situação epidemiológica da hanseníase pode ser verificada por
estudos de tendência temporal. O Ministério da Saúde (MS) elegeu municípios
prioritários no Paraná em relação ao controle da doença, sendo: Curitiba,
Londrina e Foz do Iguaçu. Considerando a cadeia de transmissão, fatores
socioeconômicos e operacionais, é necessária a análise de indicadores que
possam mostrar a evolução do trabalho das equipes de saúde e o
comportamento epidemiológico da doença. Objetivo: avaliar os indicadores
operacionais e epidemiológicos da hanseníase em municípios prioritários do
Paraná 2001 a 2010. Método: Estudo epidemiológico de corte transversal. Os
dados foram buscados no banco de dados Tabnet-Hanseníase- DATASUS/MS.
Criou-se um banco de dados para analise dos indicadores operacionais e
epidemiológicos, utilizando-se as normativas de avaliação recomendadas pelo
MS. Para o cálculo dos coeficientes epidemiológicos utilizou-se dados
populacionais do IBGE. Resultados: As séries históricas mostraram tendência
temporal positiva em relação ao indicador grau de incapacidade física avaliado
e para a proporção de casos curados entre casos novos diagnosticados.
Apresentou tendência positiva frente à proporção de casos novos
diagnosticados no ano que iniciaram a Poliquimioterapia padrão OMS nos três
municípios e redução na proporção de abandono de tratamento entre casos
novos no período, com incremento positivo nos dois últimos anos da série em
todas as localidades. Notou-se que o coeficiente de detecção em Curitiba
permaneceu com parâmetro “médio’’, Foz do Iguaçu “muito alto” e em Londrina
foi “alto” para a maioria dos anos ao longo da série histórica. Quanto ao
coeficiente de prevalência, Curitiba apresentou parâmetro “baixo” para todos os
anos, Foz do Iguaçu o coeficiente foi “médio” ao longo do período avaliado, e
em Londrina a prevalência ficou concentrada co espectro inferior do parâmetro.
Conclusão: Os programas mostraram aspectos positivos quanto aos
indicadores operacionais, contudo os indicadores epidemiológicos mostraram
coeficientes de detecção “muito alto” mostrando a existência de áreas com
detecção tardia e, consequentemente coeficiente de prevalência superior a 1
caso por 10.000 habitantes. Desta forma é necessário incrementar estratégias
de controle da doença para manter elevado o percentual de cura.
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CENÁRIOS DE CUMPRIMENTO DAS METAS DE REDUÇÃO DA MORTALIDADE
PREMATURA POR DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS NAS
UNIDADES FEDERADAS COM BASE EM ANÁLISE DE SÉRIE TEMPORAL DE
2000 A 2011
Alves, C. G.
Morais Neto, O. L.

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) apresentam a maior
carga de mortalidade em todo mundo, com aumento nos países de média e baixa
renda. Os principais grupos são as doenças do aparelho circulatório (DAC), doenças
respiratórias crônicas (DRC), neoplasias, e o diabetes. No Brasil, os dois primeiros
grupos, vem apresentando tendência de redução na última década e os demais
permanecem estáveis. O plano de ações estratégicas para o enfrentamento das
doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022 estabelece uma meta
de redução da mortalidade prematura em 2% ao ano até 2022. Objetivo: identificar
os cenários de cumprimento da meta de redução das taxas de mortalidade
prematura em 2% ao ano por parte das UF. Metodologia: análise de série temporal
das taxas padronizadas de mortalidade por DCNT, corrigidas para sub-registro de
óbitos, em cada um dos 4 grupos de causas no período de 2000-2011 nos sexos
masculino e feminino. Foi utilizado modelo de regressão linear autoregressivo de
Prais-Winsten. Estimou-se as taxas de incremento médio anual da mortalidade e os
respectivos intervalos de confiança de 95%. Definiu-se os estratos de UF com
cenários favoráveis e desfavoráveis de cumprimento da meta do plano a partir das
UF que apresentaram taxa de redução média anual significativa (p<0,05) e limite
superior do IC95% <= -2,0%, Resultados: Para o grupo das DAC, ambos os sexos,
as UF que apresentaram um cenário favorável foram: Distrito Federal, Santa
Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e
Paraná. Para o grupo de DRC as UF foram Amazonas, Distrito Federal e Paraná.
Para os grupos de causas Neoplasias e Diabetes Mellitus todas as UF
apresentaram cenários desfavoráveis com taxa de incremento médio anual com o
limite superior do IC 95% maior ou igual a menos dois. Conclusão: As UF, com o
apoio do Ministério da Saúde em articulação com os demais Órgãos Federais,
devem reforçar as intervenções focadas nos fatores de risco modificáveis para as
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DCNT e garantir o cuidado integral aos usuários diagnosticados para reduzir a
mortalidade prematura pelos quatro grupos de causas.
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A vulnerabilidade de adolescentes à infecção pelo vírus
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RESUMO
Introdução: A adolescência é um período de transição entre a infância e a
juventude, marcada por transformações biológicas e psíquicas, dentro de um
contexto sociocultural. Diante dessas mudanças os adolescentes encontram-se
marcados pelo quadro da vulnerabilidade frente às inúmeras situações e
comportamentos sociais e sexuais. Objetivo: Objetivou-se analisar a
vulnerabilidade de adolescentes à infecção pelo HIV/AIDS em escolares do
município de Iguatu – CE. Métodos: Foi realizada uma pesquisa exploratória,
descritiva com abordagem qualitativa com 12 adolescentes de uma Escola de
Ensino Fundamental e Médio do município de Iguatu – CE. As informações
foram obtidas no mês de junho de 2012, por meio de uma entrevista
semiestruturada com grupo focal. Os resultados foram analisados através do
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A pesquisa respeitou a Resolução 196/96,
do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Identificou-se que os sujeitos da
pesquisa (n=12), encontram-se na faixa etária de 17 a 19 anos de idade, sendo
prioritariamente solteiros, cursando entre o 2° e 3° ano do ensino médio, alguns
morando com familiares e apresentando renda familiar entre 1 e 5 salários
mínimos. O discurso coletivo mostrou que a prevenção contínua do vírus HIV
esteve diretamente ligada à duração e ao tipo de relacionamento. Nesse
sentido, ao passo em que o relacionamento se torna mais duradouro, o uso do
preservativo não se verifica mais nas relações sexuais. Embora os
adolescentes tivessem conhecimento acerca da transmissão e das formas de
prevenção à infecção, notou-se um desacerto entre suas informações a
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respeito da infecção pelo vírus HIV e a prática de medidas de prevenção.
Ressaltam ainda que a principal forma de adquirir conhecimentos sobre a
prevenção da AIDS são os meios de comunicação. Conclusão: É imperioso
afirmar a necessidade de ações integradas e contínuas com os diversos
segmentos sociais para que assim se possa, de maneira efetiva, criar
condições e estratégias de enfrentamento com vistas a deter os avanços de
contaminações pelo vírus HIV/AIDS cada vez mais frequente na população
jovem do nosso país proporcionando, dessa forma, a construção e vivência da
cidadania de maneira equilibrada e salutar.
Palavras-Chave: Adolescência; Vulnerabilidade; HIV/AIDS.
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Introdução: A cárie dentária é uma doença infecciosa e transmissível, considerada uma
pandemia com etiologia complexa e multifatorial, constituindo-se como eixo de cuidado na
odontologia. Estudos têm demonstrado que hábitos de vida pouco saudáveis, durante a
adolescência, constituem-se em fatores de risco para doenças, principalmente na vida adulta.
Esse também é um período de risco para a saúde bucal, pois as medidas adequadas de higiene
podem entrar em conflito com o estilo de vida, já que nesta fase os adolescentes não mais
aceitam a supervisão dos adultos. Os índices de cárie entre adolescentes da região norte do Brasil
foram duas vezes mais elevados do que na infância, sendo expressivo o aumento da doença num
período crítico de transição para a fase adulta. Objetivos: Levantar dados para estimar a
prevalência de cárie dentária em adolescentes da cidade de Belém, PA, utilizando as variáveis:
idade, sexo, higiene bucal e acesso a serviços odontológicos, contribuindo para ações de
promoção de saúde e prevenção de doenças. Métodos: Trata-se de uma pesquisa observacional
descritiva de caráter quantitativo. A coleta de dados foi composta por uma amostra sistemática
de 480 adolescentes, que responderam a questionários sobre hábitos de higiene bucal e passaram
por exames utilizando o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) para avaliar a
condição de saúde bucal. Resultados: A prevalência do índice CPO-D nos adolescentes foi
58,54% e a média do CPO-D foi 2,08, estando acima da média nacional e regional do último
levantamento epidemiológico. O componente cariado foi responsável pela maior parte do índice
CPO-D (81,85%), evidenciando a falta de acesso aos serviços odontológicos na população. Os
valores mais elevados do CPO-D foram verificados no sexo feminino e com idades mais
avançadas, porém ambos os fatores não foram estatisticamente significantes para a presença da
doença. A frequência de consulta ao dentista mostrou ser um fator decisivo para o indivíduo
apresentar ou não cárie dentária. Conclusão: Os dados sugerem carência de tratamento
odontológico restaurador e prevalência alarmante sobre os dentes acometidos por cárie dentária,
evidenciando a necessidade de ações de promoção de saúde bucal, com o intuito de minimizar os
agravos provocados pela doença, melhorando, assim, a qualidade de vida dos adolescentes.
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ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL NO CEARÁ: SÉRIE TEMPORAL DE
1996 A 2011

RESUMO
INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil consiste em um dos principais
indicadores de saúde, que permite avaliar a qualidade de vida de uma
população, tendo como base seu nível de desenvolvimento e o acesso aos
serviços de saúde. Uma das metas do Brasil até 2015, proposta pelos objetivos de
desenvolvimento do milênio, é a redução da taxa de mortalidade infantil, sobretudo da
mortalidade neonatal precoce, que está estreitamente ligada a problemas na atenção
à saúde da gestante e do recém-nascido. OBJETIVOS: Descrever o perfil

epidemiológico dos óbitos infantis no Ceará. METODOLOGIA: Estudo
descritivo, de evolução temporal, com variáveis retiradas do banco de dados do
DATASUS/Ministério da Saúde. RESULTADOS: Durante os 16 anos
estudados foram registrados 21.865 (45%) óbitos neonatais precoces, 6.906
(14,2%) neonatais tardios e 19.771 (40,8%) no período pós-neonatal.
Observou-se um declínio lento nos valores do coeficiente de mortalidade e
maior prevalência de óbitos em recém-nascidos com 28 a 36 semanas de
gestação. As causas de óbito mais prevalentes foram as originadas no período
perinatal e as malformações congênitas. O sexo com maior número absoluto
de óbitos foi o masculino. Percebeu-se um predomínio de óbitos infantis no
grupo de mães com faixa etária 20 a 24 anos, seguido das mães adolescentes.
CONCLUSÃO: Decréscimos mais pronunciados foram observados para
algumas

causas

de

morte,

particularmente

as

doenças

infecciosas,

acompanhados por reduções menores nos óbitos neonatais e pelo aumento da
ocorrência de nascimentos pré-termo. Com o estudo foi possível perceber a
necessidade de realização de pesquisas relacionadas à magnitude, tendência
e fatores associados à mortalidade perinatal, para que seja possível a criação
de novas políticas de saúde e uma melhor organização da rede de atenção a
saúde materna e infantil
AUTORES:
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Introdução. No contexto de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, a
promoção da alimentação saudável configura-se como uma estratégia fundamental a ser
implementada e que deve envolver ações que abrangem os diferentes períodos da vida.
A identificação de diferenças no padrão alimentar entre subgrupos demográficos e
sociais da população é essencial para orientar políticas públicas que possam deter a
incidência de doenças relacionadas à alimentação inadequada e a direcionar ações
apropriadas aos grupos mais vulneráveis. Objetivo. Avaliar a desigualdade da qualidade
global da dieta, e de seus componentes, entre estratos sociodemográficos diferenciados
por idade, sexo e nível de escolaridade. Método. Estudo transversal de base
populacional que utilizou dados de inquérito de saúde realizado em Campinas, SP, em
2008-09 (ISACamp 2008). A qualidade da alimentação de 3.382 indivíduos foi avaliada
pelo Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). O IQD-R é constituído por 12
componentes: oito baseados em alimentos (Frutas totais; Frutas integrais; Vegetais
totais e leguminosas; Vegetais verdes-escuros e alaranjados e leguminosas; Cereais
totais; Cereais integrais; Leite e derivados; Carnes, ovos e leguminosas) e quatro
baseados em nutrientes e ingredientes culinários (Sódio; Gordura saturada; Óleos;
Gord_AA que avalia o percentual energético proveniente das gorduras, saturada e trans,
álcool e açúcar de adição). Dependendo do componente são atribuídas pontuações que
variam de zero (mínima) a 5, a 10 ou a 20 (máximas). O IQD-R total é representado
pela soma dos escores dos componentes, podendo atingir até 100 pontos. Foram
estimadas médias do IQD-R global e de cada componente segundo as variáveis
independentes. Resultados. Escores superiores do IQD-R foram verificados nas
mulheres, e com o aumento da idade e do nível de escolaridade. As mulheres
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apresentaram escores mais elevados em cereais integrais, vegetais, frutas, leite e sódio
e escore menor em carnes e ovos, comparadas aos homens. Com o avanço da idade e da
escolaridade observaram-se pontuações mais elevadas nos escores de cereais integrais,
vegetais e frutas. Conclusão. Os achados identificam os componentes que devem ser
priorizados nas estratégias de promoção da alimentação saudável e apontam os
segmentos sociodemográficos mais vulneráveis à alimentação inadequada.
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PERFIL DAS PUÉRPERAS ATENDIDAS EM HOSPITAL AMIGO DA
CRIANÇA DE MINAS GERAIS
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INTRODUÇÃO: Ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
(AM) são imprescindíveis para que essa prática não seja interrompida
precocemente. Vários fatores podem contribuir para o AM, com destaque para
as características de saúde das puérperas. OBJETIVO: Conhecer o perfil
gestacional e de aleitamento materno de puérperas atendidas em um Hospital
Amigo da Criança (HAC). MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal,
retrospectivo, realizado entre Outubro de 2012 e Junho de 2013, por meio de
questionário estruturado e coleta em prontuário médico de dados relativos à
idade materna, informações sobre pré-natal, parto e cuidado no pós-parto.
Realizou-se análise descritiva e teste kolmogorov-Smirnov para avaliar
normalidade, os resultados foram apresentados como mediana (Intervalo do
Confiança - IC95%). Utilizou-se o software Statistical Package for the Social
Sciences® (SPSS) versão 19. RESULTADOS: Foram avaliadas 1270
puérperas, com mediana de 26,71 anos (15-45 anos) de idade e 8,13 (0-36
consultas) consultas pré-natal. Nestas, 650 (52,5%) afirmaram ter recebido
informação sobre aleitamento materno, 333 (42,2%) sobre a prática da ordenha
e 1077 (86,9%) relataram receber apoio da equipe na amamentação. O parto

1235

vaginal foi referido por 887 (70,8%) participantes. Dentre as puérperas, 1096
(87,5%) declararam a prática de aleitamento materno exclusivo (AME), sendo
que (75,0%) afirmaram ter amamentado na primeira hora de vida e 58 (4,6%)
informaram ofertar chupeta ao recém-nascido (RN). Foi identificado 15,4%
(n=193) de lesão mamilar, 72 (38,3%) dos casos ocorreram em até 24 horas
após o parto. CONCLUSÃO: O perfil descrito demonstra maior ocorrência de
parto vaginal, altas taxas de amamentação na primeira hora de vida e AME e
baixa oferta de chupeta, fatores que na literatura estão associados a maior
prevalência de AM. Entretanto, a reduzida prevalência de orientações sobre
ordenha e aleitamento materno e a ocorrência de lesão mamilar, apontam para
a necessidade em se promover ações direcionadas à orientação das
puérperas, com objetivo de prevenir as possíveis complicações do pós-parto e
consequente interrupção do aleitamento materno.
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FREQUÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE

Francisca Urbano de Araújo, Poliana Araújo de Brito, Rayane Grayce da Silva,
Nathalya Julianny de Macêdo Olimpio, Dyana Karolyne Alves da Silva, Rosa Sá
de Oliveira Neta, Ana Suely de Andrade, Ricardo Fernando Arrais, Severina
Carla Vieira Cunha Lima
RESUMO

Introdução: A prevalência de Síndrome Metabólica (SM) vem crescendo entre
as crianças e adolescentes, e este fato esta diretamente relacionado ao
fenômeno da transição nutricional ocasionada pela elevada prevalência de
excesso de peso na faixa etária pediátrica (Moraes et al, 2009). A ocorrência
da SM em crianças e adolescentes está associada a risco aumentado de
doenças cardiovasculares entre outras doenças crônicas. Ademais, a SM
quando adquirida na juventude, assim como seus riscos à saúde, tende a
persistir na idade adulta (IBGE, 2010; Gontijo et al, 2010). Objetivo: Avaliar a
frequência de SM em pacientes pediátricos com sobrepeso e obesidade.
Métodos: Estudo observacional transversal realizado com 95 crianças e
adolescentes de 5 a 18 anos entre junho de 2012 a junho de 2013. O Estudo
foi aprovado pelo CEP/UFRN. Aplicou-se um questionário para a coleta de
dados antropométricos, clínicos e bioquímicos. Os pontos de corte para o
diagnóstico de SM foram baseados no International Diabetes Federation
(2007). Para a análise estatística, realizou-se o teste ‘t’ bilateral e do quiquadrado. Resultados: Dos 95 pacientes, 66,3% eram do sexo feminino. A
média de idade foi de 10±2,9 anos. Verificou-se que 87,4% possuíam história
familiar positiva para a obesidade, 82,1% para dislipidemia e 40% para
doenças cardiovasculares. Considerando o estadiamento puberal, encontrouse um menor percentual de pacientes no estágio pré-púbere (12,8%) e maior
no estágio púbere inicial (23,1%). Registrou-se uma maior frequência 70,5% de
obesidade, independente da faixa etária. Observou-se que 16,8% já
apresentavam 3 critérios para o diagnóstico da SM, enquanto que 35,8%
apresentavam 2 critérios. Não houve associação entre a maturação sexual e
idade para o desenvolvimento da síndrome metabólica (p=0,520), assim como
as demais variáveis. Conclusões: Uma elevada frequência de crianças e
adolescentes com sobrepeso/obesidade já apresentam a síndrome metabólica,
e um alto percentual de crianças e adolescentes já com dois critérios para o
diagnóstico da SM o que é preocupante considerando a presença precoce de
fator de risco para as doenças cardiovasculares.
Palavras-chave: Prevalência, Síndrome Metabólica, Crianças, Adolescentes.
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Prevalência de anemia e fatores associados em crianças de 12 a 36 meses em São LuísMA

Allan Fontenele Estrela; Rosângela Fernandes Lucena Batista; Vanda Maria Ferreira
Simões; Lívia dos Santos Rodrigues; Mariana dos Santos Vieira; Renata Gabriela
Pereira Cunha, Eduarda do Vale Gomes; Antonio Augusto Moura da Silva; Marco
Antonio Barbieri; Heloísa Bettiol; Viviane Cunha Cardoso
Introdução: A anemia por deficiência de ferro é uma carência nutricional comum na
infância, que pode acarretar sérios agravos nos primeiros anos de vida da criança. Entre
os principais danos tem-se o déficit no desenvolvimento infantil e neuropsicomotor,
comprometimento da imunidade celular e da capacidade intelectual. Objetivo: Estimar
a prevalência e fatores associados à anemia em crianças de 12 a 36 meses em São Luís,
MA. Método: Estudo transversal de base populacional com crianças de 12 a 36 meses.
A amostra foi constituída de 2.223 crianças participantes da pesquisa Fatores
Etiológicos do nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde da
criança: Coorte de nascimento em duas cidades brasileiras - BRISA. Para a investigação
da anemia foi coletado sangue periférico das crianças e realizado hemograma completo
com dosagem de Hemoglobina. Foram consideradas crianças anêmicas aquelas com
valores inferiores a 11g/dL segundo preconiza a OMS. Foram estudadas as seguintes
variáveis: sexo da criança, idade gestacional, tipo de parto, peso ao nascer, idade
materna, cor da mãe, Classificação Econômica Brasil e situação conjugal materna.
Foram feitas análises por meio da Regressão logística. Resultados: A prevalência de
anemia encontrada foi de 23,8%. Foram associados à anemia: crianças de mães pardas
(OR 1,40; IC 95% 1,05-1,87), em união consensual (OR 1,62; IC 95% 1,23-2,14), sem
companheiro (OR 1,64; IC 95% 1,18-2,28), idade materna ≥35 anos (OR 0,49 IC95%
0,32-0,79), pertenciam a classes econômicas menos favorecidas, parto cesáreo. Após
análise ajustada, foram fatores de risco pertencer à classe C (OR 1,70 IC 95% 1,152,52) e D/E (OR 2,87 IC 95% 1,90-4,34) e como fatores de proteção parto cesáreo (OR
0,69 IC 95% 0,53-0,89) e idade materna ≥ 35 anos (OR 0,62 IC 95% 0,53-0,89).
Conclusão: Os achados desse estudo apontam uma alta prevalência de anemia na
população estudada e como importante fator de risco pertencer às classes econômicas
menos favorecidas. Devendo ser considerado um problema de saúde pública,
corroborando a necessidade de ações preventivas com maior assistência em puericultura
e amplo apoio ao desenvolvimento da criança.
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TÓPICO – 007 Epidemiologia de grupos populacionais / saúde do homem
Lesões bucais em homens: um estudo exploratório
FALCÃO, M.M.L.; PINHEIRO, V.B.; FREITAS, V.S.; FREITAS, T.M.de C.; SANTOS,
J.N.dos
INTRODUÇÃO Os homens estão mais vulneráveis a doenças crônicas e morte
precoce quando comparado às mulheres. Nesse cenário, surge a Política Nacional
de Atenção Integral a Saúde do Homem com o intuito de qualificar a saúde dessa
população, prevenir e reduzir os agravos evitáveis. Assim, a realização de estudos
epidemiológicos nesse grupo possibilita a identificação dos problemas, ao tempo
que subsidia a adoção de políticas públicas que podem auxiliar a reversão do
quadro epidemiológico. OBJETIVOS Verificar o perfil epidemiológico e as principais
lesões bucais dos homens atendidos no Centro de Referências de Lesões Bucais
(CRLB) da Universidade Estadual de Feira de Santana no período de 2002 a 2012.
MÉTODO Realizou-se uma pesquisa descritiva de caráter exploratório que analisou
os prontuários masculinos no período de 10 anos no CRLB. As informações
coletadas referiram-se à idade, ocupação, cor, hábitos de vida como etilismo e
tabagismo e presença de lesões bucais. Os dados foram analisados descritivamente
por meio de frequências absolutas e percentuais. RESULTADOS Foram levantadas
830 lesões. A faixa etária com maior predomínio foi acima de 40 anos com 72,4%
(594) dos casos; 20,2 % (149) auto referiram-se como brancos e 62,5% (389) das
lesões ocorreram em indivíduos que trabalhavam expostos sol sem proteção. 71,1%
(584) dos homens bebiam, 62,7% (515) fumavam, sendo que 54,1% (445) usavam
tabaco e álcool, simultaneamente. 830 lesões foram verificadas, entretanto, apenas
em 33,2% (259) o diagnóstico clínico foi suficiente, sendo necessária a realização do
exame histopatológico em 66,8% (522) delas. Das lesões com essa necessidade,
somente 63% (329) apresentaram o laudo histopatológico. As cinco lesões mais
frequentes foram o carcinoma espinocelular que representou 21,6% (71) das lesões
com laudo, seguido da mucocele, 6,7% (22), displasia epitelial, 5,2% (17),
hiperceratose, 5,2% (17) e fibroma, 4,3% (12). Além destas, foi incluída a queilite
actínica, com diagnóstico apenas clínico, representando 6,6% (52) das lesões.
CONCLUSÃO A população masculina desse trabalho caracterizou-se por indivíduos
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não brancos, com mais de 40 anos, tabagistas e etilistas, cuja ocupação estava
relacionada à exposição solar. As principais lesões bucais que encontradas foram o
carcinoma, queilite actínica, mucocele, displasia epitelial e hiperceratose.
Palavras-chave: saúde do homem, doenças da boca.
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Completitude, consistência e duplicidade de casos de violência registrados no Sinan em
Recife, de 2009 a 2012
Autores: ABATH, Marcella de Brito; LIMA, Maria Luiza Lopes Timóteo; LIMA, Priscilla de
Souza; MAIA e SILVA, Maria Carmelita; LIMA, Maria Luiza Carvalho.
Introdução: As violências doméstica, sexual e outras interpessoais e autoprovocadas são
objeto de notificação desde 2006. Inicialmente, os casos notificados eram processados no EpiInfo, passando, em janeiro de 2009, a integrar o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan). A base de dados do Sinan deve ser avaliada quanto à qualidade dos
registros de violência para que sejam feitas as modificações necessárias, de modo que
possibilite a produção de informações capazes de subsidiar as intervenções. Objetivo:
Analisar a qualidade do Sinan, módulo violência, em Recife, Pernambuco, quanto à
completitude e consistência das variáveis e duplicidade de notificações, por ano, de 2009 a
2012. Método: Trata-se de um estudo descritivo, no qual os dados provenientes do Sinan da
Secretaria de Saúde de Recife, módulo de violência, foram estudados quanto à completitude e
consistência de 35 variáveis e não duplicidade de registros, no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2012. Aplicou-se o teste do qui-quadrado para tendência linear (p<0,05) para
análise da completitude e consistência, utilizando-se o Epi-Info. Resultados: No período
estudado, foram notificados 7.345 casos de violência em residentes de Recife, o que
representou um houve aumento de 283,9% no número de notificações quando se comparam
os anos extremos. As médias percentuais de completitude, consistência e duplicidade foram,
respectivamente, de 70,3%, 98,5% e 0,2%. Entre as variáveis que apresentaram tendência
significativa (p<0,05), em 53,9% delas houve redução na completitude. Destacaram-se com
maior redução no percentual de completitude no período as variáveis hora da ocorrência
(53,0%) e provável autor da agressão (36,8%). Quanto à consistência, 66,7% das relações
entre variáveis apresentaram aumento na consistência. Das relações entre variáveis que
apresentaram redução no grau de consistência, a variação percentual foi de até 2,2% no
período. O percentual de duplicidade foi de 0,5% em 2012, e inexistente em 2009.
Conclusão: As médias percentuais de completitude, consistência e duplicidade foram
consideradas, respectivamente, regular, excelente e aceitável, contudo, faz-se necessário
investir na melhoria da qualidade de algumas variáveis em especial no que se refere à
completitude.
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Fatores associados à recaída do tabagismo em mulheres assistidas em unidades
básicas de saúde da zona oeste do município do Rio de Janeiro
NASCIMENTO, C. C. S. - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; SILVA, G. A. - Universidade do Estado do Rio
de Janeiro; NASCIMENTO, M. I. - Universidade Federal Fluminense

Introdução: Apesar do sucesso das políticas de controle do tabaco implementadas nos
últimos 20 anos no país, o tabagismo ainda é um problema de saúde pública, e a recaída
é um grande desafio enfrentado pelo fumante em tratamento. Objetivo: avaliar os
fatores associados ao tempo de recaída, durante o tratamento do fumante no Programa
de Controle do Tabagismo em unidades de saúde do município do Rio de Janeiro.
Métodos: trata-se de um estudo de coorte prospectivo conduzido entre agosto de 2012 a
dezembro de 2013, com 95 mulheres, que pararam de fumar após 4 semanas de adesão
ao tratamento e acompanhadas até 6 meses. Os fatores analisados foram relacionados à
preocupação com o peso (achar que fumar emagrece e fazer dieta) e a depressão e/ou
ansiedade (fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico); sociodemográficos
(idade, cor da pele, estado conjugal e escolaridade), e relacionados ao tabagismo (uso de
álcool). Foram calculadas as Hazard Ratios (HR) brutas e respectivos intervalos de
confiança de 95% (IC 95%), com o uso do modelo de riscos proporcionais de Cox,
considerando o nível de significância de 5%. Resultados: A maioria das mulheres (76%)
tinham 45 anos ou mais de idade. A média de idade de iniciação do tabagismo foi 16
anos (DP= 6,13). A média de ganho de peso entre as mulheres que permaneceram sem
fumar por 6 meses foi 2,65kg (variação: -4,8 a 10,3kg). A taxa de recaída aos 6 meses
foi de 52,6%, com tempo mediano de recaída de 104 dias. Na análise bivariada, achar
que fumar emagrece ou fazer dieta apresentaram um risco maior de recaída, porém não
estatisticamente significativas. Fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico
(HR= 2,61, IC95% 1,284-5,315), e o uso de álcool (HR= 2,11, IC95% 1,151-3,887)
aumentaram o risco de recaída mais que o dobro, comparado com a ausência de tais
características. Mulheres com companheiro (HR=1,74, IC95% 0,977-3,114), cor da pele
branca (HR=1,61, IC95% 0,899-2,888), e com baixa escolaridade (HR=1,13 IC 95%
0,634-2,025) tiveram risco aumentado de recaída, porém sem significância estatística.
Conclusão: o estudo mostrou que o histórico de depressão e/ou ansiedade, bem como o
uso de álcool estão associados à recaída, sugerindo que o aprimoramento das estratégias
de cessação do tabagismo devem considerar estas condições.

Palavras-chave: Tabagismo. Mulheres. Fatores de Risco. Recaída.
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IMPACTO DOS ÓBITOS DE MOTOCICLISTAS NA TENDÊNCIA DAS TAXAS DE MORTALIDADE
POR ACIDENTES DE TRANSPORTE TERESTRE (ATT) NAS UNIDADES FEDERADAS: ANÁLISE DE
SÉRIE TEMPORAL NO BRASIL, 2000-2011.
Morais Neto, O.L.
Mandacarú, P.M.P.
Malta, D.C.
Silva, M.M.A.

Introdução: O Brasil vem apresentando aumento na produção e na frota de motocicletas.
Atualmente, a taxa de mortalidade de motociclistas (CID-10 V20-V29) é mais elevada que a dos
demais meios. Objetivo: Comparar as taxas de incremento médio mensal (TXINCREM) das
taxas de mortalidade por ATT com e sem os óbitos de motociclistas. Metodologia: Estudo de
série temporal cujas variáveis dependes foram: a taxa mensal de mortalidade por ATT (CID-10:
V01-V89) e a taxa mensal de mortalidade por ATT excluindo os óbitos de motociclistas. Para a
análise de regressão, utilizou-se o modelo de regressão linear autoregressiva de Prais-Winsten.
Avaliou-se a tendência da série (Janeiro/2001-Dezembro/2011), considerando os valores das
TXINCREM, seus respectivos IC 95%, ajustadas pela sanzonalidade. Foi utilizado o STATA 12.0.
Resultados: análise de tendência das taxas de mortalidade por ATT (sem óbitos de
motociclistas) mostrou que: 5 UF apresentaram tendência de aumento das taxas de
mortalidade, 14 UF apresentaram tendência estacionária e 08 tendência de redução. A análise
de tendência das taxas por ATT com todos os óbitos mostrou os seguintes resultados da
TXINCREM: das 5 UF que apresentaram tendência de aumento na analise anterior, 3 delas
(MA, PI, MG) apresentaram aumento nas TXINCREM; dos 14 estados que apresentaram
tendência estacionária, 06 (RN, PB, PR, SE, MS, MT) apresentaram aumento nas TXINCREM;
dos 08 estados que apresentaram tendência de redução, 4 (PE, ES, SP, SC) apresentaram
aumento nas TXINCREM. Observou-se que o maior impacto nas TXINCREM ocorreu nas UF:
MG, MA, PI cuja variação percentual das TXINCREM, comparando a as TXINCREM dos modelos
sem motociclistas e com motociclistas, foram 75,4%, 128,7% e 142,6%, respectivamente.
Conclusão: O impacto dos óbitos de motociclistas constitui um obstáculo para o cumprimento
da meta da Década de Ações de Segurança no Trânsito e torna urgente intervenções de
segurança no trânsito focadas nos condutores e passageiros desse meio de transporte.
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Diferenças de gênero na qualidade da dieta de adultos
Daniela de Assumpção1, Semíramis Martins Álvares Domene2, Regina Mara Fisberg3,
Ana Maria Canesqui1, Marilisa Berti de Azevedo Barros1
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Curso de Nutrição, Departamento de Saúde,
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Saúde Pública, Departamento de Nutrição, Universidade de São Paulo (USP).

Introdução. Os diferenciais de morbimortalidade entre homens e mulheres resultam,
em grande parte, de diferenças do estilo de vida e dos comportamentos relacionados à
saúde. A literatura aponta que comparados às mulheres, os homens apresentam maior
mortalidade, prevalências mais elevadas de tabagismo, de uso abusivo de álcool e de
alimentação não saudável. Objetivo. Avaliar as diferenças da qualidade da dieta e dos
fatores associados, entre homens e mulheres adultos, utilizando o Índice de Qualidade
da Dieta Revisado (IQD-R). Método. Trata-se de estudo transversal de base
populacional que analisou informações de 949 adultos participantes de inquérito de
saúde realizado em Campinas, SP, em 2008-09 (ISACamp 2008). O IQD-R é composto
por 12 componentes sendo oito baseados em alimentos e quatro baseados em nutrientes
e ingredientes culinários. O IQD-R total é representado pela soma dos escores dos
componentes, podendo atingir um máximo de 100 pontos. Para cada sexo, foram
estimadas as médias do IQD-R global, segundo variáveis sociais, de comportamento e
de morbidade, e desenvolvidos modelos de regressão múltipla para identificar os fatores
associados. Foram também estimadas as médias dos escores de cada componente do
IQD-R. Resultados. As mulheres apresentaram maior IQD-R que os homens e escores
superiores a eles nos componentes de frutas, vegetais e leite; entre os homens, o escore
foi maior apenas para o componente carnes e ovos. Embora melhor que o dos homens, o
escore das mulheres ainda é muito baixo, especialmente em alguns componentes.
Quanto aos fatores associados, diferença importante foi observada entre os sexos. Nos
homens, melhores índices foram observados nos de 40 anos ou mais; naqueles que
faziam alguma coisa para emagrecer, o índice de qualidade da dieta era pior comparado
aos que não faziam. Nas mulheres, o avanço da idade, a prática de atividade física no
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lazer, não fumar, residir com menos de três pessoas no domicílio e a presença de doença
crônica mostraram-se associados à melhor qualidade da dieta. Conclusão. Os resultados
registram a melhor qualidade da dieta das mulheres adultas em relação aos homens, bem
como a diferença entre os gêneros quanto aos fatores que se associam ao padrão
alimentar, apontando a necessidade de desenvolver estratégias para melhorar a
qualidade da alimentação dos adultos, especialmente a dos homens.
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PERFIL DE MORBIDADE RELACIONADA AO TRABALHO EM
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE UM SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE
REFERÊNCIA EM SOBRAL, CE
VASCONCELOS, S. S.; BARBALHO, E. V.; BARRETO, P. V. C. A.; ALMEIDA,
J. F.; VIANA, L. M. A.; GOUVEIA, S. S. V.
INTRODUÇÃO: As transformações ocorridas na sociedade advindas do capitalismo,
relacionadas às novas formas de produção, têm influenciado o processo saúde-doença
da humanidade. As repercussões sobre saúde, trabalho e o ambiente gerado pelos
processos produtivos em diferentes atividades laborais trazem desafios importantes para
o Sistema Único de Saúde. OBJETIVO: Descrever o perfil de morbidade relacionada
ao trabalho em profissionais da saúde de um serviço de reabilitação de referência em
Sobral-Ce. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa,
realizado durante o mês de dezembro de 2013. Os dados foram coletados no serviço de
atenção secundária do SUS, na cidade de Sobral-Ce, através de um questionário
aplicado aos funcionários do serviço, cujas variáveis avaliadas foram: idade, sexo, carga
horária e agravos relacionados à atividade produtiva. Participaram da pesquisa 11
categorias de profissionais, sendo um total de 41 entrevistados. Os dados obtidos foram
descritos em porcentagem. RESULTADOS: No serviço estudado, existem 13
fisioterapeutas, 2 terapeutas ocupacionais, 1 psicólogo, 1 coordenador, 1 enfermeira, 6
auxiliares de enfermagem, 4 profissionais de serviços gerais, 6 secretários, 2 motorista,
1 maqueiro e 4 vigias. A média de idade foi de 33 ± 7 anos. A carga horária média foi
de 33 ± 8 horas semanais. Houve predominância no sexo feminino (69,7%). Ao
considerar os agravos relacionados ao trabalho por cada classe profissional, encontrouse os resultados: fisioterapia: algia na coluna (50%) e estresse (50%); terapia
ocupacional: problemas respiratórios (50%) e algia na coluna (10%); psicologia:
problemas respiratórios (100%) e algia na coluna (100%); enfermagem: estresse
(100%); auxiliar de enfermagem: algia na coluna (50%) e problemas respiratórios
(50%); secretários: algia na coluna (50%) e problemas respiratórios (33,3%); motorista:
algia na coluna (50%) e no joelho (50%); maqueiro: algia no ombro (100%) e no joelho
(100%); vigia: algia na coluna (50%) e em membros inferiores (50%); coordenador:
algia na coluna (100%) e estresse (100%); serviço geral: algia na coluna (100%) e no
punho (66,6%). CONCLUSÃO: É importante o conhecimento destes dados para
facilitar medidas de prevenção e promoção da saúde, sabendo-se que isto afetará
positivamente na saúde destes profissionais e nos diversos processos produtivos deste
serviço.

1246

ATITUDES E CRENÇAS DOS MÉDICOS FRENTE AO USO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS
Wanderson dos Santos Gonçalves¹; Rayane Cristina Faria de Souza¹; Lorena Silveira Cardoso¹;
Fernanda Dadalto Garcia²; Marluce Miguel de Siqueira³.
__________________________________________
1. Enfermeiro; Mestrando em Saúde Coletiva-UFES, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
wsg.goncalves@gmail.com; Brasil.
1. Enfermeira; Mestranda em Saúde Coletiva-UFES, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
ray.cris@yahoo.com.br ; Brasil.
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2. Psicóloga; Especialista em Psicologia Jurídica-UERJ, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
fernandapsigarcia@gmail.com; Brasil.
3. Profª. Associada III do Deptº de Enfermagem e Coordenadora de Pesquisa do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
marluce.siqueira@ufes.br; Brasil.

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas (SPAs) no Brasil tem sido alvo
de grande preocupação e as estratégias de educação permanente de profissionais
que lidam com a temática torna-se necessária. Assim, o Centro Regional de
Referência do estado do Espírito Santo (CRR-ES) foi implementado a partir da
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas a fim de qualificar e fortalecer ações
da rede de atenção aos usuários. Objetivo: Identificar as atitudes dos médicos
frente ao uso de SPAs. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, quantitativo, por
meio da técnica de grupo focal, com 08 médicos participantes do CRR-ES. Utilizouse uma escala sobre atitudes e crenças com base no estudo de Guerin (1994),
aplicada no primeiro e último dia do curso. Resultados e Discussão: Dentre os
alunos, 87,5% eram do sexo feminino, com média de idade de 41 anos e de tempo
de trabalho de 16 anos. 62,2% participaram de treinamento/curso sobre a temática;
46,2% concordam que o uso de drogas não deveria ser considerado problema de
saúde; 61,6% consideram o usuário uma pessoa sem recuperação ou tratamento;
61,6% aceitam que os dependentes são pessoas fracas e com falhas de caráter;
61,5% acham que os usuários não merecem ser acolhidos no serviço de saúde;
53,9% concordam que os dependentes são ameaçadores e agressivos e deveriam
ser excluídos. Considerações: É imprescindível trabalhar a educação permanente
dos profissionais de saúde com foco nas atitudes e crenças sobre o uso de SPAs,
para aumentar a eficácia da identificação, tratamento e reabilitação dos usuários.
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR E RISCO CARDIOVASCULAR PELO ESCORE
PATHOBIOLOGICAL DETERMINANTS OF ATHEROSCLEROSIS IN YOUTH (PDAY)
Dantas, Rafaela Ramos; Farias, Camilla Ribeiro Lima; Costa, Ivelise Fhrideraid Alves
Furtado; Medeiros, Carla Campos Muniz; Dantas, Thacira Ramos; Guimarães, Anna
Larissa Veloso; Melo, Priscilla Yévelin Barros de; Carvalho, Danielle Franklin de.
Introdução: Alguns hábitos relacionados com os alimentos podem ter influência sobre o
comportamento alimentar e, dessa forma, alterar o seu consumo, com repercussões
diretas sobre a qualidade de vida do indivíduo. Objetivos: Avaliar o comportamento
alimentar e o risco cardiovascular em escolares adolescentes pelo escore PDAY.
Métodos: Estudo transversal realizado em escolas públicas, com 540 adolescentes entre
15 e 19 anos, no município de Campina Grande-PB, entre setembro/2012 e junho/2013.
Foram realizadas análises sanguíneas (glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total e
frações) e antropométricas (peso, altura), além da aferição da pressão arterial, para
construção do escore de risco PDAY. Também foi aplicado questionário para avaliar o
consumo alimentar através de marcadores de alimentação saudável e não saudável e
frequência semanal de consumo, segundo o formulário de marcadores de consumo
alimentar para indivíduos com cinco anos de idade ou mais. Os dados foram analisados
no SPSS 17.0, considerando-se o nível de significância de 5%. A coleta de dados
obedeceu aos princípios éticos então preconizados pela resolução nº196/96. Resultados:
De acordo com o escore PDAY, eles foram classificados em baixo risco cardiovascular
(58,5%) e risco intermediário/alto (41,5%). Os adolescentes do sexo masculino foram
maioria quando considerados os escores intermediário/alto (57,6%; n=129), tendo o
escore de baixo risco prevalecido entre as adolescentes 83,5% (n=264). O estudo
demonstrou um aumento do consumo de alimentos não saudáveis e redução da
alimentação saudável (como frutas e hortaliças). Do total, 67,7% das mulheres
consumiam pelo menos um marcador de alimentação saudável em cinco dias ou mais
durante a semana, enquanto nos homens predominava o consumo em menos de cinco
dias 35,6% (n=74). Para a alimentação não saudável (como guloseimas), deu-se o
contrário. Dentre as adolescentes foi maior o percentual de consumo em menos de cinco
dias na semana: 69,2% (n=139), enquanto para os homens este valor foi de 35,2%
(n=119). Conclusão: Houve o consumo substancial de alimentação não saudável e uma
importante prevalência de risco cardiovascular intermediário e alto em uma faixa etária
jovem. A identificação precoce dessas alterações pode permitir intervenções precoces,
evitando transtornos mais sérios e de difícil tratamento.
Palavras-chave:
adolescentes.
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Resumo: Padrão de consumo de crack e álcool em usuários de um centro de
atenção psicossocial- álcool e drogas
O uso de drogas é um grande problema instalado na sociedade contemporânea. Com
repercussão mundial, envolve inúmeros problemas sociais como a criminalidade,
adoecimento coletivo, destruição de famílias, dentre outros; considerando o
avassalador impacto na saúde de um indivíduo que faz abuso de entorpecentes como
crack e álcool, objetivamos nesse estudo analisar as especificidades do padrão de
consumo de usuários de crack e álcool atendidos no Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e outras Drogas (CAPS AD) do município de Sobral-CE, como passo inicial
para intervenções futuras. Utilizamos o método exploratório-descritivo, documental,
retrospectivo com abordagem quantitativa, realizado no CAPS AD de Sobral/CE em
2010 e 2011, com uma amostra de 567 prontuários de usuários de crack e álcool. A
coleta de dados embasou-se em um formulário elaborado a partir do Roteiro de
Acolhimento do CAPS-AD. Os dados foram organizados e tabulados no Microsoft
Office Excel, versão 2007, e posteriormente analisados com base na análise
estatística. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA) mediante CAAE nº 0069.0.039.000-11 e sob Protocolo
nº 1033/2011. Como resultados, tivemos uma maioria masculina, com predominância
jovem dentre os usuários de crack (11 a 29 anos) e de meia idade para o álcool (30 a
39 anos). O padrão de consumo revelou-se de uso nocivo, dependente e diário para
as duas drogas. O tempo de consumo prevalente do crack foi superior a cinco anos,
enquanto do álcool foi mais de 20 anos. Em relação à forma de uso da droga
escolhida, o álcool prevalece na forma ingerida (99,6%), enquanto o crack é
preferencialmente fumado na lata (60,5%). Entendemos que lutar contra drogas lícitas
ou ilícitas se constitui em grande desafio no século atual, é notório que cada vez mais
precocemente se inicia o consumo de drogas, o consolidando como hábito, inclusive
familiar, assim, faz-se necessário políticas genuinamente voltadas para essa causa,
que desmistifique o hábito como sinônimo de prazer e poder, mas o aponte enquanto
comportamento de risco para mazelas sociais e físicas em um futuro muito próximo.
Autores:
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO
Poliana Araújo de Brito, Rayane Grayce da Silva, Nathalya Julianny de Macêdo
Olimpio, Dyana Karolyne Alves da Silva, Francisca Urbano de Araújo, Rosa Sá
de Oliveira Neta, Ana Suely de Andrade, Ricardo Fernando Arrais, Severina
Carla Vieira Cunha Lima
INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo
mínimo de 400g de frutas, legumes e verduras (FLV) ao dia como estratégia
para manutenção do peso corporal adequado e para a prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis (WHO, 2003). Salienta-se a importância do
consumo adequado de FLV, pois estes alimentos são fontes de vitaminas,
minerais, fibras e compostos bioativos, os quais exercem ação antioxidante e
auxiliam na prevenção de algumas doenças crônicas não transmissíveis
(BARBOSA et al., 2005; Muniz et al, 2013). Estudiosos observaram que a
ingestão de FLV abaixo do recomendado é maior em escolares e adolescentes,
quando comparado a pré-escolares (LORSON et al., 2009). OBJETIVO:
Verificar o consumo de FLV em crianças e adolescentes com excesso de peso
atendidos no ambulatório de nutrição do Hospital de Pediatria Professor
Ferreira Bezerra (HOSPED) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). MÉTODO: Estudo observacional transversal realizado com 95
crianças e adolescentes de 5 a 18 anos entre junho de 2012 a junho de 2013,
foi aprovado pelo CEP/UFRN. Aplicou-se um questionário para a coleta de
dados antropométricos e clínicos. O consumo alimentar foi avaliado por meio
de dois R24hrs com intervalo de 30 a 45 dias entre as aplicações. A ingestão
foi comparada com o recomendado pela Pirâmide Alimentar (PHILIPPI et al.
2008). Para análise dos nutrientes utilizou-se o software Dietwin Personal
2010. RESULTADOS: A amostra final foi constituída por 89 crianças e
adolescentes com idade média de 9,9±2,9anos. A média geral do índice de
massa corporal foi de 26±5,1Kg/m², 45 (50,6%) crianças e 44 (49,4%)
adolescentes. Encontrou-se de um modo geral, que o consumo de FLV foi
abaixo do recomendado. Classificando a ingestão de FLV em “Consumo
adequado”, “Baixo consumo” ou “Consumo elevado”, registrou-se um maior
percentual (82%) de baixo consumo de vegetais quando comparado ao
percentual (70%) de baixo consumo de frutas. O consumo de frutas foi maior
nas meninas (30,5%) e o de vegetais nos meninos (23,3%). Entre os
adolescentes encontrou-se um percentual mais elevado (34,1% para frutas e
27,3% para vegetais) classificados com consumo adequado. CONCLUSÃO:
Conclui-se que as crianças e adolescentes com excesso de peso apresentam
um baixo consumo de FLV.
Palavras chaves: Criança e Adolescente, Fruta, Verdura, Excesso de peso.
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Mortalidade entre pacientes inicialmente considerados de baixo risco - a
experiência do Ambulatório de Pronto-Atendimento da Medicina Interna (PMI)
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - Estudo IMACS
Ferreira-Da-Silva, AL; Hamerski, S; Hoffmeister, E; Hoppe, P; Pires, LM; Polanczyk,
CA, Wanjberg, S.
Introdução: Pouco é conhecido sobre o perfil de risco da população referenciada aos
ambulatórios de pronto-atendimento em medicina interna.
Objetivos: Descrever a frequência e o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes que
consultaram no ambulatório PMI e evoluíram para óbito.
Métodos: Estudo transversal. Foram revisados os registros eletrônicos de 922
atendimentos a pacientes referenciados ao PMI no período de julho a novembro de
2011. Foram obtidas informações sócio-demográficas, referentes ao primeiro
atendimento e seguimento do paciente. Casos de óbito foram identificados através do
prontuário eletrônico em 6 à 18 meses após a consulta índice. Os dados foram
registrados e analisados através dos softwares Epi-Info v3.5.2 e PASW v18.0.
Resultados: Foram identificados 36 óbitos entre os 922 pacientes atendidos no pronto
atendimento, correspondentes a uma frequência de 4,1% após em média 12 meses da
consulta índice. Entre os óbitos, houve predomínio de pacientes masculinos (61,1%),
brancos (83,3%), casados (52,8%) e residentes em Porto Alegre (63,9%), com idade
média de 63 anos. Referente ao perfil clínico, 44,4% mantinham acompanhamento no
HCPA e em 58,33% dos casos a queixa que motivou a consulta índice se relacionava
com a causa do óbito. Predominaram causas neoplásicas (47,22%) e infecciosas
(30,55%).
Conclusão: Observou-se uma mortalidade significativa entre casos classificados como
baixo risco. Faz-se necessário um aprimoramento na classificação de risco utilizada em
ambulatórios de pronto-atendimento que operam por sistema de referenciamento de
pacientes.
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RENDA FAMILIAR E FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO E
DIABETES ENTRE USUÁRIOS DE SEIS UNIDADES DE ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA EM NITERÓI, RJ.
BATISTA, A.N.S; COSTA, D.; MESSIAS, Y.; PENIDO, R.; PEREIRA, S.
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) são doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT) de elevados grau de morbimortalidade e custo
social. Sedentarismo, sobrepeso e tabagismo constituem importantes fatores de risco
para a incidência de complicações graves decorrentes destes agravos. Alguns autores
têm analisado a variação da prevalência de fatores de risco em função dos determinantes
sociais da saúde, e os achados em geral apontam para maior incidência nos estratos de
maior vulnerabilidade social. OBJETIVOS: Correlacionar a frequência de fatores de
risco para DCNT com a renda familiar mensal em comunidades de Niterói-RJ atendidas
pelo Programa Médico de Família (PMF). MÉTODO: Foram utilizados dados
secundários de portadores de HAS e/ou DM cadastrados no SisHiperdia (período de
2000 a junho de 2012) atendidos em seis Unidades do PMF, cada uma representando
uma macrorregião de Niterói. As informações de renda foram coletadas a partir do
sistema Klinikos, utilizado pelo PMF para cadastro de usuários e famílias, e referem-se
à renda das famílias residentes em cada território estudado, inclusive população
saudável. RESULTADOS: As comunidades do Engenho do Mato e da Ilha da
Conceição apresentaram os maiores percentuais de famílias com renda familiar acima
de 3 salários mínimos (29,5% e 21,7%, respectivamente). Essas mesmas comunidades
mostraram as menores prevalências de sedentarismo (36,06% e 42,44%,
respectivamente), tabagismo (18,21% no Engenho do Mato) e sobrepeso (42,1% na Ilha
da Conceição). CONCLUSÃO: A região de maior renda familiar apresentou os
melhores resultados referentes ao sedentarismo e ao tabagismo, mas não mostrou
diferenças relevantes em relação ao sobrepeso. A região com a segunda maior renda
mostrou a menor frequência de sobrepeso, e o segundo menor percentual de sedentários,
sem resultados relevantes em relação ao tabagismo. Tais resultados sugerem uma
possível correlação entre maior renda familiar e menor ocorrência de fatores de risco
para HAS e DM na amostra estudada. Mais pesquisas são necessárias para aprofundar a
investigação da relação renda versus fatores de risco para DCNT.
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CARACTERIZAÇÃO DA MORTALIDADE EM CRIANÇAS MENORES DE 10
ANOS NO MARANHÃO NO PERÍODO DE 2002 A 2011.

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil é reconhecida como um indicador importante
por descrever determinados atributos e dimensões do estado de saúde de uma
população, bem como do desempenho do sistema de saúde. OBJETIVO: Caracterizar a
mortalidade em crianças menores de 10 anos no Maranhão nos anos de 2002 a 2011.
MÉTODO: Trata-se de um estudo retrospectivo, do tipo descritivo, com abordagem
quantitativa. Os dados coletados foram obtidos através da Declaração de Óbito de
crianças na faixa etária de 0 à 9 anos, 11 meses e 29 dias contida no Sistema de
Mortalidade (SIM). A partir dos dados, as principais causas foram identificadas e o
perfil das crianças que evoluíram para o óbito foi traçado de acordo com as variáveis:
idade, ano, município de residência, raça/cor e causa básica. Os dados foram analisados
usando os programas TabWin e Stata 12.0, apresentados através de gráficos e tabelas.
RESULTADOS: A população foi composta por 28.870 registros de óbito. Analisando a
variável idade do óbito, observou-se que maioria correspondeu aos menores de 1 ano
(76%), seguida pelas crianças de 1 a 4 anos (16,13%). Quanto à relação mortalidade em
crianças e município de residência, o que se pode verificar é que em todos os anos o
número de óbitos se manteve elevada no interior do Estado em comparação à capital
com uma diferença de 68,18% do total de registro no período. Segundo a variável
raça/cor, identifica-se a predominância de óbitos na população parda em todos os anos
estudados. As principais causas de óbitos foram: achados anormais (72,4%), transtornos
respiratórios e cardiovasculares (20,74%), malformação congênita e deformidades
(10,53%), doenças infecciosas e parasitarias (10,12%), doenças do aparelho respiratório
(8,52%), infecções perinatais (6,47%), causas externas (5,47%), feto e RN afetados por
fatores maternos (4,79%) e duração do parto (4,64%). CONCLUSÃO: A mortalidade
em menores de 5 anos ainda hoje causa preocupação ao governo e no âmbito hospitalar
por ser considerado um problema de saúde no país, tendo em vista que atualmente ainda
não se conseguiu a redução satisfatória desse indicador, e o Maranhão ainda continua
com número de óbitos elevado se comparado a outros estados da região Nordeste.
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PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA ENTRE INDIVÍDUOS EM TRATAMENTO DE
DROGAS
EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA
Carolina Rosa de Araújo*, Mayara Silveira Almeida*, Wesley Martins*, Sidmara Sakser*, Marcos
Augusto Moraes Arcoverde*, Reinaldo Antônio Silva Sobrinho*
*Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE

INTRODUÇÃO: O consumo de drogas faz parte da história humana. Uma alternativa
procurada pelas famílias e usuários de drogas para reabilitação são as comunidades
terapêuticas, onde o residente possui papel principal em sua própria cura. OBJETIVO:
Verificar a percepção de qualidade de vida entre as questões selecionadas em
pacientes em tratamento em comunidades terapêuticas. MÉTODO: Trata-se de uma
pesquisa quantitativa realizada com 37 internos, internados em três comunidades
terapêuticas de Foz do Iguaçu, Paraná. Os dados foram coletados em fevereiro de
2014, através do questionário WHOQOL – ABREVIADO (OMS) na versão em português.
Foram selecionadas as variáveis 6, 7, 8 e 26 do questionário relacionando-as com as
drogas de abuso. Para a pesquisa foi observada a Resolução 196/96 - CNS.
RESULTADOS: Trata-se de uma população masculina com idade média de 37 anos,
desvio-padrão ± 13,4 anos com mediana de internamento de 90 dias (1º quartil = 50 e
3º quartil = 180). Os internos relataram que as principais drogas de abuso eram: álcool
(45,9%), cocaína (18,92%), maconha (13,51%), crack (16,22%), não referiram (5,41%).
Na questão “Com que frequência você tem sentimentos negativos tais como mau
humor, desespero, ansiedade, depressão?” a resposta mais frequente foi “algumas
vezes” (85,7%) entre pacientes em tratamento de cocaína. Quando questionados “Em
que medida você acha que tua vida têm sentido?” A resposta mais frequente foi
“extremamente” (57,1%) também entre pacientes em tratamento de cocaína. Quando
questionados sobre “O quanto você consegue se concentrar?” a resposta mais
incidente foi “mais ou menos” (80%) entre pacientes em tratamento de maconha. Em
relação à questão “Quão seguro você se sente em sua vida diária?” a resposta mais
frequente foi “mais ou menos” (100%) entre pacientes em tratamento de maconha.
CONCLUSÃO: Concluímos que nas comunidades terapêuticas há maior procura por
tratamento devido à dependência de álcool. Pacientes em tratamento pela
dependência de cocaína relatam em maior percentual terem, em alguns momentos,
sentimentos negativos, no entanto, são os que mais relataram terem sentido
significativo em suas vidas. Os pacientes em tratamento devido à maconha relataram
terem mais tem dificuldade para se concentrar, e todos apresentam alguma
dificuldade em sentirem-se seguros em seu dia a dia.
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Introdução:O padrão de consumo alimentar consiste em um conjunto ou grupo de
alimentos que integra os hábitos alimentares de indivíduos e populações (GARCIA,
1999). Enquanto a qualidade nutricional do padrão alimentar depende dos grupos
alimentares que o compõe (WILLET, 1998).
Objetivo:Identificar os padrões de consumo alimentar ao longo da gestação em
mulheres de um município da Bahia.
Metodologia: Trata-se de estudo de coorte prospectiva dinâmica envolvendo 185
gestantes captadas no serviço de pré-natal das Unidades de Saúde da Família de um
município baiano entre os meses de abril de 2012 a junho de 2013. Utilizou-se o
questionário de frequência alimentar semi-quantitativo (QFA) para avaliar o consumo
alimentar da gestante ao longo do seguimento. Para identificar o padrão de consumo
alimentar das gestantes ao longo do período de acompanhamento, adotou-se a análise
fatorial (AF) com técnica de extração por componentes principais. Utilizou-se o teste de
correlação de Pearson para identificar a correlação entre os padrões correspondentes
extraídos de cada trimestre gestacional avaliado.
Resultados: Foram identificados quatro padrões de consumo alimentar para cada
trimestre gestacional avaliado. Estes padrões explicaram 50,4% e 49,3% da
variabilidade do consumo alimentar no primeiro e terceiro trimestre, respectivamente.
Assim, o padrão 1 identificado no primeiro trimestre gestacional integrado por
alimentos processados/industrializados, açúcares/doces, café e gorduras. O padrão 2
composto por leguminosas, legumes/verduras, carnes e ovos. O padrão 3 caracterizado
pelos grupos dos cereais/raízes/tubérculos, leite e salgados fritos e o padrão 4 composto
pelo grupo das frutas. No terceiro trimestre o padrão 1 composto pelos grupos das
carnes, ovos, salgados fritos, produtos industrializados e processados. O padrão 2
integrado pelos grupos dos cereais/raízes/tubérculos, leguminosas, verduras/legumes,
frutas e leite). O padrão 3 caracterizado pelo grupo do café e manteiga/margarina e o
Padrão 4 composto pelo grupo dos açúcares e doces).
Conclusão: O presente estudo permitiu identificar oito padrões de consumo alimentar,
quatro para cada trimestre gestacional avaliado. Os resultados do presente estudo são
consistentes e tornam-se relevante por caracterizar o padrão alimentar de mulheres nos
dois momentos da gestação, conhecimento que é escasso no Brasil.
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A participação do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate
a Endemias na luta contra a dengue: perspectivas epidemiológicas.

RESUMO
Introdução: A dengue, doença viral transmitida por vetor, tem grande
relevância na Saúde Pública brasileira. Por ser uma grande preocupação no
setor saúde, a dengue é um problema vasto que não admite soluções
imediatistas, por abranger a participação conjunta dos setores governamentais
e de toda a população num processo continuado. Objetivo: Objetivou-se
investigar a parceria dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes
de Combate a Endemias (ACE) nas estratégias de combate a dengue no
município de Iguatu-Ce. Métodos: Para tanto, foi realizado uma pesquisa
descritiva, exploratória com abordagem qualitativa com 9 Agentes Comunitários
de Saúde e 7 Agentes de Combate a Endemias do município de Iguatu-Ce, os
quais desempenham ações de combate a dengue nas comunidades. As
informações foram obtidas nos meses de julho a agosto de 2012, através de
um questionário. Os resultados foram analisados a luz da Teoria de Bardin. A
pesquisa respeitou a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados: A caracterização dos sujeitos revelou que com relação ao sexo,
100% dos participantes que faziam parte do grupo de ACS eram do sexo
feminino e 100% dos participantes pertencentes ao grupo de ACE eram do
sexo masculino. Em ambos os grupos, o tempo de atividade na função variou
em torno de 3 a 15 anos, sendo que todos os 16 participantes do estudo têm o
ensino médio completo. Constatou-se que as ações realizadas por parte dos
agentes junto às comunidades envolvem ações de saneamento ambiental,
atividades de educação e o combate direto por meio de agentes químicos,
físicos e biológicos. As ações realizadas de forma integrada entre os agentes
resumem-se às ações desenvolvidas em épocas de campanhas, ou seja, nas
estações chuvosas, onde todos os setores da saúde se reúnem a fim de
mobilizar a comunidade. Quanto aos aspectos considerados limitantes para a
realização do combate a dengue nas comunidades percebeu-se que
prevaleceu como impeditivo a conscientização da população em aderir
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medidas que diminuam a possibilidade de propagar criadouros. Conclusão: As
atividades realizadas de forma compartilhada entre os setores da saúde são
percebidas como uma forma de integração entre saberes e experiências para
solução dos problemas encontrados como busca da complementaridade,
harmonia e junção das ações.
Palavras-Chaves: Dengue; agente comunitário de saúde; endemias.
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CARACTERIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE CONTROLE
DE INTOXICAÇÕES DE CAMPINAS OCORRIDOS ENTRE 1998 E 2011
COSTA, A. O.¹, ALONZO, H. G. A.²
¹ Mestranda em Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas / UNICAMP
² Professor Doutor em Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas / UNICAMP

Introdução: A ocorrência de exposições tóxicas como um problema de saúde
pública tem sido amplamente relatada na literatura. Embora o atendimento ao
intoxicado possa ser realizado em âmbito hospitalar, são os Centros de
Controle de Intoxicações (CCI) que fornecem as informações especializadas
para este atendimento. Objetivos: Descrever os casos de exposições tóxicas
atendidas pelo CCI de Campinas, no período de janeiro de 1998 a dezembro
de 2011. Métodos: Estudo descritivo de série histórica dos casos de
exposições e intoxicações, atendidos pelo CCI-Campinas, no período
compreendido entre janeiro de 1998 a dezembro de 2011. Foram analisadas
variáveis sociodemográficas e variáveis relacionadas à exposição tóxica. Os
dados utilizados foram obtidos no banco de dados do CCI-Campinas, no qual
está contido o registro dos atendimentos realizados no período estudado e
analisados através do software Epi Info 6.0 CDC/WHO. O presente trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer nº 515.290/2013.
Resultados: Nos 14 anos estudados foram atendidos 51.665 casos, destes
27,98% foram classificados como exposições e 72,02% como intoxicações. Foi
observado que 51,23% dos pacientes eram do sexo masculino e 48,26% do
sexo feminino, a grande maioria proveniente do estado de São Paulo (92,65%).
A faixa etária predominante foi a de 1 a 9 anos com 35,03% dos casos, seguida
pela faixa etária de 20 a 29 anos, com 16,91%. A circunstância prevalente foi a
acidental, com 60,24% dos registros, seguida pela tentativa de suicídio, com
24,76%. Entre os principais grupos de agentes tóxicos, 32,07% eram
medicamentos, 20,97% animais peçonhentos, 16,47% produtos químicos de
uso domiciliar e 9,42% agrotóxicos. Como desfecho, 77,91% dos casos
apresentaram a cura como evolução e, 316 (0,61%) evoluíram para óbito.
Conclusão: A ocorrência de casos de intoxicação aguda na população infantil
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é resultante de circunstâncias acidentais ocasionadas pela ingestão de
medicamentos ou produtos químicos de uso domiciliar e por acidentes com
animais peçonhentos. Em adultos jovens, também há o predomínio das
intoxicações acidentais, no entanto, há um número importante de ocorrências
intencionais caracterizada por tentativa de suicídio, em sua maioria, por
medicamentos. Conhecer a casuística das exposições tóxicas permite um
direcionamento nas ações de toxicovigilância.
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Uso no ano de substâncias psicoativas entre escolares com atividade remunerada,
em duas cidades do sul do Brasil
Autores: Simone Poletto, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira, Alexandre
Dido Balbinot, Valenca Lemes Grapiglia
Introdução: No Brasil, a partir de 14 anos de idade jovens podem trabalhar como
menores aprendizes. O trabalho nesta faixa etária pode se associar a queda no
rendimento escolar e problemas de saúde, como maior prevalência de uso de drogas.
Objetivo: Dimensionar a relação entre trabalho remunerado e uso de drogas no ano
entre estudantes de duas cidades de porte médio do sul do Brasil. Método: Estudo
transversal, de base escolar, com amostragem probabilística, com jovens de 12 a 17
anos, de todas as escolas dos municípios de Sapiranga/RS e Lajeado/RS, com
questionário anônimo e auto-aplicado. A exposição de interesse foi ter atividade
remunerada e os desfechos foram uso no ano de álcool, tabaco, maconha e cocaína. Os
dados foram submetidos a Regressão de Poisson, controlada para efeito de
delineamento para escola, ajustada para idade, sexo, rede de ensino, cidade e turno de
aula. Resultados: A amostra foi composta por 3547 estudantes e 992 (28,7%; IC95%:
27,2% - 30,2%) referiram ter trabalho remunerado. Entre os trabalhadores, as
prevalências de uso das substâncias estudadas foram: 62,6% (IC 95% 59,6%-65,6%)
para álcool, 15,8% (IC 95% 13,5-18,1%) para tabaco, 8,4% (IC95% 6,6%-10,1%) para
maconha e 3,2% (IC95% 2,1%-4,3%) para cocaína. Para todas as substâncias se
evidenciou associação significativa com atividade remunerada na análise bruta. Na
análise ajustada, a associação se manteve para uso no ano de álcool (RP=1,18 IC95%
1,09-1,27 p<0,01) e tabaco (RP= 1,30 IC95% 1,0-1,69 p<0,04), desaparecendo para uso
no ano de maconha (RP= 0,89 IC95% 0,61-1,29 p=0,53) e cocaína (RP 1,12 IC95%
0,59-2,10 p=0,72). Estes achados informam da maior probabilidade de uso de álcool e
tabaco entre jovens inseridos no mercado de trabalho. O ambiente de trabalho pode
antecipar condições que chegariam mais tardiamente, como a convivência com colegas
mais velhos, a oferta de drogas e capacidade de consumo a partir da obtenção de renda
pessoal. Estes resultados chamam atenção para a necessidade dos programas de inserção
de jovens aprendizes no mercado de trabalho contemplarem medidas de cuidado e
supervisão, com qualificação dos responsáveis para lidar com temas como álcool e
drogas.
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Mortalidade de mulheres em idade fértil nos anos de 2002 a 2011 residentes em
São Luís – MA
Vicenilma De Andrade Martins; Rosângela Fernandes Lucena Batista; Lívia dos Santos
Rodrigues; Luciana Cavalcante Costa; Raimunda Nonata Vieira da Silva; Ana Cleide
Vasconcelos de Sousa; Adriana Sousa Rêgo

INTRODUÇÃO: Segundo a definição internacional, mulher em idade fértil é aquela
que se encontra na faixa etária de 15 a 49 anos, porém no Brasil, considera-se mulher
em idade fértil aquela entre 10 a 49 anos. Tem-se observado um aumento na taxa de
mortalidade dessas mulheres; no Brasil as principais causas de óbito são as doenças
cardiovasculares, seguida pelas neoplasias, problemas do aparelho respiratório, doenças
endócrinas e nutricionais. OBJETIVO: Caracterizar as causas de morte entre mulheres
em idade fértil residentes em São Luís do Maranhão entre os anos de 2002 a 2011.
MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo. A amostra foi constituída
por 3.656 óbitos de mulheres em idade fértil residentes em São Luís de 2002 a 2011. Os
dados foram coletados através do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), na
base de dados DATASUS utilizando a Declaração de Óbito, da qual foram extraídas as
variáveis idade, raça/cor, estado civil e causa básica de acordo com a CID 10. Os dados
foram processados e analisados utilizando os programas TABWIN e STATA 12, e
apresentados em forma de tabelas. RESULTADOS: Ocorreram 3.656 óbitos de
mulheres em idade fértil em São Luís no período estudado. Destes, 422 óbitos, foram
registrados somente em 2011, sendo o ano de maior frequência de mortalidade; quando
comparados, frequência de mortalidade com dados sócio-demográficos, observa-se que
as maiores taxas de óbitos ocorreram nas mulheres de faixa etária de 40 a 49 anos
(42,26%), raça/cor parda (57,69%), solteiras (63,95%), com 4 a 7 anos de estudo
(27,77%). A principal causa básica dos óbitos foi neoplasia (24,7%), sendo que as
neoplasias malignas dos órgãos genitais apareceram como as principais causas (12,8%).
Na faixa etária de 10-19 anos a neoplasia que se destaca é a neoplasia maligna,
declarada ou presumida como primária, dos tecidos linfáticos, hematopoético e tecidos
correlatos; de 20-29 anos é a neoplasia maligna dos órgãos digestivos, de 30-39 anos a
neoplasia maligna dos órgãos genitais e de 40-49 anos são as neoplasias malignas das
mamas, neoplasias malignas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos e a
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neoplasias malignas dos órgãos genitais femininos. CONCLUSÃO: Conclui-se que o
avanço da idade, assim como as variáveis sócio-demográficas influenciaram na
frequência de mortalidade de mulheres em idade fértil do município de São Luís.
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ANÁLISE DE UMA INTERVENÇÃO EM ECOSSAÚDE NO CONTROLE DO
DENGUE: UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Cyntia Monteiro Vasconcelos Motta; Ana Carolina Rocha Peixoto; Andrea Caprara;
Martha Suellen de Lacerda Miranda; Joana Mary Soares Nobre; Rafaela Pessoa
Santana; Krysne Kelly de França Oliveira; Elaine Neves de Freitas.

Introdução: A abordagem Ecossaúde visa o desenvolvimento de práticas
contextualizadas e participativas para a compreensão e busca de soluções acerca das
mudanças locais, e suas consequências sobre a saúde da comunidade, valorizando a
construção coletiva das informações, onde os atores sociais, dentre eles a sociedade,
participam das demandas ou tomadas de decisões Objetivo: Analisar os níveis e
intensidade de participação da comunidade apontada pelos pesquisadores durante as
intervenções para o controle do dengue subsidiadas pela abordagem Ecossaúde
Metodologia: Trata-se de estudo quantitativo, realizado com cinco pesquisadores que
participaram da implementação de um modelo de ação de controle do dengue
subsidiado pela abordagem ecosaúde no mês de abril de 2013. Cada pesquisador
implantou a abordagem em um agregado selecionado a partir de recortes do mapa da
cidade de Fortaleza-CE. Foi aplicado um questionário que considerou cinco indicadores
para a participação da comunidade: liderança, planejamento e gestão, envolvimento das
mulheres, apoio externo e monitoramento e avaliação. Os escores foram marcados em
uma escala de 1-5 de acordo com seu grau de autonomia, colaboração e mobilização. Os
dados foram analisados e dispostos na forma de spidergrams. Resultados: A partir da
análise comparativa dos spidergrams, foi verificado que a participação social dos
sujeitos foi heterogênea diante de cada contexto, considerando-se que esse quadro pode
estar atrelado ao contexto histórico da participação social de cada localidade. Quanto ao
planejamento e gestão, os agregados em sua maioria apresentaram uma classificação
muito fraca, configurando um desafio sobre o papel de cada ator social em relação ao
cuidar da saúde no âmbito individual e coletivo. Observou-se que o agregado com
indicador alto de liderança deve-se ao fato de historicamente a região apresentar uma
organização comunitária para o enfrentamento das problemáticas locais. Conclusão: A
implementação dos princípios da Ecossaúde nas práticas de controle e prevenção do
dengue deve estar ciente da heterogeneidade dos níveis de participação de cada
localidade a fim de possibilitar o empoderamento comunitário, o que permite uma
aproximação crítica da realidade, tirando-os da passividade, para refletir sobre o seu
papel e ter iniciativa de se tornar ativo, capaz de transformar a realidade.
Palavras-chave: Dengue. Abordagem Ecossaúde. Participação Social
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Epidemiologia de eventos de massa: experiência da rede de atendimento voluntária durante a
Jornada Mundial da Juventude Rio 2013
PEDRO PIMENTA DE MELLO SPINETI, SERGIO MATHEUS DA SILVA MOTTA, Francisco Luiz
da Silva Thomé, Jocelia dos Santos Cruz, Aline Queiroz da Costa, RENATA MEDINA DOS SANTOS e
CARLOS EDUARDO PESSANHA BOLLER.

Associação dos Médicos Católicos, Rio de Janeiro, BRASIL, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, BRASIL e Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BRASIL.
Introdução: A cidade do Rio de Janeiro foi eleita para sediar eventos internacionais de grande porte como
a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Rio 2013, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos
Olímpicos de 2016. A literatura nacional é pobre em publicações acerca da epidemiologia de grandes
eventos.
Objetivo: Descrever a características epidemiológicas de atendimentos realizados por médicos e
enfermeiros voluntários durante as catequeses da JMJ Rio 2013.
Métodos: Foram organizados 83 ambulatórios solidários que funcionaram nas manhãs dos dias 24, 25 e
26 de julho de 2013 em igrejas do município do Rio de Janeiro e Niterói. Os ambulatórios foram
distribuídos de acordo com o número de peregrinos que seria alojado em cada região destas cidades. Os
atendimentos foram registrados em ficha padronizada e posteriormente tabulados. Resultados: Foram
recuperadas fichas atendimentos de 78 dos 83 ambulatórios (94 %), totalizando 1923 atendimentos. A
idade média dos pacientes foi de 26,7 anos, 64,8% eram do sexo feminino, 90% eram peregrinos, sendo
39,8% brasileiros. O segundo grupo depois do brasileiros foi o de argentinos com 9,6% dos atendimentos.
98,5% dos pacientes tinham cobertura de algum seguro saúde, sendo o seguro do peregrino responsável
por 99,6% desta cobertura. O principal motivo de atendimento foram as afecções do aparelho respiratório,
seguidas de gastroenterite, cefaleia e hipertensão arterial. 2,7% dos pacientes avaliados foram
encaminhados por meios próprios para avaliação complementar em uma unidade de saúde, 1,3% foram
removidos por veículos de voluntários e apenas 0,05% necessitaram de remoção por ambulância para uma
unidade de saúde.
Discussão: Observou-se grande número de atendimentos com baixa complexidade o que pode ser
atribuído a faixa etária jovem do público do evento. Conclusões: Apesar do grande número de
atendimentos observados eles foram de pequena gravidade, permitindo uma grande resolutividade aos
ambulatórios paroquiais.
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Saúde ocular em escolares: dificuldades enfrentadas por enfermeiros na
implementação de ações em um território do município do Rio de Janeiro

FONTENELE, Raquel Malta1
SOUSA, Ana Inês2

O objetivo deste estudo foi descrever as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros que
atuam na Estratégia Saúde da Família, na implementação de ações em saúde ocular com
escolares. Método: Estudo descritivo, do tipo inquérito, realizado com 94 enfermeiros
da Área de Planejamento 3.1 do município do Rio de Janeiro, RJ, aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, sob o protocolo 240.019. A
coleta de dados ocorreu de maio a junho de 2013, os quais foram armazenados e
analisados utilizando o software Epi-Info (versão 3.5.2). Resultados: Dentre os
participantes, predominou o sexo feminino (84%), faixa etária dos 20 aos 29 anos
(43,6%), com tempo de formação entre um e cinco anos (49,9%), e o tempo de serviço
na unidade em que estavam lotados foi de um ano até dois anos de atuação (35,1%).
Dos 48 (51,1%) que responderam ter dificuldades, 14 (29,2%) disseram que esta surge
por não ter capacitação para realizar atividade de promoção da saúde voltada para saúde
ocular, seguido de falta de suporte técnico (10,4%). Dentre os 37 enfermeiros (39,4%)
que responderam sentir alguma dificuldade de adquirir material de distribuição para os
profissionais, 11 (29,7%) relataram não saber a existência de algum material voltado
especificamente para o profissional ou nunca tiveram acesso ao material, portanto
desconhecem a existência dele. Discussão: Ao relatarem a falta de capacitação como
uma das dificuldades enfrentadas ficou evidente a falta de acesso dos profissionais aos
conhecimentos básicos na área de saúde ocular durante a formação universitária,
Destaca-se a carência de informações atualizadas e que possam ser aplicadas na rotina
do serviço desses profissionais. Entretanto, a não busca de material foi observada
quando os enfermeiros desconhecem a existência dos materiais publicados e de fácil
acesso. Conclusão e Recomendações: Com os resultados desse estudo espera-se
contribuir na implementação, planejamento e pactuação para realização das ações de
forma que sejam alcançados os objetivos principais da Política Nacional de Atenção
Básica e dos manuais e instrutivos do Programa de Saúde na Escola. Desta forma, visase, sobretudo, a melhoria da cobertura de atenção à saúde para as crianças em idade
escolar, principalmente nas ações voltadas para identificação precoce, atendimento
especializado e correção das alterações visuais.
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Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ. Professor
substituto Universidade Federal Fluminense / UFF. Rio de Janeiro (RJ), Brasil
2
Enfermeira. Doutora em Ciências pelo Instituto Fernandes Figueira / Fundação Oswaldo Cruz.
Professora Associada da Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ. Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
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MORTALIDADE POR AIDS: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DOS
ÓBITOS PELA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA NO
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ – RN.
AUTORES: Luciane Barreto Araújo; Lívia Martins Pinto, Gabriele Maria Dantas Diniz;
Maria José Silveira de Góis Lima, Silmara Dantas Sousa, Maria Irany Knackfuss.

INTRODUÇÃO: As estatísticas de mortalidade são importantes na Saúde Pública
como indicadores das condições de saúde das populações. O documento base para o
registro de óbitos no Brasil é a Declaração de Óbito (DO), principal instrumento do
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). A Síndrome da imunodeficiência
adquirida (SIDA/AIDS) é um sério problema de saúde, que atinge de forma heterogênea
diferentes segmentos da população. No Brasil, a melhoria das condições de tratamento e
a política de distribuição gratuita de antiretrovirais são as principais responsáveis pela
redução

da

morbimortalidade.

OBJETIVO:

Descrever

as

características

epidemiológicas dos óbitos por AIDS, notificados no SIM do município de
Mossoró/RN. MÉTODOS: Estudo descritivo no qual foram utilizadas as bases de
dados processados no SIM, em cuja DO apresenta como causa básica/primária a AIDS,
no município de Mossoró/RN, no período de 2006 a 2013 e, as estimativas
populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As
variáveis selecionadas foram: sexo, faixa etária e co-infecções por doenças
infecciosas/parasitárias associadas. RESULTADOS: No período estudado, dentre os
10.746 óbitos registrados no SIM, consta-se a AIDS 66 em DO, correspondendo,
portanto, a uma mortalidade proporcional de 0,61% comparada com as causas
distribuídas

pelos

capítulosda

CID-10.

Dentre

o

capítulo

das

doenças

infecciosas/parasitárias, o qual registrou 465 óbitos, a mortalidade proporcional dentre
as mortes por AIDS representou 14%. Segundo o sexo 46 (70%) dos óbitos foram do
sexo masculino e 20 (30%) feminino. A razão homem/mulher foi de 2:1. Com relação à
idade, 3% foram de crianças (< de um ano), 67% de adultos jovens (20 a 49 anos) e
30% de adultos com 50 anos ou mais. A média de idade ao morrer no sexo feminino foi
de 40,36 e no masculino 46,42 anos. As principais co-infecções por doenças infecciosas
e parasitárias registradas foram tuberculose pulmonar (4,5%), toxoplasmose (6%) e
leishmaniose visceral (3%). CONCLUSÕES: As análises identificaram que as
características epidemiológicas da mortalidade por AIDS em Mosssoró vêm seguindo
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uma tendência mundial. A idade média ao morrer nas mulheres foi menor que nos
homens. O conhecimento das causas de morte e das coinfecções favorece orientação
necessária para medidas preventivas adequadase específicas.
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SUPORTE SOCIAL NO TRABALHO E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS:
UM ESTUDO ENTRE TRABALHADORES DA SAÚDE
Amália Ivine Costa Santana, Mariana de Castro Brandão Cardoso, Morgana
Santana Mascarenhas, Técia Maria Santos Carneiro e Cordeiro, Kionna
Oliveira Bernardes Santos, Tânia Maria de Araújo
INTRODUÇÃO: A ausência de suporte social no trabalho pode desencadear
efeitos deletérios sobre a saúde. A sensação de isolamento aumenta a
suscetibilidade para enfermidades, contribuindo, inclusive, com a ocorrência de
transtornos mentais comuns (TMC). Assim, percebe-se que as relações sociais
no trabalho destacam-se como um fator psicossocial que pode influenciar na
saúde dos trabalhadores. OBJETIVO: Avaliar a associação entre suporte social
no trabalho e transtornos mentais comuns entre trabalhadores da saúde de
Feira de Santana, Bahia. MÉTODO: Estudo epidemiológico analítico seccional,
cuja população foi os trabalhadores das unidades de atenção básica e de
média complexidade. A variável preditora foi o suporte social no trabalho,
dicotomizado nos graus alto e baixo, utilizando a média como ponto de corte. A
variável desfecho foi os TMC, cujo ponto de corte para suspeição foi 7 ou mais
respostas positivas. Foram calculadas razões de prevalências, intervalos de
confiança de 95% e valores de p≤0,05 para associação estatisticamente
significante. RESULTADOS: Foram estudados 1.041 trabalhadores. A maioria
era do sexo feminino (82,8%), entre 31 e 40 anos (37,8%), casados (62,7%),
com ensino médio (39,5%) e de raça/cor da pele parda (55,1%). O vínculo de
emprego efetivo foi referido por 52,7% dos trabalhadores e a satisfação no
trabalho por 64,2%. Dos trabalhadores, 50,2% não realizavam atividades
físicas regulares, mas participavam de atividades de lazer 90,3%. A prevalência
de TMC foi de 20,3%. O suporte social alto foi referido por 66,5% dos
trabalhadores. A análise bivariada evidenciou associação estatisticamente
significante entre TMC e sexo feminino (RP=2,58; IC=1,62-4,13); vínculo não
efetivo (RP=0,58; IC=0,44-0,75); não satisfação com o trabalho (RP=2,47;
IC=1,96-3,12); não realização de atividades físicas (RP=1,86; IC=1,43-2,40) e
de lazer (RP=1,78; IC=1,31-2,43). Os trabalhadores com baixo apoio social
(RP=1,77; IC=1,38-2,27) apresentaram maior prevalência de TMC.
CONCLUSÃO: A ocorrência de TMC esteve associada ao suporte social baixo,
o que assinala sua importância para minimizar a prevalência da doença mental.
Assim sendo, percebe-se a necessidade de se pensar em novas formas de
gestão do trabalho com vistas a promover melhores relações sociais no
ambiente laboral, evitando, consequentemente, o adoecimento dos
trabalhadores.
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ANÁLISE HISTÓRICA DA MORTALIDADE MATERNA NO CEARÁ:
EVOLUÇÃO DE 1996 A 2011
RESUMO:
INTRODUÇÃO: A morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias
após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização
da gravidez é considerada morte materna. Tratando-se de um expressivo
problema de saúde pública se faz importante conhecer profundamente tal
realidade no estado do Ceará. OBJETIVOS: Analisar os óbitos maternos
notificados no Ceará no período de 1996 a 2011. METODOS: Estudo
descritivo, retrospectivo, referente aos óbitos maternos notificados no período
de 1996 a 2011, no Estado do Ceará, tendo as variáveis retiradas do banco de
dados do DATASUS. RESULTADOS: O Ceará apresentou uma queda de
27,1% no Coeficiente de Mortalidade Materna entre os anos de 1996 e 2011.
Houve queda nos índices de 1996 a 2000 e estabilização desses valores entre
2000 e 2011 com valores próximos de 70 mortes/100.000NV. Houve queda de
43% no coeficiente por causas obstétricas diretas, que pode se relacionar a
melhorias na qualidade da assistência à gestante. Em contrapartida chama
atenção as mortes maternas por causas indiretas que apresentaram uma
elevação 103,3% durante o período apresentado. Em relação à queda do
coeficiente de mortalidade direta e indireta foi possível perceber que com o
passar do tempo a queda foi menos acentuada, especialmente após 2003 que
mostra certa estabilização até o final da série, semelhante ao que foi observado
com a RMM total. CONCLUSÃO: Com o estudo foi possível perceber
mudanças positivas no

histórico

de

mortalidade materna

no

Ceará,

particularmente até 2003. A aparente estabilização dos índices e do
comportamento da mortalidade materna após 2003 assusta, pois após esse
período muitas políticas públicas foram implantadas e aumentou-se a cobertura
da estratégia saúde da família na maioria dos municípios cearenses. Portanto,
são necessários ainda maior empenho dos gestores e dos profissionais de
saúde, sobretudo os que se encontram na atenção primária e na atenção
terciária a fim de que os serviços a essas mulheres possam ser prestados com
qualidade, que redes de referência e contra-referência funcionem para que
metas como redução das mortalidades maternas sejam atendidas.
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Saúde ocular em escolares: práticas de enfermeiros em um território
do município do Rio de Janeiro

FONTENELE, Raquel Malta1
SOUSA, Ana Inês2

O objetivo do estudo foi analisar as práticas de saúde ocular em escolares referidas
pelos enfermeiros que atuam na Equipe de Saúde da Família no município do Rio de
Janeiro. Método: Trata-se de uma das variáveis analisadas em um estudo descritivo, do
tipo inquérito KAP (Kowledge, Attitudes and Practices) com enfermeiros (n = 94)
lotados na Área de Planejamento 3.1, do município do Rio de Janeiro. O período de
coleta de dados foi de maio a junho de 2013, após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, sob o protocolo 240.019. Resultados:
Destaca-se a predominância do sexo feminino (84%) e tempo de formação de um a
cinco anos (49,9%). Evidencia-se um percentual baixo de práticas (36,43%). Apenas
18.08% dos entrevistados afirmaram já ter realizado alguma ação de saúde ocular nas
escolas durante a trajetória profissional e 23,40% afirmaram nunca ter realizado ações
nas escolas da área adscrita atual e 41,5% afirmam realizar apenas investigação de
alterações visuais no momento da consulta. No entanto, 70,2% apontaram a necessidade
de receber atualização através de cursos e oficinas dentro da temática. Discussão: Com
relação à prática, o baixo percentual evidenciou que, no momento da realização da
pesquisa, poucos praticavam ações voltadas para saúde ocular em ambiente escolar,
assim como no ambiente ambulatorial. O método utilizado permitiu o alcance dos
objetivos, possibilitando a realização de um diagnóstico seccional da área de
planejamento sobre a promoção da saúde voltada para saúde ocular, permitindo a
descrição das práticas e a elaboração de propostas de melhora do quadro. Conclusões:
As práticas em saúde ocular precisam ser melhoradas e pactuadas para desenvolver
ações no intuito de melhorar a qualidade da assistência. Portanto, recomenda-se
melhorias no âmbito da intersetorialidade, assim como o melhor envolvimento das
Equipes de Saúde da Família com as Unidades Escolares do território. Espera-se
contribuir com as práticas dos gestores frente à tomada de decisão para articulação das
ações, para que possamos melhorar a prática e reforçar os princípios da Atenção Básica
e do Programa Saúde na Escola, assim como contribuir com a melhoria da qualidade
dos serviços e das ações voltadas para prevenção, diagnóstico precoce e intervenções na
saúde ocular voltada para os escolares.
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Programa Academia da Saúde na Macrorregião de Saúde Cariri no Ceará:
implantação e financiamento.
Antonio Germane Alves Pinto
Lâmia Thais Bandeira Leonardo
Eglídia Carla Figueiredo Vidal
Emery Ciana Figueiredo Vidal
Francisco José Maia Pinto
O Programa Academia da Saúde é proposto pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) na promoção da saúde da população a partir da implantação de polos
com infraestrutura, equipamentos e pessoal qualificado para a orientação de
atividades físicas, lazer e práticas saudáveis. Objetiva-se avaliar a implantação
do programa “Academia da saúde” na macrorregião de saúde do Cariri no
Ceará nos aspectos de gestão e financiamento. Trata-se de um estudo
descritivo e quantitativo operacionalizado na avaliação de programas de saúde.
A avaliação foi conduzida pelos parâmetros regimentais do SUS. Utilizou-se a
pesquisa documental como técnica de coleta de dados. O material foi coletado
na Sala de Apoio a Gestão Estratégica (SAGE) que consolida os sistemas de
controle e acompanhamento nos repasses e transferências entre os entes
federativos. O roteiro de coleta dos dados teve como variáveis: município,
unidade da federação, região de saúde, extrato do Fundo Municipal de Saúde e
as alocações de recursos por blocos do pacto de gestão e valores brutos em
reais repassados pela União. A análise dos dados seguiu a descrição
inferencial e a distribuição geográfica por georreferenciamento. Os resultados
descrevem que no Ceará, dos 184 municípios, 115 (62,5) apresentam
credenciamento e repasse de recursos do bloco investimento implantação de
ações e serviços de saúde. No entanto, apenas 3 (1,63%) receberam recursos
no sub-bloco piso da atenção básica variável - Incentivo ao programa academia
da saúde (RAB-ACAD). A macrorregião Cariri é composta por cinco regiões de
saúde com 45 municípios adscritos. O Programa Academia da Saúde no
período de 2011 ao primeiro trimestre de 2014 apresenta 27 municípios com
classificação estrutural básica (2), intermediária (13) e ampliada (14). Relevase desproporcional distribuição entre o porte populacional dos municípios e
valores brutos repassados conforme a pactuação regimental do programa. Em
conclusão, evidencia-se que a implantação do programa academia da saúde se
desenvolve com distribuição focal nas cinco microrregiões do Cariri e o
credenciamento nos municípios cumpre, em sua maioria, o incentivo para
construção.
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ABSENTEÍSMO ENTRE TRABALHADORES DA SAÚDE DE SALVADOR,
BAHIA, BRASIL.

Técia Maria Santos Carneiro e Cordeiro; Mariana de Castro Brandão Cardoso; Morgana
Santana Mascarenhas; Amália Ivine Costa Santana; Ana Maria Neta de Oliveira;
Kionna Oliveira Bernardes Santos; Tânia Maria de Araújo
INTRODUÇÃO: Os aspectos inerentes do trabalhador, tais como condições de saúde e
do trabalho, a qualidade de vida e a satisfação no trabalho interferem na presença deste
trabalhador no ambiente laboral. OBJETIVO: Avaliar os fatores associados ao
absenteísmo por problemas de saúde autorreferidos em trabalhadores da saúde da
atenção básica a saúde de Salvador, Bahia, Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de um
de corte transversal, a partir de um censo dos trabalhadores da saúde do Distrito
Sanitário Centro Histórico do município de Salvador. A variável desfecho, o
absenteísmo foi verificada com base numa questão do índice de capacidade para o
trabalho. Foram incluídas as covariáveis: características sociodemográficas,
características ocupacionais, características do ambiente de trabalho, autopercepção da
qualidade de vida e os problemas de saúde com diagnóstico médico. A análise bivariada
deu-se por meio da medida de associação da razão de prevalência (RP) e dos testes
estatísticos do Qui-quadrado e exato de Fisher. O intervalo de confiança foi de 95%
(p<0,05).RESULTADOS: O tamanho da população elegível foi de 509 trabalhadores
com uma taxa de resposta de 78,58% (N=400). O grupo de trabalhadores da saúde foi
caracterizado por se constituir do sexo feminino (76,5%), com mais de 40 anos de idade
(68,9%), sem companheiro (53,8%), com até o ensino médio completo (51,4%) e da
raça/cor autorreferida negros (85,0%). A prevalência do absenteísmo por problemas de
saúde autorreferido nos últimos 12 meses foi de 14,5% entre os trabalhadores e a
autopercepção da qualidade de vida foi considerada negativa por 37% dos trabalhadores
da saúde. Os problemas de saúde apresentaram associação positiva com o absenteísmo,
exceto as doenças do sistema respiratório, sendo estatisticamente significantes as
associações entre o absenteísmo e as doenças do sistema osteomuscular (p=0,001),
doenças do sistema geniturinário (p=0,0005) e doenças do sistema digestivo (p=0,0001).
CONCLUSÃO: O absenteísmo refere-se, na maioria das vezes, a impactos negativos
que pode estar associado às condições laborais, a fatores sociais, culturais e também o
adoecimento do trabalhador corroborando com o conceito da multicausalidade. E
atrelado a isto gera prejuízos para organização do trabalho e para assistência prestada à
população.
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MORTALIDADE INFANTIL POR MALFORMAÇÃO CONGÊNITA NO
CEARÁ: 2002 A 2011.
INTRODUÇÂO: Devido a melhoria da atenção neonatal, com maior sobrevida
dos recém-nascidos morfologicamente normais, as malformações congênitas
têm contribuído progressivamente para a taxa de mortalidade infantil. A
desigualdade sócio-econômica se associa a dificuldade de acesso e pior
qualidade de atenção em saúde perinatal. A adequação dos processos
assistenciais pode ser avaliada por sua capacidade de interferir e reduzir os
riscos de morte neonatal. O presente estudo prevê informações básicas acerca
da magnitude do problema de malformações congênitas em nível de saúde
pública. OBJETIVOS: Avaliar a magnitude da malformação congênita como
problema de saúde pública no Ceará. METODOLOGIA: Estudo descritivo, de
evolução temporal, realizado no Ceará, com variáveis retiradas do banco de
dados do DATASUS/Ministério da Saúde. RESULTADOS: Em 2002 foram
registrados 3.339 óbitos, destes 327 malformados (9,8%), com 517 nascidos
vivos com malformação (63,2% de mortalidade no primeiro ano de vida). Em
2011 foram registrados 1.750 óbitos em menores de um ano, destes 305
(17,4%) por malformação congênita, com 959 nascidos vivos com malformação
(31,8% de mortalidade no primeiro ano). As cardiopatias congênitas
representam o maior grupo categórico de causas, sendo notificados 86 óbitos
em 2011, seguido das malformação congênita do sistema nervoso, responsável
por 52 óbitos no mesmo ano. CONCLUSÃO: Constatou-se elevada
mortalidade por malformação congênita, mas houve queda de
aproximadamente 50% no período. A responsabilidade das malformações
sobre a taxa de óbitos no primeiro ano de vida praticamente duplicou, o que
salienta a necessidade de pesquisas mais abrangentes a fim de se conhecer
os fatores de risco e se instituir programas de prevenção de alguns desses
defeitos, bem como uma melhor estruturação da atenção primária em saúde,
com pré-natal de qualidade e utilização da ultrassonografia o mais
precocemente e o correto direcionamento ao sistema de referência, para maior
sobrevida dos RNs malformados.
AUTORES:
Hesly Martins Pereira Lima – Mestranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil
Maxsuênia Queiroz Medeiros – Mestranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Ceará – UFC- Fortaleza (CE), Brasil
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CARACTERÍSTICAS DE PARTURIENTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EM
MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO CEARÁ
Geni Rodrigues Loiola Coelho
Elzo Pereira Pinto Júnior
Ítala Thaise Aguiar Holanda
Thays Bezerra Brasil
Maria Homéria Leite de Morais Sampaio
Francisco José Maia Pinto
José Wellington de Oliveira Lima

Introdução: A incidência das doenças sexualmente transmissíveis (DST) tem
crescido na população brasileira, inclusive entre os adolescentes. Dentre as
DST, a sífilis congênita se apresenta com alta incidência.
Objetivo: Analisar as características das gestantes adolescentes com sífilis
congênita atendidas em uma maternidade de referência, no Município de
Fortaleza-CE.
Método: Estudo transversal com abordagem descritiva, realizado com 408
parturientes adolescentes, residentes no município de Fortaleza, internadas
para o parto ou curetagem, no período de novembro/2012 a maio/2013. A
coleta de dados foi realizada através dos dados obtidos no prontuário e
entrevista. Foi realizada a análise descritiva dos dados, com distribuição de
frequências relativa e absoluta. A pesquisa obteve protocolo nº 357.516 pelo
CEP.
Resultados: Quanto às características sócio-demográficas, observou-se que
289(70,7%) parturientes eram casadas ou moravam juntas com um parceiro,
375(91,7%) tinham oito anos ou mais de estudo e 252(61,6%) se declaravam
brancas. Em relação ao número de consultas pré-natal, 209(51,1%)
adolescentes tinham realizado menos de seis visitas aos serviços de
assistência pré-natal. Os resultados do teste do VDRL na maternidade foram
soro reagente para 19(4,6%) parturientes, evidenciando assim diagnóstico de
sífilis nessas entrevistadas. Quanto aos comportamentos de risco, verificou-se
que 26(6,4%) adolescentes fumaram, 12(2,9%) ingeriram bebida alcoólica,
nove (2,2%) utilizaram drogas e 53(13,0%) não tiveram parceiro único durante
a gestação.
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Conclusão: A problemática das DST entre as adolescentes, em especial da
sífilis, acrescida ao cenário de uso de drogas e ao tratamento inadequado das
gestantes remete a uma reflexão da necessidade do fortalecimento das ações
intersetoriais de prevenção e combate desses agravos.
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS NASCIDOS-VIVOS MALFORMADOS NO
ESTADO DO CEARÁ DE 2002 A 2011.
INTRODUÇÂO: A malformação congênita apresenta incidência de 2 a 3% do
total de nascimentos em várias referencias, representando problema de saúde
pública em virtude da dificuldade enfrentada por essas famílias e do aumento
das demandas nos serviços de saúde para essa população. OBJETIVOS:
Descrever o perfil epidemiológico dos nascidos vivos malformados no Ceará.
METODOLOGIA: Estudo descritivo, de evolução temporal, realizado no Ceará,
com variáveis retiradas no banco de dados do DATASUS/Ministério da Saúde.
RESULTADOS: Em 2003 nasceram 143.242 crianças, destas 517 (0,4%) com
malformações identificadas logo ao nascimento. Em 2011 nasceram 128.592
crianças, destas 959 (0,8%) malformados. Não foram avaliados os óbitos fetais
com malformações. O coeficiente de mortalidade por malformações não variou
no período: 2,3 em 2002 e 2,4 em 2011. Houve maior prevalência do sexo
masculino, com 57%. As mãe dos malformados, em sua maioria tiveram de 4 a
6 consultas de pré-natal, com idade mais prevalente de 21 a 30 anos de idade.
Dentre os agrupamentos de malformação pelo CID-10, as mais prevalentes
foram as do sistema cardiovascular e do sistema nervoso central, incluindo as
hidrocefalias e as espinhas bífidas. CONCLUSÃO: As malformações
congênitas se configuram um importante problema de saúde pública, visto sua
prevalência ter dobrado na última década entre os nascidos vivos. Entre as
malformações congênitas mais comuns encontram-se os defeitos abertos do
tubo neural para as quais já existe profilaxia para a maioria delas,
demonstrando a ineficiência do sistema de saúde. A assistência pré-natal,
avaliada pelo número de consultas, também apresentou qualidade inferior ao
sugerido pelos protocolos do ministério da saúde. A mortalidade relativa
diminuiu podendo ser explicado pela melhor assistência no período neonatal.
Considerando um centro terciário, deve incluir o adequado aconselhamento
prévio à gestação, o uso de métodos diagnósticos sofisticados para a
investigação, acompanhamento pré-natal em casos selecionados, assistência
individualizada ao parto, possibilidade de atenção neonatal específica, além do
seguimento psicológico necessário a estas situações.

1278

AUTORES:
Hesly Martins Pereira Lima – Mestranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil
Maxsuênia Queiroz Medeiros – Mestranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Ceará – UFC- Fortaleza (CE), Brasil
Francisco Herlânio Costa Carvalho – Professor Doutor da Universidade de
Federal do Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil

1279

ACIDENTE OCUPACIONAL POR MATERIAL PERFUROCORTANTE ENTRE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Lúcia Vanda Teixeira de Freitas Cavalcante
Gisele Lopes Oliveira
Francisca Silva de Alencar
Edeiza Ataliba Bastos
Natália Bastos Ferreira
Nicácia Souza Oliveira

O hospital é um local de trabalho complexo que, além de prover cuidados básicos de
saúde, mantém atendimento de pequena a alta complexidade a um grande número de
pessoas. Assim, o ambiente hospitalar envolve a exposição dos profissionais de saúde e
demais trabalhadores a uma diversidade de riscos, especialmente os biológicos. O
estudo tem como objetivo identificar a ocorrência e as características dos acidentes de
trabalho (AT) com exposição a material biológico entre trabalhadores de um hospital do
Estado do Ceará. Os dados foram coletados por meio de levantamento documental dos
registros de AT no hospital e tratados com uso da estatística descritiva. Nos últimos
cinco anos foram notificados 14 acidentes envolvendo exposição do trabalhador aos
fluidos corpóreos no hospital, (100%) ocorreu com trabalhadores do sexo feminino. A
exposição percutânea foi o tipo de acidente mais notificado, representando 85,71% dos
casos. O material orgânico de maior exposição foi o sangue, o que equivale a (78,57%)
das ocorrências. O principal agente causador dos acidentes foi a agulha com lúmen,
representando 71,43% dos mesmos. Nos resultados obtidos neste estudo, segundo as
categorias ocupacionais dos acidentados, nota-se maior concentração entre os
trabalhadores da equipe de enfermagem, responsáveis pela administração de
medicamentos injetáveis, com 71,43% dos acidentes, seguidos pelos da limpeza, com
28,57% do total. Nesse último caso, os agentes causadores são agulhas e lâminas
abandonadas no ambiente, bem como manipulação a caixa para material perfurocortante. Constatou-se a existência de uso de Equipamentos de Proteção Individual e a
situação vacinal dos trabalhadores em 100% dos casos. Os resultados revelaram
indicadores importantes das características dos acidentes e a importância para a
elaboração de um programa preventivo eficaz para minimizar a ocorrência dos acidentes
principalmente com os profissionais de enfermagem e limpeza. Diante desses
resultados, sugere-se a implementação de programas efetivos de prevenção e controle
dos acidentes envolvendo materiais perfurocortantes, fluxo da notificação e devolução
das estatísticas dos acidentes entre a equipe assistencial multiprofissional de forma a
sensibilizar tais profissionais a reconhecerem a seriedade da questão, os riscos a que
estão expostos e a sua responsabilidade individual no contexto da prevenção.
Palavras-chave: Saúde do Trabalhador; Acidentes ocupacionais; perfurocortantes.
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Preditores associados à necessidade de cuidado odontológico em idosos
dentados.
TEIXEIRA, DSC (FSP-USP); LEBRÃO, ML (FSP-USP); DUARTE, YAO (FSPUSP); FRAZÃO P (FSP-USP)
A retenção dentária ao longo da vida é maior entre idosos de maior
escolaridade e renda, e são escassos os estudos sobre a necessidade de
cuidado odontológico neste grupo populacional. O objetivo foi identificar
preditores associados à necessidade de cuidado odontológico em idosos
dentados. Realizou-se um estudo do tipo caso-controle aninhado a uma coorte
em que participaram 414 pessoas de 60 anos e mais residentes no Município
de São Paulo entre os anos de 2006 e 2010. A necessidade de cuidado
odontológico foi definida com base na incidência de bolsa periodontal.
Investigaram-se características demográficas, socioeconômicas, de hábitos,
estado de saúde, cognitivo, funcional e morbidade autorreferida. Realizou-se
análise simples e múltipla empregando-se modelo de regressão logística com
abordagem hierárquica. Foram analisados 112 casos e 302 controles. Na
análise bruta, sexo masculino, possuir plano de saúde privado e ser fumante
foram fatores significativos para a necessidade de cuidado no período,
enquanto cor da pele não branca, idade acima de 74 anos e presença de
doença coronária foram significativos para não ocorrência de bolsa periodontal.
No modelo final, idosos que não eram casados apresentaram risco duas vezes
maior para o desfecho embora essa condição não tenha sido significativa na
análise bruta. Ajustada pelas variáveis demográficas e pela renda, possuir
plano de saúde privado apresentou risco 2,73 vezes maior de necessidade de
cuidado odontológico. Os idosos que referiram ser fumantes apresentaram
risco 2,77 vezes maior do que os idosos que não fumavam ajustada pelas
variáveis anteriores. A mediana de dentes presentes nos idosos foi 14. Os
idosos com mais de 14 dentes apresentaram risco 2,9 vezes maior de
necessidade de cuidado periodontal. Concluiu-se que não ser casado, possuir
plano de saúde privado, ser fumante e ter mais de 14 dentes foram importantes
preditores de necessidade de cuidado odontológico entre pessoas de 60 anos
e mais de idade.
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Inquérito epidemiológico sobre o parto na maternidade vinculada e a
peregrinação antes do parto na Região Nordeste em 2010

RESUMO
Antecedentes – A Lei n° 11.634/ 2007 garante à gestante, no âmbito do SUS,
o direito de vincular-se à maternidade na qual receberá atendimento durante
intercorrências no pré-natal e no parto, evitando assim a peregrinação. Este
estudo objetivou analisar a vinculação da gestante e a peregrinação antes do
parto na Região Nordeste.
Métodos – Estudo descritivo, transversal, com uma amostra probabilística de
mães e crianças menores de um ano que compareceram à vacinação em 2010,
em 186 dos 189 municípios prioritários para redução da mortalidade infantil nos
nove estados do Nordeste.
Resultados – Os dados indicam que das 8.164 mulheres estudadas 56,1%
não receberam orientações durante o pré-natal sobre o local de acolhimento
para o parto; 31,2% não buscaram o local indicado devido à distância e apenas
9,4% fizeram o parto na maternidade vinculada. A maior proporção de
indicação do local de parto ocorreu na Paraíba, 67,1% [IC95% 64,5-69,7] e a
menor no Rio Grande do Norte: 41,2% [37,4-45,1]. Foi detectada peregrinação
anteparto em 19,2% das gestantes, que procuraram dois ou mais serviços
antes de ser admitidas para o parto. Registrou-se 17,4% [16,5-18,4] de partos
em hospitais públicos de outro município caracterizando peregrinação
intermunicipal; em Pernambuco a prevalência de partos em outro município
alcançou 36,4% [33,1-39,9].
Discussão/ Conclusões – A não vinculação e a peregrinação representam
risco de vida e violam direitos das gestantes. É necessário criar mecanismos
de exigibilidade do direito garantido pela Lei n° 11.634/07, de modo a alcançar
a vinculação da mulher ao local do parto.
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PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS SOBRE O MATRICIAMENTO EM
SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM MUNICÍPIO DO SUL NO
BRASIL
Melissa Pereira Bolson
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus

Introdução: a reforma psiquiátrica juntamente com as políticas públicas de Saúde
Mental propõe um novo modelo de assistência, voltado para a reinserção e reabilitação
do usuário dentro de um território/sociedade. Nesse cenário, o Apoio Matricial (AM)
surge como uma proposta articuladora entre atenção primária, Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e cuidados em Saúde Mental. Objetivo: caracterizar o processo de
trabalho do matriciamento em saúde mental realizado na Atenção Primária à Saúde
(APS) de um Município localizado na Região Nordeste do RS. Metodologia: estudo
descritivo de caráter qualitativo. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10
profissionais participantes do matriciamento com equipes locais de saúde a partir de
critérios de inclusão. A coleta ocorreu em abril e maio de 2012. Para a análise dos dados
foi realizada a técnica de categorias temáticas de significado. Este estudo faz parte da
pesquisa Qualificação da Atenção em Saúde Mental/Crack, Álcool e outras Drogas que
foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade de Caxias do Sul
(UCS) sob o protocolo número 184/11. Resultados: os achados foram divididos em
quatro categorias temáticas nas quais se identificou que os trabalhadores do AM
realizam ações como grupos de saúde mental, ações de Educação Permanente em Saúde
(EPS), estudos de casos, atendimentos compartilhados, entre outros. Apontam como
principais facilidades: a receptividade, a disponibilidade para o aprendizado, a
motivação para o trabalho e os recursos físicos disponibilizados. As dificuldades
apontadas foram: a participação dos profissionais, o preconceito, não compreensão da
proposta de AM, despreparo profissional e deficit de recursos humanos. Quanto às
contribuições, os profissionais sinalizam aspectos referentes à EPS, ordenamento do
processo de trabalho, apoio técnico, constituição de espaço de trocas/reflexão e
desmitificação da saúde mental. Conclusões: Estes resultados permitiram identificar
que o AM realizado nesse município, de um modo geral, está alinhado com o
preconizado pela legislação vigente e que o matriciamento realizado apresentou
resultados efetivos. O AM opera práticas inovadoras e atua de forma multiprofissional,
colocando-se assim, como um dispositivo para os serviços de saúde e para a rede
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assistencial na qualificação do cuidado prestado.
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EXAME PAPANICOLAOU: ADESÃO DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM
À PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO
VASCONCELOS, S. S.; MIRANDA, J. O.; BARBALHO, E. V.; VIEIRA, R. P.;
RODRIGUES, M. P. F.
INTRODUÇÃO:

A

principal

estratégia

utilizada

no

Brasil

para

detecção

precoce/rastreamento do câncer de colo do útero é o exame preventivo do colo do útero,
também conhecido como citologia oncótica ou exame de Papanicolaou, que consisti na
coleta de material citológico da parte externa (ectocérvice) e da parte interna
(endocérvice) do colo do útero OBJETIVO: Investigar a adesão de acadêmicas de
enfermagem à prevenção do câncer cérvico-uterino. MÉTODO: Trata-se de um estudo
de caráter exploratório, e descritivo com uma abordagem qualitativa. O estudo foi
realizado na Universidade Regional do Cariri – URCA, em Iguatu-Ce, de dezembro de
2012 e janeiro de 2013. Os informantes da pesquisa foram as acadêmicas do curso de
enfermagem. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada e foram
organizados através da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. RESULTADOS: Os
dados foram agrupados em categorias identificando o perfil das acadêmicas: quanto à
realização do exame Papanicolaou, as informantes totalizaram 20 acadêmicas na faixa
etária de 21 a 30 anos de idade; na frequência de realização do exame preventivo,
evidenciou-se que grande parte das acadêmicas de enfermagem realizam o exame
preventivo anualmente, algumas até realizam mais de uma vez ao ano, porém apesar dos
conhecimentos adquiridos na graduação ainda há acadêmicas que nunca realizaram o
exame, sendo esse dado equivalente com aquelas que ainda o realizam apesar de ser
raramente; quanto aos sentimentos experimentados durante a realização desse exame,
foi relatado: vergonha, desconforto, alívio, obrigação e até mesmo um sentimento de
dever cumprido; fatores que contribuem para a adesão ao exame apresentou o fato de já
serem sexualmente ativa, problemas clínicos e o próprio cuidado preventivo; fatores que
contribuem para a não realização do exame foram a falta de interesse, não apresentar
nenhum problema clínico, a timidez e o fato de terem que fazerem com profissionais do
sexo masculino isso as distanciam desse autocuidado. Os conhecimentos adquiridos e
incorporados como forma de autocuidado proporcionaram uma melhor observação do
seu corpo. CONCLUSÃO: que as acadêmicas de Enfermagem vivenciam os mesmos
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sentimentos de outras mulheres, necessitando de igual atenção e cuidado, não as
excluindo de sentirem esses tabus.
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Tendência ao aumento de peso em professoras do ensino fundamental
ao longo dos anos
Pereira HRC, Nobre JAS, Carnélos ICMM, Amaral ACES, Silva MG, Barros Filho AA
Introdução: a literatura mundial tem evidenciado tendência ao aumento continuo das
taxas de excesso de peso em adultos e crianças ao longo dos últimos 35 anos. O
ambiente escolar assume papel importante na prevenção da obesidade em crianças,
não apenas por meio do conteúdo ministrado, mas como exemplo, o que inclui a ideia
do “docente saudável”. Conhecer as condições de saúde do professor torna-se
necessário para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde neste grupo, com
consequente reflexo nos escolares. Objetivo: comparar a distribuição dos valores do
Índice de Massa Corporal (IMC) de professoras do ensino fundamental aos 20 anos de
idade e na idade atual avaliada. Métodos: estudo transversal com professoras do
ensino fundamental de uma cidade desenvolvida do interior de São Paulo. Os dados
referentes à idade atual, estatura e peso aos 20 anos foram relatados em inquérito
realizado com 259 professoras da rede pública e o peso atual foi avaliado entre março
de 2013 e 2014. O IMC foi calculado a partir dos dados de peso e estatura e foram
construídas duas curvas de distribuição: IMC1, referente a amostra aos 20 anos de
idade e IMC2, referente aos dados atuais. Posteriormente as curvas foram sobrepostas
para comparação. Os resultados médios do IMC foram interpretados segundo a World
Health Organization (2000). Resultados: As professoras possuem faixa etária entre 23
e 67 anos, idade média de 46,2±0,6 anos e atuam há mais de 20 anos na área (65%).
Aos 20 anos, o IMC médio era de 21,3 kg/m2 (DP=0,2 e IC95% de 20,9 a 21,7),
característico de eutrofia. O IMC médio atual desta população é de 27,4 kg/m2
(DP=0,3 e IC95% de 26,8 a 28,0), caracterizando sobrepeso (p<0,000). A proporção
entre o número de pessoas com peso adequado e excessivo se inverteu de forma
expressiva ao longo dos anos, sendo encontrados 76% de eutróficos, 7% de
sobrepesos e 1% de obesos aos 20 anos de idade, e atualmente 33% são eutróficos,
40% sobrepesos e 27% obesos (p<0,000). O tempo de atuação no ensino
fundamental correlacionou-se com o IMC atual (p<0,032; ρ=0,129) e o peso aos 20
anos (p<0,000; ρ= -0,221). Conclusão: Foi observado um aumento expressivo do
peso e IMC das professoras avaliadas ao longo dos anos. Há cerca de 20 anos, o
estado nutricional predominante era o de eutrofia (76%), sendo atualmente visto um
quadro praticamente invertido, em que 67% apresenta excesso de peso.
DESCRITORES: estado nutricional, índice de massa corporal, obesidade, professores.
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A ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA 8ª REGIÃO DE
SAÚDE DE QUIXADÁ
Filomena Maria da Costa Pinheiro
Benedita de Oliveira

A incorporação das equipes de saúde bucal - ESB na Estratégia Saúde da Família tem se
constituído um avanço na prática odontológica, no entanto conduzir a sua dinâmica de
forma eficaz também é um desafio para os gestores e trabalhadores da saúde. O objetivo
do estudo é verificar o funcionamento das ESB na Região de Saúde de Quixadá –CE.
Trata-se de um estudo de natureza descritiva, quantitativo e exploratório. A Região está
situada no Sertão do Ceará e é composta por dez municípios. Conta com 79 ESB
implantadas, sendo 67 equipes na modalidade 1 e 12 na modalidade 2. A amostra foi
aleatória, contemplando todos os municípios, constituída por 35 ESB (44.3%), sendo 30
na modalidade 1 e 05 na modalidade 2 e com 27 situadas na zona urbana e 08 na zona
rural. A coleta de dados ocorreu de novembro de 2012 a dezembro de 2013. Foi
utilizado para a coleta de dados, o instrumento de supervisão das ESB da 8ª
Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Ceará. Com relação ao funcionamento,
14 ESB trabalham com demanda programada, 07 com demanda livre e 14 utilizam as
duas formas. O agendamento é realizado no local de atendimento por 16 ESB, 07 são
feitos pelas agentes comunitárias de saúde, 05 utilizam as duas formas de agendamento
e 07 equipes trabalham com demanda livre. A média de atendimentos por dia foi de 15
atendimentos. A maioria das ações de promoção e prevenção em saúde bucal é realizada
em escolares e as atividades de tratamento e recuperação incluem cirurgia, dentística e
periodontia. Nenhuma ESB realiza reabilitação protética, sendo realizada nos Centros
de Especialidades Odontológicas. Quase totalidade das ações intersetoriais é realizada
com a Educação. Há um evidente progresso no ponto de vista da universalidade,
equidade e integralidade nessa área, necessitando avanços na qualificação do processo
de trabalho das equipes, principalmente, investimento maior nas ações de promoção e
prevenção em saúde bucal e nas ações intersetoriais, assim como melhorar o acesso as
ações de reabilitação.
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Título: Grau de desempenho do Sistema de saúde e sua relação com a insatisfação de usuários
de serviços de urgência e emergência no Brasil
Introdução: O atendimento de urgência e emergência é crucial para a manutenção da vida dos
usuários dos serviços de saúde, logo, avaliá-lo na perspectiva da satisfação e do desempenho
do sistema de saúde contribui para melhor qualificá-lo.
Objetivos: Avaliar o efeito dos fatores individuais e contextuais sobre a satisfação dos usuários
do SUS com o atendimento de urgência e emergência, no Brasil, em 2012.
Método: É um estudo transversal multinível (indivíduos e municípios). Os dados foram
coletados pelo Departamento de Ouvidoria Geral do SUS do Ministério da Saúde, por meio de
contato telefônico, utilizando um questionário estruturado, no ano de 2012. Os números de
telefones fixos e móveis foram sorteados aleatoriamente a partir de bases de dados fornecidas
por empresas de telefonia. A população foi composta de indivíduos com 16 anos ou mais que
tenham utilizado o SUS para atendimento de urgência ou emergência nos últimos 12 meses à
entrevista, ou que possuam dependentes menores de 16 anos que utilizaram o SUS,
totalizando 7.027 indivíduos em 61 municípios. O desfecho utilizado foi insatisfação do usuário
com o atendimento de urgência ou emergência e as exposições individuais foram o tempo de
espera para o atendimento e a posse de plano de saúde. A exposição contextual foi o
desempenho do Sistema de saúde, aferido pelo ID-SUS e como forma de controle no modelo
foram utilizadas as variáveis sexo, renda familiar e idade. As associações foram modeladas por
meio de regressão de Poisson multinível de forma hierarquizada, com um nível de significância
de 5% e intervalos de confiança de 95%.
Resultados: A prevalência de insatisfação foi 48,11% (46,95-49,28). Após os ajustes para as
variáveis sexo, idade e renda familiar, as maiores prevalências foram observadas nos usuários
que acessaram os serviços de urgência ou emergência em municípios com baixo desempenho
do sistema de saúde [RP: 3,21 (1,57 – 6,57)], nos que tiveram um tempo de espera maior que 4
horas [RP: 3,70 (3,65 – 3,75)] e naqueles que tinham plano de saúde [RP: 1,16 (1,15 – 1,17)].
Conclusão: Parece haver uma relação entre o baixo desempenho do sistema de saúde e a
insatisfação com o atendimento de urgência ou emergência pelos usuários do SUS, nos
municípios estudados. Bem como os fatores individuais, mesmo quando controlados,
apresentaram forte relação com o desfecho, principalmente o tempo de espera.
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CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE UNIVERSITÁRIOS DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Rita Ivana Barbosa Gomes1, Raimundo Antonio da Silva2, Ana Helia de Lima
Sardinha3, Maria Teresa Martins Viveiros4, Arlene de Jesus Mendes Caldas5,
Antônio Augusto Moura da Silva6
Introdução: O consumo de álcool contribui fortemente na etiologia e manutenção de
vários problemas sociais, econômicos e de saúde no Brasil. Dessa forma, faz-se
necessário conhecer os padrões de consumo de bebidas alcoólicas no meio universitário.
Objetivo: Identificar o padrão de consumo do álcool entre universitários das áreas de
Ciências Biológicas e da Saúde de uma universidade do Maranhão. Método: Foram
aplicados questionários entre maio e setembro de 2012, em uma amostra de 842
estudantes. Os instrumentos utilizados foram: o Formulário Padrão da Organização
Mundial de Saúde (OMS), o questionário Alcohol Use Disorders Identification (AUDIT)
e o questionário CAGE. Utilizou-se o modelo de regressão de Poisson e a análise de
regressão logística para verificação de associações. Resultados: Foram encontradas
prevalências de uso de álcool na vida e no último mês de 87,2% e 42,4%, respectivamente.
O padrão de consumo binge drinking foi mais frequente entre universitários com as
seguintes características: sexo masculino (52,6%), idade de 21 a 25 anos (43%), sem
companheiro (39,3%), não seguir religião (61,7%), cursar Medicina (46,7%) e Educação
Física (46,5%), não morar com a família (58,2%), frequentar boates e festas (62,3%); ter
casos de etilismo familiar (41,2%) e não considerar a bebida alcoólica uma droga
(59,7%). O AUDIT permitiu detectar um percentual de 16,6% indivíduos com uso
problemático de álcool, enquanto as respostas ao questionário CAGE classificaram 8,8%
dos universitários em suspeita de alcoolismo. Na análise dos fatores associados a um
resultado positivo no teste CAGE pelo cálculo da Odds Ratio (OR) ajustada, encontrouse associação significativa para sexo masculino (OR=2,67), cursar Educação Física e
Farmácia (OR=4,32 e OR=3,82, respectivamente) e frequentar boates e festas (OR=2,02).
Referente ao questionário AUDIT, encontrou-se um maior risco de uso problemático por
meio da Razão de Prevalência (RP) para homens (RP=1,49), que não seguiam religião
(RP=5,44), frequentavam boates e festas (RP=3,05) e não consideravam a bebida
alcoólica uma droga (RP=1,29). Conclusão: Os resultados demonstraram a existência de
uma parcela relevante de universitários expostos ao consumo nocivo de álcool ou ao risco
de desenvolver alcoolismo, o que chama atenção para a necessidade de se implementar
políticas de prevenção e combate ao alcoolismo.
Palavras-chave: Álcool; Estudantes; Comportamento de risco.
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“IDENTIFICAÇÃO DE DOENÇAS BUCAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NA CIDADE DE BELÉM”
Autores: Rosely Barbosa da Cunha Fontes, Liliane Silva do Nascimento, Diandra
Costa Arantes Wallace Rafael Conde Barros e Natália Lima Aguiar.
Contato: Rosely_fontes@oi.com.br
Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Pará
Introdução: A violência inclui todas as formas de maus tratos físicos e emocionais
que resultem em dano real ou potencial para a saúde, desenvolvimento ou
dignidade da criança e do adolescente. Identificar a negligência dentária, por meio
do alto índice de dentes cariados, perdidos e obturado (CPO-D), é de suma
importância para a análise e identificação do problema pelo cirurgião-dentista. As
manifestações de abuso sexual na cavidade oral tem como fator patognomônico a
gonorréia oral e perioral, além das DST. A violência de natureza física pode causar
lesões intrabucais, fraturas nos ossos da face, fraturas dentárias, perdas de dentes
e ainda lesões traumáticas levando à necrose pulpar. Objetivos: Avaliar a
prevalência de cárie e necessidade de tratamento, relacionar a prevalência de
cárie dentária com o tipo de violência sofrida e avaliar as lesões bucomaxilofaciais
das crianças e adolescentes em situação de violência do município de Belém/PA.
Métodos: Trata-se de estudo transversal por conveniência, realizado no Centro de
Perícias Renato Chaves. Utilizou-se ficha de coleta validada em estudo piloto, com
questões sobre identificação, condições da violência e avaliação de saúde bucal
(CPO-D e Necessidade de Tratamento). O exame epidemiológico foi realizado
utilizando-se material clínico básico. A pesquisa ainda contou com ficha de
identificação do paciente e tipificou a violência sofrida pelo menor. Participaram da
pesquisa 45 crianças e adolescentes com idades entre 2 a 17 anos. Resultados:
A maioria das vítimas pertence ao sexo feminino e de cor parda. O CPO-D médio
obtido foi de 3,2, tendo o componente cariado como o de maior incidência. O
tratamento restaurador foi o mais necessário. Em relação ao tipo de maustratos,
predominaram a violência sexual e a violência psicológica. O meio de agressão
mais utilizado foi a força corporal. Quanto ao local da violência, a maioria dos
casos ocorreu na casa da vítima. Em relação à violência sexual, o estupro foi o
mais praticado, e a penetração vaginal obteve a maior frequência. Conclusão: Os
dados epidemiológicos a respeito da violência contra crianças e adolescentes
podem contribuir para o dimensionamento do problema e suas características,
subsidiando a identificação de prioridades direcionadas para a atenção às vitimas,
na vigilância e na definição de políticas de saúde específicas, na cidade de
Belém/PA.
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Meningites: perfil epidemiológico dos residentes na Região da Supervisão Técnica de
Saúde da Penha- São Paulo/SP, 2007 a 2013.
Introdução: Em 2013 no Estado de São Paulo o número de casos de meningite de todas
etiologias foi 7.640 casos, sendo a incidência de 18,2 casos/100.000 habitantes, 547
óbitos e a taxa de letalidade de 7,2%. No mesmo ano na região da Supervisão Técnica
de Saúde da Penha (STS-Pe), na cidade de São Paulo, houve 118 casos, com incidência
de 24,9 casos/100.000 habitantes e 6 óbitos com taxa de letalidade de 5,1%. Conhecer o
perfil epidemiológico dos diferentes tipos de meningite pode auxiliar na adoção de
medidas de controle. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados
e confirmados como meningite, entre os residentes da STS-Pe. Material e Método:
Pesquisa de caráter documental com abordagem quantitativa sendo utilizado o banco de
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram
selecionados todos os casos com confirmação de qualquer etiologia de meningite, entre
2007 a 2013, residentes na STS-Pe. Resultados e discussão: No período delimitado
houve 874 casos confirmados de meningite, sendo 120 casos (13,7%) de Doença
Meningocócica e 739 (86,3 %) de outros tipos de meningite. O ano que apresentou um
maior percentual de casos notificados foi 2007 (20,6%), o Distrito Administrativo de
residência que concentrou o maior número de casos foi o Penha com 252 (28,8%) casos.
De todas as meningites no período, somente 30 (3,4%) foram notificadas pelo Hospital
Público da região, sendo portanto, a maioria dos casos diagnosticada e tratada fora da
região. Na população estudada houve predomínio do sexo masculino com (60,3%). E
dos que informaram a raça/cor (593), 77,6% declarou-se brancos. A média de idade foi
de 14,1 anos, sendo o mais idoso de 90 anos. A escolaridade não foi informada para
30,2% dos casos, e dos que informaram 26,3% tem 1º grau completo. Os sintomas mais
prevalentes foram febre 711 casos (81,4%) e cefaleia (70,5%). Os dados referentes aos
sintomas podem ser questionados, uma vez que identificamos entre os menores de um
ano, 95 casos com cefaleia. Conclusões: A taxa de incidência das meningites na região é
elevada, os casos concentram-se mais entre jovens homens e a febre foi o sintoma mais
frequente. Muitas variáveis do banco de dados não estão preenchidas, indicando a
necessidade das fontes notificadoras atentarem a importância do registro, de forma a
melhor conhecer o perfil epidemiológico dos casos da doença.
Palavras Chaves:
Meningite, Epidemiologia, Incidência, Perfil de Saúde.
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DIFICULDADES DE ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE O
ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA: uma revisão
integrativa
Danielle Carvalho Rodrigues1, Daniele Cristine Silva Rodrigues2, Belisa Maria da Silva
Melo3, Jéssica Pereira Costa4, Lígia Maria Cabedo Rodrigues5
A violência contra a mulher é uma das violações dos direitos humanos que mais é
praticada em todo o mundo e atinge não só a parte física, como prejuízos psicológicos,
emocionais, sociais e sexuais a mulher agredida. Diante disso, a violência cometida
contra a mulher não é considerada apenas uma questão de gênero, que envolve relações
culturais e sociais, é um problema de saúde publica que precisa ser combatido. É um
problema e de saúde que se apresenta no cotidiano do profissional de Enfermagem. O
estudo objetivou descrever e analisar a literatura científica sobre as dificuldades
encontradas pelo enfermeiro frente o atendimento à mulher vítima de violência. Como
método de estudo foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados Scientific
Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e Caribenha em Ciências da
Saúde e MEDLINE. Entraram no estudo artigos com recorte temporal de 2003 a 2013,
que estivessem dentro da temática e dos níveis de evidência 1 a 4. Dos 24 estudos
encontrados, foram utilizados para análise apenas 11. Os estudos mostraram que as
principais dificuldades encontradas pelos enfermeiros são: dificuldades, medo e
dinâmica dos serviços de saúde. A importância de uma formação e capacitação durante
o cotidiano do serviço que prepare o profissional que possa suprir as necessidades de
atenção à saúde da população está diretamente ligada com a forma de o enfermeiro agir
durante o atendimento. Percebe-se a importância do serviço de saúde ser um local de
acolhimento e escuta, visto que é um dos primeiros lugares que a mulher que sofre
agressão procura. Diante da leitura, descrição e análise dos estudos sugere-se a
necessidade dos cursos de graduação em enfermagem, bem como os demais da área de
saúde possam rever suas matrizes curriculares e encontrar uma forma mais profunda de
inserir a temática em suas disciplinas, igualmente os serviços de saúde para com os
profissionais que trabalham no cotidiano com situações de violência.
Descritores: Violência contra a mulher. Cuidados de Enfermagem. Saúde.
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Comportamentos sedentários, atividade física e pressão arterial em
adolescentes participantes de um estudo de coorte de nascimento
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Resumo
Objetivo: Avaliar a associação entre os níveis de pressão arterial e o tempo gasto em
comportamentos sedentários e atividade física em adolescentes.
Métodos: Foram avaliados adolescentes participantes de uma coorte de nascimentos
entre 1994 e 1999 na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Neste estudo os dados
avaliados foram coletados entre 2009 e 2011. A pressão arterial, o peso e a estatura
foram aferidos por procedimentos padronizados. O comportamento sedentário foi
avaliado segundo o tempo de uso de televisão e/ou computador/vídeo game (≥ 4
horas/dia). A prática de atividade física, em minutos por semana, foi avaliada referente
aos sete dias anteriores à entrevista, e incluiu a atividade física tanto dentro como fora
da escola e o modo de transporte. O teste t de Student, os coeficientes de correlação
de Pearson (r) e modelos de regressão linear, ajustados para o índice de massa
corporal, foram utilizados para a análise de dados.
Resultados: Foram avaliados 1,716 adolescentes (10-17 anos de idade; 51% eram
meninos), com média da pressão arterial sistólica (PAS) de 107,4 mmHg e da pressão
arterial diastólica (PAD) de 64,8 mmHg e 58% apresentaram comportamentos
sedentários. Os meninos que passaram ≥ 4 horas/dia tiveram maiores níveis de PAS e
PAD (109,1 vs 106,5 mmHg, p<0,01; e 65,4 vs 63,6 mmHg, p=0,01, respectivamente).
Já para as meninas, esta associação foi significativa apenas para a PAS (107,7 vs
105,2 mmHg, p=0,01). Nenhuma associação significativa foi observada entre os níveis
de PAS e PAD e o tempo de atividade física (r variando de -0,01 a -0,04, p>0,30). Nos
modelos de regressão linear, os meninos que passaram ≥ 4 horas/dia em
comportamentos sedentários apresentaram maior PAS (β=2,32 mmHg, p=0,01) e PAD
(β=1,62 mmHg, p=0,01) e as meninas que passaram ≥ 4 horas/dia em
comportamentos sedentários também tiveram maior PAS (β=2,31 mmHg, p=0,01),
mas sem associação significativa para PAD (p=0,98). Para a atividade física, nos
modelos de regressão linear, também não foram observadas associações
significativas (p>0,30).
Conclusão: Maior tempo gasto em comportamentos sedentários foi positivamente
associado a maiores níveis da pressão arterial. Assim, tendo uma perspectiva de
saúde pública, cabe destacar a necessidade de estimular a redução do tempo gasto
em comportamentos sedentários para prevenir problemas de saúde desde a
adolescência.
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Fatores associados a implementação de programas de prevenção ao uso de
drogas desenvolvidos em escolas do região sudeste do Brasil
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Introdução: Nas escolas a prevenção do uso de drogas tem como objetivo evitar o
consumo de drogas lícitas e ilícitas entre os alunos, ajudando a promover o
desenvolvimento social saudável. Implementar programa de prevenção no início na
adolescência pode levar reduções significativas sobre o uso de drogas no futuro.
Objetivo: Verificar os fatores associados para implementação de programas de
prevenção ao uso de drogas nas escolas brasileiras. Metodologia: Está sendo
realizado um estudo transversal entre dirigentes de escolas públicas e particulares
de ensino fundamental II e médio nas 5 regiões brasileiras (n parcial=455). Aplicouse um questionário fechado, de autopreenchimento e online, através do software
Surveymonkey. Testes de qui-quadrado foram utilizados para testar hipóteses de
comparação entre as escolas que tem e não tem programas de prevenção ao uso de
drogas. Regressão logística permitiu identificar os fatores associados à implantação
de programas de prevenção nas escolas. Resultados: Cerca de 45% das escolas
avaliadas possuem programa de prevenção ao uso de drogas inserido no cotidiano e
no programa pedagógico da escola. Fatores associados à implantação de
programas de prevenção nas escolas investigadas são: ter dirigente que participou
de curso de formação na área de drogas (OR=2,5; IC95%1,6;3,8); desenvolver
atividades orientadas pelo programa da saúde do escolar (PSE) (OR=1,9,
IC95%1,3;2,9), ter professores preparados para trabalhar com conteúdos
relacionados a drogas (OR=1,9, IC95%1,2;3,0). As principais dificuldades
identificadas para a implantação de programas de prevenção nas escolas foram: a
falta de material didático adequado (75%), falta de apoio dos professores (69%) e
demandas concorrentes para ensino de outras disciplinas (60%). Conclusões: O
direcionamento de novas práticas preventivas no contexto escolar será possível se
existirem mais investimentos financeiros e alianças consistentes entre os setores da
saúde e da educação que possam contribuir oferecendo apoio e formação de
qualidade para os dirigentes e professores.
Apoio/financiamento: CNPq
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INTRODUÇÃO: A epidemia do HIV/AIDS vem se modificando, o aumento no número
de casos entre os heterossexuais e as mulheres tem sido importante para o crescimento
da transmissão vertical. O estudo objetivou traçar o perfil epidemiológico das gestantes
diagnosticadas com HIV/AIDS no município de Santo Antônio de Jesus (SAJ)-Bahia.
METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo epidemiológico de corte transversal,
vinculado ao estudo Estratégias de enfrentamento a feminização do HIV/AIDS em
Santo Antônio de Jesus-Bahia. A população foi constituída por mulheres que tiveram a
notificação de HIV/AIDS no município de SAJ- Bahia. Os dados foram coletados no
banco de dados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN) na
vigilância epidemiológica do município, foram incluídos os casos registrados entre
agosto de 2007 e agosto de 2013. Foram exploradas as variáveis sociodemográficas e
epidemiológicas (momento do diagnóstico, evidencia laboratorial do HIV, uso de
antirretroviral durante o parto). Os dados foram analisados com o auxílio do Statistical
Package for the Social Sciences versão 22.0. Foram aplicados Testes e os percentuais
apresentados baseiam-se nas respostas válidas, uma vez que algumas questões não
foram preenchidas.
RESULTADOS: A população do estudo foi composta por 41 gestantes soropositivas,
destas 70,7% são donas de casa/do lar/domesticas, 90,2% pertence a faixa etária
considerada jovem, de 15 a 34 anos, 68% residia na zona urbana, se auto declararam
preta/parda. Sobre o momento do diagnóstico 44% obteve o diagnóstico antes da
gravidez, 46% durante o pré-natal e 10% durante o parto. 86% das mulheres
diagnosticadas utilizaram antirretrovirais para prevenir a transmissão vertical, sendo que
destas 73% usaram durante o parto.
CONCLUSÃO: A população estudada apresenta características que sinalizam para
vulnerabilidade individual, condições pessoais favorecem oportunidades diferentes
como acesso a informações e assistência, e a compreensão sobre prevenção. A
profilaxia deveria ter sido em 100% entre as gestantes soropositivas, e a intervenção ter
ocorrido o mais precoce possível. Fazer testagem sorológica, planejar a gravidez e usar
precocemente antirretroviaris favorece a redução dos índices de transmissão vertical, e
foram medidas pouco aplicadas.
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DENGUE: UMA ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA URBANA DO
MUNICÍPIO DE ITABUNA, BAHIA, BRASIL.
Pollyanna Alves Dias Costa. Doutoranda. Professora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.
pacosta@uesc.br

Vitória Solange Coelho Ferreira. Doutora. Professora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.
vitsoll@gmail.com

Marcelo Inácio Ferreira Ferraz. Doutor. Professor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC.
mfferraz@uesc.br

O dengue é um desafio e grave problema de Saúde Pública no mundo. O
presente estudo analisou a ocorrência de dengue e os fatores socioambientais
na área urbana do município de Itabuna, Bahia, Brasil, no período de 2001 a
2010. Foi realizado um estudo epidemiológico observacional, exploratório, de
série temporal do tipo ecológico. Os dados foram obtidos em fontes
secundárias. As variáveis selecionadas foram coeficiente de incidência de
dengue, notificação mensal e anual, bairro de ocorrência, sexo, faixa etária,
escolaridade, temperatura, precipitação e saneamento básico. O município
conviveu com dengue durante todos os anos do período estudado,
apresentando caráter endêmico com comportamento epidêmico para os anos
2002, 2003, 2005, 2008 e 2009. Apresentou alta incidência da doença
chegando a 4.648 casos para cada 100.000 habitantes no ano de 2009. Os
índices de infestação predial estiveram muito acima do valor preconizado como
satisfatório, chegando a 19,6% para o ano de 2010. Foram identificados os
bairros de maiores ocorrências. O sexo feminino foi predominante. Os meses
de março a maio foram os de maior intensidade. Houve significância estatística
de correlação da temperatura média mensal com ocorrência de dengue. 91%
das residências apresentaram sistema de abastecimento irregular de água,
26% não possuem esgotamento sanitário e 12% não tem coleta para lixo
produzido, revelando um cenário de predisposição a adoecimentos.
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TÍTULO:

Qualidade

de

vida

de

universitários

trabalhadores

e

não-

trabalhadores, utilizando o SF-36 v.2
TÓPICOS: Epidemiologia de grupos populacionais – Saúde de Trabalhador
AUTORES: Nobre JAS, Pereira HRC, Barros Filho AA
A expansão universitário ocorrida no Brasil nos últimos anos, impulsionou o
aparecimento de um novo grupo de alunos, que ao mesmo tempo exercem
uma atividade remunerada e desenvolvem atividades acadêmicas, geralmente,
no período noturno. Esta nova realizada acaba por reduzir o tempo necessário
ao descanso e lazer, podendo influenciar nos aspectos relacionados a
qualidade de vida. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida de universitários
trabalhadores e universitários não-trabalhadores, de uma instituição de ensino
superior privada, utilizando o questionário SF-36 v.2.

MATERIAIS E

MÉTODOS: O estudo desenvolvido foi do tipo transversal e de amostragem
não probabilística, realizado com 386 universitários, da cidade de AmericanaSP. O questionário SF-36v.2 foi aplicado e outras informações referentes a
atividade laboral foram coletadas. Teste t para amostras independentes e
Coeficiente de Correlação de Poisson foram executados, utilizando o software
SPSS v.19. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade

Estadual

de

Campinas,

São

Paulo

(CAAE:20511813.4.0000.5404). RESULTADOS: A maioria dos universitários
avaliados são trabalhadores (85,4%; n=300), do sexo feminino (77,8%), com
idade até 29 anos (79,5%). Comparados com a população brasileira, os
universitários possuem piores valores de qualidade de vida, e sendo estes
ainda trabalhadores, a qualidade de vida é ainda pior, principalmente para dor
(BP) e estado geral de saúde (GH) sendo este resultado estatisticamente
significante (0,035 e 0,042, respectivamente). Quando realizada a Regressão
de Poisson para os trabalhadores universitários, os resultados indicaram pior
qualidade de vida para as mulheres e para os alunos que possuem bolsa, em
todas as dimensões e domínios avaliados (exceto para aspectos físicos), sendo
todos estatisticamente significantes (p<0,01). CONCLUSÃO: Conclui-se que o
trabalho interfere na qualidade de vida de alunos universitários, principalmente
quanto as questões relacionadas a dor, saúde geral e maior desgaste físico,
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sendo mais perceptivo no gênero feminino e entre os alunos que trabalham e
possuem bolsa de estudo.
DESCRITORES: Qualidade de vida. Universitários. Trabalhadores.
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CARGA ALIMENTAR EM INDIVÍDUOS COM DIABETES DO ESTUDO
ELSA-Brasil
Bárbara Pelicioli Riboldi, Vivian Cristine Luft, Cristina Dickie de Castilhos, Letícia de
Oliveira Cardoso, Maria Inês Schmidt, Bruce Bartholow Duncan
Objetivo
É recente na literatura o interesse pelo efeito do estado pós-prandial na etiologia das
complicações do diabetes (DM), portanto, objetivou-se caracterizar, em indivíduos com
DM, as respostas glicêmicas e de triglicerídeos à ingestão de carga alimentar (CA) e
identificar sua relação com achados (ou variáveis) clínicos.
Metodologia
Foram incluídos 915 indivíduos com DM, participantes da linha de base do ELSABrasil. Coleta de sangue foi realizada em jejum e 2h após o consumo da CA, contendo
455kcal; 14g de gordura saturada e 47g de carboidratos. Regressão linear foi utilizada
para investigar correlatos clínicos das respostas glicêmica e de triglicerídeos.
Resultados
A mediana da glicemia de jejum foi de 150 (123–198) mg/dL e a da excursão de glicose
pós-carga foi de 45 (16–79) mg/dL. A mediana da trigliceridemia de jejum foi de 140
(103–199) mg/dL e a da excursão pós-carga de triglicerídeos foi de 26 (11–45) mg/dL.
A excursão da glicemia associou-se com maior duração de DM (p<0,001), uso de
insulina (p<0,001) ou outro medicamento para DM (p=0,016), maior idade (p=0,028),
maior glicemia basal (p<0,001) e menor índice de massa corporal (p<0,001). A
excursão de triglicerídeos relacionou-se com maior glicemia em jejum (p<0,001) e
menor trigliceridemia basal (p<0,001).
Conclusão
O grau de resposta pós-prandial glicêmica associou-se positivamente com indicadores
de severidade do DM e negativamente com indicador de obesidade. A resposta pósprandial de triglicerídeos foi menor e seus correlatos menos evidentes.
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CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR TUBERCULOSE PULMONAR
NO NORDESTE BRASILEIRO ENTRE 2009 E 2013
Ana Flávia de Souza Timóteo
Rayssa Horácio Lopes
Theo Duarte da Costa
Matheus de Sousa Mata
INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença grave, com incidência e prevalência
elevadas, principalmente nos casos pulmonares, sendo em muitos países considerada
um problema de saúde pública prioritário. No Brasil o tratamento é ofertado
gratuitamente na Atenção Primária à saúde (APS), visando garantir uma maior adesão
do paciente, mas é perceptível que esta ainda não foi totalmente alcançada, o que os
leva ao agravamento do quadro clínico, necessitando de internações hospitalares. Tais
internações são prioridades apenas nos casos de meningoencefalite, indicações
cirúrgicas da tuberculose, complicações graves, intolerância medicamentosa não
controlável ambulatorialmente, intercorrências clínicas ou cirúrgicas graves, estado
geral que contra-indique o tratamento ambulatorial e em situações de exclusão social,
especialmente em casos de retratamento ou falência. OBJETIVO: Analisar as
internações por tuberculose pulmonar nos Estados do nordeste brasileiro. MÉTODO:
Estudo descritivo, no SIH, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013,
observando as seguintes variáveis: internações por local de residência segundo sexo,
faixa etária, média de permanência e ainda sobre os custos da internação.
RESULTADOS: Ocorreram 18.211 internações por tuberculose pulmonar, sendo mais
frequentes na faixa etária dos 20 a 69 anos, representando 88,3% e dentro desta, a faixa
etária dos 40 a 49 anos responde por 23,2% do total. Em todos os Estados, o número de
pessoas internadas é mais elevado entre homens, sendo 72,8% do total. O Estado com
maior número de internações foi Pernambuco com 32,4% do total da região nordeste. Já
o que teve menos internações no período, foi Sergipe com 106 casos. O valor médio de
internações mais elevado foi na Paraíba com R$2.889,71 e o menor valor médio foi no
Maranhão com R$619,87. A média de permanência na internação em dias, em todos os
Estados é maior em homens, sendo a Paraíba o que representa maior média com 35,3
dias, seguido da Bahia com 20,7 dias e do Rio Grande do Norte com 20,3 dias.
CONCLUSÃO: O perfil das internações hospitalares por tuberculose pulmonar é
relevante para profissionais de saúde, tendo em vista que a mesma é passível de
tratamento e cura na APS. Representam um incremento de custos e ainda, isolam a
pessoa acometida em hospitais, privando-as do convívio familiar, quando apenas casos
específicos necessitariam de internações.
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Associação dos constituintes químicos e frações do MP10 com admissões hospitalares:
estudo em cidade de médio porte.
Tatiane Morais Ferreira, Felipe Parra Nascimento, Maria Cristina Forti, Clarice
Umbelino de Freitas, Washington Junger, Nelson da Cruz Gouveia.
Introdução
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição atmosférica é atualmente
o principal fator de risco ambiental para a saúde no mundo, principalmente aos grupos
mais vulneráveis como crianças e idosos. No entanto, em relação ao material
particulado inalável (MP10) há incertezas quanto às características físico-químicas que
são determinantes de sua toxicidade na saúde. Além disso, é de grande importância
estender as avaliações para outras cidades, como as de médio porte, a fim de conhecer
os níveis de concentração a qual a população está sendo exposta para que medidas
preventivas possam ser tomadas.
Objetivo
Analisar a associação e estimar os riscos entre as concentrações de MP2,5,
MP2,5-10 e MP10 e seus constituintes químicos (Cl, NO, SO, Na, NH, K, Ca e Mg) e
as admissões hospitalares por doenças respiratórias e circulatórias em crianças e idosos.
Método
Realizou-se um estudo ecológico de séries temporais a partir dados de internação
por doenças respiratórias em crianças (< 5 anos) e idosos (>60 anos) e por doenças
cardiovasculares em idosos, residentes em São José dos Campos, São Paulo, entre
março/2010 e fevereiro/2011. Para a análise utilizou-se regressão de Poisson em
Modelo aditivo Generalizado, com ajuste para tendência temporal, variáveis
meteorológicas (temperatura e umidade), dias da semana e feriados.
Resultados
Houve aumento no risco de internação por doenças respiratórias em idosos para
todas as frações analisadas. A estimativa para cada 10 μg de MP10 foi de 32,4% (IC:
13,3-54,7) para MP2,5, 27,8% (IC: 17,5-39,1) para MP2,5-10 e 18,0% (IC: 10,9-25,6)
para MP10. Para o grupo das crianças MP2,5-10 foi a fração de maior risco, com
aumento de 18,4% (IC: 9,2-28,3) nas internações. Para as doenças cardiovasculares
apenas MP2,5 foi associado ao aumento de 25,7 % (IC: 11,4-41,8). Quanto às espécies
químicas observou-se riscos específicos para cada constituinte sobre cada causa
analisada; apenas SO4 e Mg foram associadas com todas as causas. Os constituintes de
maior risco foi Mg para doenças cardiovasculares (8,0% (IC: 5,7-10,3)) e K (2,4% (IC:
0,8-4,0)) para doenças respiratória em idosos.
Conclusão
Os riscos da poluição atmosférica sobre a saúde também é observado em cidades
de médio porte. Os resultados estão de acordo com as evidências de que os riscos para
diferentes causas variam em relação a fração do MP10 e sua composição química.
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DIFERENÇAS ENTRE LOCAL DE MORADIA E DE ATIVIDADE DOS
APOIADORES INSTITUCIONAIS DO SUS
Jaqueline Rodrigues Robaina*, Fabio Hebert da Silva***, Tatiana Coelho Lopes***,
Roseni Pinheiro

* Instituto de Medicina Social/UERJ
** Hospital Sofia Feldman
***Departamento de Psicologia/UFF - Campos dos Goytacazes

Introdução: O apoio institucional tem sido de grande importância na implementação de
estratégias do Ministério da Saúde (MS). Com o aumento do investimento nesse tipo de
estratégia, é essencial entender as experiências de apoio na relação com os princípios do
SUS. Objetivo: Comparar o local de moradia e o local de exercício da atividade dos
apoiadores. Metodologia: Este estudo é parte de uma pesquisa realizada pelo MS,
OPAS e Lappis/UERJ. A população-alvo (n=550) é constituida por trabalhadores que se
reconhecem como apoiadores no SUS. A coleta de dados foi realizada através de
questionário autopreenchivel em uma plataforma virtual online. A variável local de
moradia foi construída com base no CEP de residência. O local de atividade foi obtido
com as informações dos trabalhadores que realizaram apoio em estados da federação.
Ambas variáveis foram categorizadas nas 5 regiões brasileiras. Foi realizada a descrição
geral dos dados seguido de análises bivariadas para as variáveis selecionadas e utilizado
o programa Stata 9.0. Resultados: Na região N (n=18) são residentes e apoiadores
66,7% dos profissionais, 33,3% restantes exercem a atividade de apoio nas regiões NE
(16,7%) e CO (16,7%). Dos apoiadores que residem na região NE (n=51), 74% exercem
a atividade na região, outros 25,5% trabalham nas regiões N e CO (10% cada estado),
4% no S e 2% exercem as funções em mais de uma região federativa. Entre os
moradores da região CO (n=19) a maioria (84%) exerce suas atividades em outras
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regiões (5% no N, 37% no NE, 37% no SE e 5% no S), somente 16% exercem as
atividades onde residem. Na região SE (n=59) a metade dos apoiadores reside e trabalha
na região 54%. As outras atividades são realizadas nas regiões N (12%), NE (17%), CO
(3%), S (8%) e temos 3 apoiadores (5%) que atendem a diferentes regiões do país.
Dentre os apoiadores da região S (n=17) 47% trabalham/residem na região, 5% no N,
23% no NE e 24% no SE. Conclusão: Muitos apoiadores realizam atividades em regiões
diferentes da qual residem. O que implica em maiores gastos e dificuldade de
compreensão dos problemas regionais. Torna-se importante atentar para as estratégias
de formação nos territórios, uma vez que uma das principais diretrizes do apoio é a
produção de coletivos corresponsáveis, implicando a aproximação com as questões
concretas do território e com a capacidade de fazer a gestão coletiva.

1304

PERFIL DO USUÁRIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE SOBRAL
SEQÜELADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
VACONCELOS, S. S.; FILHO, J. C. A.; BARBALHO, E. V.; GOUVEIA, S. S.
V.; PRADO, M. Z. P.; PARENTE, M. S. R.

INTRODUÇÃO: O acidente de trânsito é um problema grave em todo o mundo.
Estimativas recentes da OMS apontam para uma tendência crescente da mortalidade
mundial por acidentes de trânsito. As lesões e traumas provocados por violências e
acidentes têm gerado vários tipos de incapacidades, principalmente nos jovens, e se
constituem em um desafio para os serviços de saúde do ponto de vista da sua
estruturação e organização para auxiliar essa parcela da população. OBJETIVO: Traçar
o perfil do usuário do Centro De Reabilitação de Sobral seqüelado por acidente de
trânsito. MÉTODO: trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa,
realizado durante o mês de Agosto de 2012. Os dados foram coletados no Centro de
Reabilitação de Sobral-Ce, através de um questionário aplicado aos pacientes do
serviço, cujas variáveis avaliadas foram idade, sexo, tipo de transporte, fatores de risco,
segmento corporal afetado, tipo e tempo de tratamento e sequelas. Participaram da
pesquisa 47 pacientes vitimas de acidente de trânsito atendidos no serviço de
fisioterapia. RESULTADOS: A faixa etária media foi de 39±7 anos. Houve
predominância no sexo masculino (61%). Quanto ao tipo de transporte, houve
predominância de motocicletas (72%) e bicicletas (19%). Quando aos fatores de riscos,
13 % dos entrevistados motociclistas afirmaram estar sem capacete no momento do
sinistro e 12 % ter consumido bebida alcoólica. Quanto ao segmento corporal afetado,
os membros inferiores foram os que tiveram maior incidência de lesões (66,3 %).
Houve predominância de escolha pelo tratamento cirúrgico (78%). O tempo de
tratamento observado foi de 6 meses em media, neste período 29 % relataram sentir-se
recuperados das lesões, porem em 91 % dos pacientes afirmaram ainda ter sequelas do
acidente. Dor (82%), edema (57%) e bloqueio articular (41%) foram as mais citadas
pelos mesmos. CONCLUSÃO: Os dados encontrados possibilitam identificar o perfil
dos acidentados de trânsito, favorecendo iniciativas que visem a promoção e a
prevenção da saúde, tendo em vista que o impacto do acidente e suas consequências
atingem não somente a vítima, podendo afetar a saúde do grupo familiar,
comprometendo ou fortalecendo a rede social para enfrentamento do problema.
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Razões e Implicações das Associações de Álcool ou Maconha com Crack
Janaina Rúbio Gonçalves1; Joselaine Ida da Cruz11; Solange Aparecida Nappo2
1

Mestre em Ciências e Pesquisadora do Centro Brasileiro de Drogas Psicotrópicas (CEBRID),
Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
2

Professora Adjunta e Pesquisadora do CEBRID, Departamento de Medicina Preventiva, UNIFESP.

Introdução: O crack continua sendo um desafio para área de saúde no campo das
drogas. Seus efeitos rápidos e a fácil obtenção da droga têm conseguido uma adesão
crescente de novos usuários. A fissura que é desenvolvida no usuário em função do
crack torna-o vulnerável a situações de risco e descontrole de uso da droga. Em
função desse efeito, usuários têm tentado estratégias próprias para sobreviver à
cultura do crack principalmente à fissura. Nesse sentido, os usuários têm associado o
crack com maconha ou álcool com esse propósito. Objetivos: Foi identificar com
detalhes as razões pelas quais o usuário faz associações de álcool ou maconha com
crack, em que momento elas ocorrem (anterior, durante ou posterior ao consumo do
crack etc.) e as suas implicações no que se refere à saúde do usuário de crack.
Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio de entrevistas
em profundidade. Foi construída uma amostra intencional por critérios, composta por
27 usuários de crack que fizeram associação com álcool ou maconha, de ambos os
sexos e com idade entre os 19 e os 56 anos. Estes foram recrutados a partir da técnica
de bola de neve, utilizando o ponto de saturação teórica como indicativo que a
amostra era suficiente. As entrevistas foram transcritas, inseridas e analisadas pelo
software NVivo 10, com exploração dos dados mediante a técnica de análise de
conteúdo. Resultados: Entrevistados reportaram que a associação com maconha
trouxe “proteção” a eles; reduziu os efeitos indesejáveis, melhorou o sono e a fome e
dimuiu a vontade de consumir crack. A associação com álcool também reduziu os
efeitos indesejáveis porém tornou-se, ao longo do tempo, “gatilho” para o consumo de
crack. Discussão: Ambas as associações reduziram a fissura e a paranoia, porém a
associação com maconha mostrou-se benéfica e protetora ao usuário. Porém, a
associação com álcool desenvolveu no usuário, ao longo do tempo, uma dependência
cruzada com o crack, ou seja, o consumo de álcool desenvolvia no usuário de crack
um grande desejo de consumir a droga (crack). Conclusão: Em ambas as associações
foi observada a redução na fissura e na paranoia, porém a associação com maconha
pareceu ser mais efetiva e menos danosa. O cocaetileno (metabólito ativo resultante
da associação de álcool e cocaína) a dependência cruzada, um possível aumento do
consumo de crack e da agressividade, foram alguns dos resultados da associação de
álcool e crack.

Palavras-chave: Crack; Usuário de crack; Fissura; Álcool; Maconha; Associações de
drogas.
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Influência da sazonalidade sobre o número de atendimentos ambulatoriais por
doenças respiratórias em um município em área de transição entre a Amazônia
brasileira e o cerrado no ano de 2011
Regiane de Castro Zarelli Leitzke, Fernanda Cristina Esteves de Oliveira, Juliana
Dacyelles Santos Figueiredo, Andressa Warpechowski Grzeczinski
Introdução: A poluição atmosférica advinda da queima de biomassa está associada ao
número de internações e mortalidade por doenças respiratórias (DR), principalmente
entre crianças e idosos. O município de Sinop, localizado ao norte de Mato Grosso,
possui uma sazonalidade pluviométrica característica durante o ano, com períodos secos
e chuvosos; e ainda, possui o agravante de fazer parte do “arco de desmatamento”.
Objetivo: Avaliar a influência da sazonalidade sobre o número de atendimentos
ambulatoriais por DR no município de Sinop, Mato Grosso. Método: Trata-se de um
estudo descritivo transversal onde avaliou-se registros de atendimentos por DR em uma
Unidade de Pronto Atendimento, no ano de 2011. Foram incluídos para análise apenas
os registros referentes a DR que continham todas as informações necessárias ao estudo.
Avaliou-se idade (agrupada por faixas etárias: ≤9 anos; 10-19 anos; 20-59 anos e ≥60
anos), sexo, data do atendimento (dia/mês/ano), diagnóstico e localização da DR (vias
aéreas superiores (VAS) ou inferiores (VAI)). Os dados foram analisados com o
software Epi-info 3.5.1, utilizando o teste de qui-quadrado (p<0,05). Resultados:
Verificou-se 116.364 atendimentos em 2011, sendo que 7.102 (6,10%) foram por DR. O
número de atendimentos por DR foi superior entre as crianças (n=4450; 62,6%) e menor
entre os idosos (n=386; 5,4%). Ainda, constatou-se que as crianças foram mais
acometidas por DRVAS (n=2725). Contudo, diferença entre os genêros nesta faixa
etária foi verificada apenas entre as DRVAI, com 1,46 vezes mais chance de
acometimento destas entre os meninos (=57,14; p=0,000). Observou-se diferença
também entre os idosos, com 1,47 vezes mais chance das mulheres serem acometidas
por DRVAS do que os homens (=4,27; p=0,038). Durante a seca (abril a setembro)
foi registrado o maior percentual de atendimentos por DR (n=4069; 57,3%), sendo a
maioria com localização nas VAS (n=2161; 53,1%). Ainda, verificou-se que as crianças
mostraram 1,52 vezes mais chance de apresentar DRVAS durante a seca, enquanto os
idosos 1,64 vezes mais chance durante mesmo período (crianças: =107,099; p=0,000;
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idosos: =10,472; p=0,001). Conclusão: O número de atendimentos DR foi maior no
período de seca, sendo as crianças o grupo mais susceptível, tanto as DRVAS (mais
frequentes), quanto as DRVAI que são mais graves e determinam mais risco de
internações e óbitos.
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Fatores associados à rigidez arterial em crianças de 9 e 10 anos
BATISTA, M.S.B; PEREIRA, T.S.S; MILL, J.G.; MOLINA, M.B.C
Os fatores de risco cardiovascular podem atuar desde a infância, mesmo antes do
aparecimento das manifestações clínicas dos eventos cardiovasculares. Assim, há
evidências de que a rigidez arterial(RA)- um determinante importante da elevação da
pressão arterial(PA) e preditor de eventos cardiovasculares adversos- já se manifestaria
na infância.Com objetivo de avaliar os fatores associados à RA, foi realizado estudo
com escolares de 9 e 10 anos, matriculados em instituições de ensino de Vitória/ES.
Medidas antropométricas e hemodinâmicas - PA e velocidade de onda de pulso (VOP)
no segmento carotídeo-femoral - foram realizadas em 231 escolares. Dados sobre
condições de saúde atuais e pregressas das crianças, como o peso ao nascer, foram
obtidas por meio de questionário e anotações no cartão de saúde da criança. Do total de
crianças, 50,2% eram meninas e 55,4% tinham 10 anos. Entre as crianças classificadas
no último tercil de VOP, 60% apresentavam excesso de peso, maiores médias de
pressão arterial, circunferência da cintura e relação cintura/estatura. As médias da PAS e
PAD aumentaram do primeiro para o terceiro tercil da VOP (p<0,01), o mesmo
ocorrendo em relação às variáveis antropométricas CC, relação C/E e peso corporal
(p=0,01). Não detectamos associação entre o peso ao nascer e a VOP (p=0,68). Após
análise de regressão linear múltipla, permaneceram no modeloas variáveis IMC e PA
diastólica. Conclui-se que o excesso de peso é o mais importante fator na determinação
da rigidez arterial de crianças nesta amostra.
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FATORES ASSOCIADOS À SÍFILIS CONGÊNITA EM PARTURIENTES
ADOLESCENTES ATENDIDAS EM MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO
CEARÁ
Geni Rodrigues Loiola Coelho
Elzo Pereira Pinto Júnior
Ítala Thaise Aguiar Holanda
Thays Bezerra Brasil
Maria Homéria Leite de Morais Sampaio
Francisco José Maia Pinto
José Wellington de Oliveira Lima

Introdução: O comportamento sexual dos adolescentes está ligado a inúmeros
fatores biológicos, psíquicos e sociais, que aumentam a vulnerabilidade às
DSTs. Nesse cenário, a sífilis congênita apresenta as maiores taxas de
transmissão vertical durante a gravidez, representando um desafio para as
políticas públicas de cuidado ao binômio mãe-criança.
Objetivo: Analisar os fatores associados à sífilis côngenita em gestantes
adolescentes atendidas em uma maternidade de referência, no Município de
Fortaleza-CE.
Método: Estudo transversal com abordagem analítica, realizado com 408
parturientes adolescentes, residentes no município de Fortaleza, internadas
para o parto ou curetagem, no período de novembro/2012 a maio/2013. A
coleta de dados foi realizada através dos dados obtidos no prontuário e
entrevista. A variável dependente do estudo foi o resultado reagente do exame
VDRL e as independentes foram divididas em características sócias
demográficas e comportamento de risco da gestante.Realizou-se análise
bivariada, por meio dos testes do qui-quadrado de Pearson e o teste exato de
Fisher, considerando o nível de significância de 5%, além dos cálculos da Odds
Ratio. A pesquisa obteve protocolo nº 357.516 pelo CEP.
Resultados: Não se observou associação estatisticamente significante entre
VDRL positivo e características sociodemográficas e assistência pré-natal.
Entretanto, tal relação foi evidente nos aspectos ligados aos comportamentos
de risco das gestantes.As parturientes adolescentes que fumaram na gravidez
tiveram quatro vezes mais chances de apresentar VDRL positivo (OR: 4,45; IC:
1,36-14,53). Não ter parceiro único durante a gravidez aumentou as chances
de resultado positivo no VDRL em mais de três vezes (OR: 3,36; IC 1,22-9,26).
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Chama-se atenção para o aumento de 34 vezes em relação a chances de
VDRL positivo em adolescentes que declararam ter usado drogas durante a
gravidez(OR:34,4; IC: 8,32-142,04). O uso de drogas por parceiros das
adolescentes também aumentou em 10 vezes as chances dessas mulheres
apresentarem soropositividade para a sífilis (OR: 10,36; IC: 3,63-31,97).
Conclusão: Este estudo aponta a necessidade de políticas prevenção de DST
mais efetivas, principalmente voltadas para os adolescentes, haja vista a forte
associação entre os comportamentos de risco nessa faixa etária e a sífilis
côngenita.
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Título: Uso de tecnologia informacional alternativa para a melhoria da assistência pré-natal
Introdução: A informação em saúde é ferramenta fundamental para a redução da mortalidade
materno-infantil, contudo, pressupõe fidedignidade da informação e garantia do apoio ao
processo decisório gerencial em tempo oportuno. Nesse contexto, o Sisprenatal foi o sistema
de informação implantado pelo Ministério da Saúde, e descentralizado aos municípios, para
possibilitar o monitoramento do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento
(PHPN), o qual pretende, entre outros objetivos, melhorar a atenção pré-natal das gestantes
atendidas pelo SUS. Contudo, a literatura aponta que esse sistema pode apresentar falhas: no
seu preenchimento, comprometendo sua fidedignidade; e no tempo para completar o fluxo da
informação, limitando o seu uso para a tomada de decisão oportuna.
Objetivos: Testar uma ferramenta informacional alternativa, simples e de baixo custo, que
possibilite o monitoramento adequado da assistência ao pré-natal e nascimento, ampliando o
número de consultas às gestantes em um município de pequeno porte.
Método: A partir do último trimestre de 2010, passou-se a utilizar a planilha eletrônica de
edição online Google Docs, disponibilizada gratuitamente, a qual foi compartilhada entre os
responsáveis de cada equipe de Saúde da Família do município de São Miguel do Gostoso-RN.
Esses profissionais alimentavam, de forma contínua, as planilhas com dados sobre consultas
realizadas com as gestantes. Ao consolidar os dados em gráficos, cada equipe poderia
identificar as gestantes que necessitavam das consultas de pré-natal e puerpério em tempo
oportuno. Para avaliar se houve diferença nos indicadores entre os anos de implantação e de
avaliação final, foi realizada uma análise descritiva, bem como utilizado o teste do Chiquadrado de Pearson.
Resultados:
O número de consultas pré-natal foi crescente, passando de 709 para 1.044 entre os anos de
2010 e 2012, período no qual o percentual de gestantes com sete ou mais consultas pré-natal
apresentou aumento de 33% para 59%, uma diferença estatisticamente significante (X2=14,3;
p<0,001).
Conclusão:
Tal tecnologia de baixo custo possibilitou o monitoramento da assistência pré-natal de forma
fidedigna e oportuna, mostrando ser uma alternativa pertinente ao Sisprenatal, uma vez que
sua implantação aumentou significativamente as consultas de pré-natal, garantindo o acesso
das gestantes aos cuidados preconizados no Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento.

Autores:
Matheus de Sousa Mata
Janiny Lima e Silva
Ana Flávia de Souza Timoteo
Íris do Céu Clara Costa
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Transmissão vertical do HIV em Florianópolis: Instrumento para a investigação dos casos
de crianças com Aids*
Francielle Schlindwein da Silva1
Ana Cristina Vidor2
Selma Regina de Andrade3
* Estudo realizado junto ao Programa de Educação pelo Trabalho-Vigilância em Saúde (PET-VS).
Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Florianópolis – Florianópolis/SC.

Tópico: Vigilância epidemiológica/ vigilância em saúde
Introdução: Com o aumento da incidência do HIV em mulheres heterossexuais no Brasil, a
epidemia passou a atingir também as crianças, por meio da chamada transmissão vertical. Esse
modo de transmissão pode ser evitado, principalmente se houver melhorias na assistência à
saúde da população com HIV/Aids e pré-natal de qualidade para todas as gestantes.
Infelizmente, ainda há falhas nos serviços de saúde que podem levar uma criança a desenvolver
Aids. Para identificar essas possíveis falhas, a Vigilância Epidemiológica utiliza as fichas de
notificação/investigação do Sinan, que se mostram insuficientes para avaliar um problema
complexo como este. Percebeu-se a necessidade de criar um instrumento para preencher as
lacunas existentes e auxiliar na investigação dos casos de crianças menores de cinco anos com
AIDS, por transmissão vertical. Objetivo: Elaborar um instrumento para a investigação dos
casos de crianças com Aids. Método: Pesquisa documental, a partir da seleção de normas,
diretrizes e documentos técnicos do Ministério da Saúde e de Secretarias Estaduais de Saúde,
disponibilizados em portal eletrônico. Procedeu-se a análise temática dos conteúdos
documentais, identificando nestes os elementos complementares ao instrumento existente,
relacionados à interação entre a mãe/criança e o serviço público de saúde. Resultados: Dentre
as principais lacunas existentes nas fichas do Sinan, estão a falta de perguntas relacionadas aos
motivos que levaram a gestante a não utilizar o antirretroviral; se esta obteve gratuitamente a
fórmula láctea para alimentar seu filho, e se mãe e a criança estão realizando acompanhamento
médico. Perguntas essas importantes para avaliarmos a qualidade dos serviços do município, e
que estão incluídas no nosso “Roteiro para investigação dos casos de crianças com Aids”,
instrumento este baseado no “Protocolo para investigação dos casos HIV/Aids por transmissão
vertical”, utilizado no estado de São Paulo. Conclusão: Após a validação deste instrumento
poderemos analisar com maior precisão se este atende as necessidades da equipe de Vigilância
Epidemiológica de Florianópolis. Com o auxílio deste Roteiro poderemos identificar quais são
os maiores problemas relacionado com os altos índices de Aids em Florianópolis, bem como
avaliar a qualidade dos serviços de saúde prestados e, consequentemente, propor melhorias na
assistência à população.

1

Estudante de Psicologia. Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista PET VS.
Médica epidemiologista. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Preceptora PET VS.
3
Enfermeira. Professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.
Universidade Federal de Santa Catarina. Tutora PET VS.
2
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Título: Perfil de violência doméstica contra crianças e adolescentes atendidos em um
hospital referência de Pernambuco.
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Lygia Maria Pereira da Silva; Taciana
Mirella Batista dos Santos; Grizielle Sandrine de Araújo Rocha; Camila de Mattos
Oliveira; Lúcia de Fátima Santos de Souza; Mirian Domingos Cardoso.
Introdução: A violência não se reduz apenas a um dano físico ou a um momento
pontual, mas se configura num processo orientado para determinados fins a partir de
diferentes causas e formas e pode repercutir em danos imediatos ou tardios. A violência
doméstica pode ser provocada por pais, parentes e/ou agregados e tende a causar danos
de gravidade variável. Objetivo: Caracterizar os casos de violência doméstica em
crianças e adolescentes atendidos em um hospital referência de Pernambuco. Método:
Estudo descritivo realizado em 982 crianças e adolescente até 18 anos atendidos no
hospital e registrados na base de dados da Rede Interna de Atendimento a Criança e
Adolescente Vitimas de Violência nos anos de 2007 a 2012. Resultados: Do total de
registros, 61% eram crianças, 55% masculino e 34% residiam em Recife. A forma de
violência mais prevalente foi negligência (62%), seguida por agressão física (21,89 %).
As mães foram as principais denunciantes (54,7%), sendo também uma das principais
agressoras em (27%), seguida pelo pai (21%). As variáveis referentes à situação social
mostrou que e 40% moravam com os pais, 28,5% vive com renda de até um salário
mínimo sendo parte dessa renda advinda do Programa Bolsa Família. Uso de álcool foi
registrado em pelo menos 25% das famílias. Conclusão: No local estudado os casos de
violência contra crianças e adolescentes, mostra maior prevalência do agravo em
crianças menores de 10 anos, que vivem com os pais cujo rendimento econômico é
muito baixo, tendo a mãe como principal denunciante e agressora ao mesmo tempo,
seguida pelo pai. Observou-se ainda a negligência como o tipo de violência mais
frequente e uma alta frequência de consumo de álcool no âmbito familiar.
Palavras-chave: Criança e adolescente; Epidemiologia; Vigilância; Violência.
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Tópico: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
Título: Reconhecimento das pessoas com hipertensão e diabetes pela atenção básica e
fatores associados
Autores: Bárbara Radigonda; Regina Kazue Tanno de Souza; Luiz Cordoni Junior;
Camila Rocha Machado.
Resumo
Introdução: A detecção precoce dos indivíduos com hipertensão e/ou diabetes é um
dos elementos imprescindíveis para o controle desses agravos. Entretanto estudos
apontam que há dificuldade de operacionalização dessa ação. Nesse âmbito, a utilização
da pesquisa avaliativa pode trazer resultados significativos para a reorientação das
ações. Objetivo: Avaliar a cobertura de detecção das pessoas com hipertensão e/ou
diabetes pelas Unidades Básicas de Saúde de um município de médio porte. Método:
Pesquisa avaliativa documental de base normativa derivada de um estudo transversal de
base populacional, no qual foram entrevistados adultos residentes em Cambé – PR. A
população de estudo foi constituída por 687 pessoas identificadas com hipertensão e/ou
diabetes. Pesquisou-se a detecção da pessoa com hipertensão e/ou diabetes pela Unidade
Básica de Saúde - UBS da área de abrangência. Foi considerado detectado quando a
doença estava registrada em pelo menos um dos documentos: prontuário, HIPERDIA e
Ficha A do SIAB. Para avaliar a detecção foi construída uma matriz de indicadores
cujos resultados foram julgados de acordo com os percentuais obtidos: excelente (10090%), satisfatório (89-70%), regular (69-50%) e crítico (<50%). Na análise ajustada,
para verificar a associação entre as variáveis de caracterização e o desfecho por meio da
regressão múltipla de Poisson, foram inseridas as variáveis que apresentaram valor de
p<0,20 na análise bruta. Resultados: A amostra final foi composta por 606 indivíduos,
sendo 386 (63,7%) detectados pela UBS. O cálculo referente à proporção de pessoas
detectadas com hipertensão em relação ao total de indivíduos com hipertensão e aquelas
detectadas com diabetes em relação ao total de indivíduos com diabetes, resultou em
63,1% e 62,8% respectivamente. Essas proporções indicam que a detecção tanto das
pessoas com hipertensão quanto com diabetes foi ‘regular’. A análise ajustada mostrou
que a detecção foi significativamente mais elevada entre os que pertencem à classe C, D
ou E, não trabalham e utilizam a UBS. Conclusões: Verificou-se que a atividade de
detecção das pessoas com hipertensão e/ou diabetes necessita ser aprimorada e ampliada
para captar toda a gama de indivíduos da área de abrangência das UBS.
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AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES
DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DE FORTALEZA-CE.
Líllian de Queiroz Costa¹
Thalita Soares Rimes¹
Juliana Lucena de Miranda Cavalcante²
Ivna Barreto Costa Cidrão³
Francisco José Maia Pinto4
Marcelo Gurgel Carlos da Silva5
INTRODUÇÃO: As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) são locais de
caráter residencial, destinados ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos. RDC/ANVISA Nº 283/2005 teve como objetivo definir critérios
mínimos para o funcionamento e monitoramento dessas instituições, garantindo a
qualificação do serviço prestado. Compete às ILPI a realização continuada da avaliação
do seu próprio desempenho, o que se faz por meio de indicadores que devem ser
encaminhados à vigilância sanitária. OBJETIVO: Descrever os indicadores de
desempenho das Instituições de Longa Permanência para Idosos de Fortaleza-CE, em
2013. MÉTODOS: Estudo do tipo transversal e descritivo realizado nas sete ILPI de
Fortaleza-CE. Os dados relativos ao ano de 2013 foram coletados em março/2014 em
documentos enviados pelas ILPI à Secretaria Municipal de Saúde. Os indicadores
mensais corresponderam às taxas de mortalidade, doença diarreica, escabiose,
desidratação, úlcera por pressão e desnutrição. Os dados foram organizados em
frequências absolutas e relativas. RESULTADOS: Após a verificação dos dados das sete
instituições, quatro foram excluídas pela falta de confiabilidade dos dados. A amostra
final foi representada por três ILPI (I, II e III). A maior taxa mensal de mortalidade
(3,57%) foi verificada na instituição III, seguida da I (2,11%). Quanto à diarreia e
desidratação, foi verificado número elevado na II com incidência de 54,8% em ambos
indicadores, o que demonstra uma possível relação de causa e efeito. A instituição I
também confirmou essa relação nas suas maiores taxas de diarreia e desidratação
(4,11%). A maior incidência de escabiose foi na instituição II (18,86%), enquanto nas
demais as taxas foram constantemente baixas. A incidência de úlcera por pressão foi
mais representativa na instituição I (3,03%), enquanto praticamente inexistiu nas
demais. Quanto à desnutrição, apenas a instituição I apresentou casos e esses se
mantiveram constantes durante o ano de 2013, variando de 8,85% a 9,87%.
CONCLUSÃO: Foi verificado que a instituição II apresentou em geral o pior
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desempenho, seguida da I. A notificação e o cálculo criteriosos, assim como também, a
avaliação dos indicadores pelas ILPI tornam-se importantes à medida que podem
embasar e direcionar as ações no sentido de minimizar e diminuir os principais
problemas que acometem esses idosos.

1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do
Ceará.
2 Nutricionista, especialista em Nutrição Clínica e Vigilância Sanitária. Chefe da Vigilância
Sanitária do Município de Fortaleza-CE.
3 Enfermeira, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará.
4 Professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará e Pós-doutor em Saúde Coletiva pela
Universidade de São Paulo.
5 Professor titular da Universidade Estadual do Ceará e Pós-doutor em Economia da Saúde pela
Universidade de Barcelona.
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INTERVENÇÃO TELEFÔNICA COMO ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA O
EMPODERAMENTO DO USUÁRIO COM DIABETES MELLITUS

Cristiane Alvarenga Chagas; Renata Adriana de Araujo Barroso; Heloísa de Carvalho
Torres; Célia Luciana Guedes de Barbosa Brasil; Mariana Almeida Maia; Elisângela da
Cruz Vargas; Camila Pacheco Vilaça; Samara Mariana Ferreira da Silva.

INTRODUÇÃO: A abordagem do empoderamento com usuários com Diabetes
Mellitus (DM) facilita a mudança de comportamento auxiliando na escolha de metas
para o autocuidado relacionadas à alimentação e atividade física. Tem o intuito de
aumentar a capacidade dos usuários para pensar criticamente e tomar decisões
autônomas sobre sua condição de saúde e é passível de ser trabalhado por meio da
Intervenção Telefônica (IT). A IT tem como aspecto positivo a comodidade,
tranquilidade, atenção e tempo para o esclarecimento de dúvidas. OBJETIVO: Avaliar
o empoderamento do usuário com Diabetes Mellitus por meio da intervenção telefônica.
METODOLOGIA: Estudo transversal realizado com 40 usuários com DM, em 4
unidades básicas de saúde, em 2013. Foi elaborado um protocolo da intervenção que
visava orientar o usuário sobre as práticas de autocuidado relacionadas à dieta e de
atividade física, identificar e elaborar estratégias para superação das barreiras e
determinar um plano de metas de autocuidado. Foi aplicado o Questionário do
Empoderamento (DES) que contém oito questões relacionadas à satisfação e motivação
para realização das práticas de autocuidado e superação de barreiras. A intervenção foi
conduzida por enfermeira, nutricionista e acadêmicas de enfermagem durante os
momentos T0, T3 e T6 com intervalo de três meses. Os dados foram processados no
programa SPSS e analisados estatisticamente. RESULTADOS: Os usuários
manifestaram satisfação em relação à intervenção e puderam identificar as barreiras
para a prática de autocuidado, bem como elaborar o plano de metas. As principais
barreiras foram ansiedade, dores articulares e consumo de alimentos calóricos. As metas
mais relatadas foram a redução do consumo de açúcar e a prática regular de caminhada.
O questionário DES apresentou melhora associada à motivação do usuário para a prática
do autocuidado, sendo estatisticamente significativa. CONCLUSÃO: A intervenção
telefônica proporcionou um acompanhamento do usuário de maneira sistematizada,
incentivando a desenvolver empoderamento para superar as barreiras e elaborar metas
para as práticas de autocuidado em DM.
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PERFIL DOS CUIDADORES DE IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA, MUNICÍPIO DE NATAL - RN
1

2

3

Vilani Medeiros de Araújo Nunes ; Graziela Piuvesan ; Ana Helena Saraiva Maia ; Alana
4
5
Dantas de Melo ; Priscilla Brenda F. Dantas
1Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN / Professora Adjunto I do Departamento de
Saúde Coletiva. 2 Professora Adjunta II do Departamento de Saúde Coletiva; 3,4,5 Acadêmicas do Curso de Medicina da UFRN.

Introdução: No Brasil, houve uma modificação do perfil demográfico com uma
tendência ao envelhecimento populacional. Além disso, ocorreu mudança no padrão
de morbi-mortalidade e perfil epidemiológico das doenças, passando a predominar as
doenças crônico-degenerativas. Em geral, identificam-se cada vez mais idosos
vivendo sozinhos, dependentes, desamparados pelos familiares e com necessidade
permanente de serem cuidados por alguém. Na conjuntura das famílias de baixa
renda, não há condições de manter o idoso em seu próprio meio. Nessa perspectiva, a
necessidade de um cuidado diferenciado culmina, na maioria das vezes, com a busca
por alternativas como a institucionalização dos idosos ou a contratação de cuidadores.

Assim, as instituições de longa permanência (ILPI) e o trabalho dos cuidadores
tornaram-se peças fundamentais na dinâmica da sociedade brasileira. Logo,
essa mudança de cenário implica a necessidade de compreender melhor quem
são essas pessoas que escolhem a função de cuidador como prática
profissional. Desse modo, o papel das Instituições de Longa Permanência (ILPI) e
dos cuidadores de idosos tornou-se de extrema relevância dentro da nova dinâmica
social brasileira. Além disso, pelo fato dos dados relativos ao perfil desses

profissionais serem escassos no contexto atual, o presente estudo visa a
conhecer melhor o perfil dos cuidadores de idosos que atuam em Instituições de
Longa Permanência na cidade de Natal – RN. Método: Foram aplicados questionários
com perguntas fechadas e abertas para 34 cuidadores de seis diferentes ILPI que
participaram da I Oficina de Formação de Cuidadores de Idosos Institucionalizados. As
variáveis avaliadas foram gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade, remuneração,
tempo na instituição, tempo na função de cuidador, nível de satisfação com o trabalho,
número de horas de trabalho e autoavaliação do estado de saúde. Resultados: A
maioria dos cuidadores são do sexo feminino (89%), solteira (57%), faixa etária
correspondente aos 31-40 anos (50%). 57% dos cuidadores possuem média de 8
anos de estudo. Em relação à remuneração, 86% afirmaram receber 1 salário mínimo.
46% relatou desenvolver suas atividades de 1 a 3 anos na instituição; 55% afirmaram
trabalhar há menos de cinco anos nessa profissão e a maioria (74%) referiu
ultrapassar a carga horária de oito horas diárias. Dessas pessoas, 54% afirmaram
estar muito satisfeitas com sua função, 32% referiram estar satisfeitas, 11% estão
totalmente insatisfeitos e 3% estão pouco satisfeitos. Em relação ao estado atual de
saúde, 44% referiram ser bom, 28% ser razoável, 25% ser muito bom e 3% ser
péssimo. Conclusão: É perceptível a tendência de predominância feminina em
profissões que requerem habilidade para prover um cuidado diferenciado como no
caso de idosos. Além disso, o fato de predominarem solteiros e a carga horária
ultrapassar oito horas demonstram a necessidade de tempo disponível para dedicar-se
à função de cuidador. Ademais, um salário reduzido é condizente com um perfil de
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menor nível de escolaridade, bem como este contribui para explicar o motivo de
predominarem indivíduos satisfeitos com sua saúde e profissão mesmo com um
cotidiano árduo.
Palavras-Chaves: Cuidadores de Idosos; Instituição de Longa Permanência para
Idosos; Envelhecimento.
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Associação entre doenças crônicas não transmissíveis e estado nutricional em idosos
Autores: PIMENTA, S. P.; APRIKIAN, M. A.; RAMOS, L. R.; SACHS, A.
Introdução: A maioria dos novos idosos inseridos na população brasileira adquire doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT) conforme envelhece. A obesidade é uma doença
crônica que pode colaborar para o desenvolvimento de diabetes mellitus (DM),
hipertensão arterial (HAS), dislipidemias (DLP) entre outras. Objetivou-se identificar a
frequência de DCNT (DM, HAS e DLP) em idosos de acordo com o Índice de Massa
Corporal (IMC). Metodologia: foram utilizadas informações de 403 fichas de atendimento
nutricional dos idosos, de ambos os sexos, participantes do projeto Epidoso, que foi o
primeiro estudo longitudinal de base comunitária realizado em população idosa na
América Latina, o qual avaliou pessoas residentes na comunidade e seguiu a coorte em
busca de fatores associados ao envelhecimento saudável e fatores de risco para
mortalidade. Os idosos foram avaliados no período de 2010 a 2013, sendo exclu ídos os
cadeirantes e aqueles com informações incompletas. A classificação do estado nutricional
pelo IMC seguiu os critérios da Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 2003). A
existência DCNT foi verificada por meio do prontuário médico. Resultados: observou-se
que 12,2% das pessoas apresentavam as três DCNT simultaneamente, sendo 40,8%
homens e 59,2% mulheres. A presença de DM foi identificada em 25,8% dos indivíduos
(42,3% homens e 57,7% mulheres) e de HAS e DLP em 65,5% (33,7% homens e 66,3%
mulheres) e 41,7% (31,5% homens e 68,5% mulheres), respectivamente. Foi identificado
que conforme o estado nutricional vai do baixo peso para a obesidade, aumenta a
frequência de ocorrer pelo menos uma DCNT. A presença das três doenças crônicas
concomitantemente (DM, HAS e DLP) foi verificada em 7,2% dos indivíduos com baixo
peso, 13,7% nos eutróficos, 11,5% naqueles com risco de obesidade e 13% nos obesos.
Conclusão: nota-se que, para os participantes deste estudo, a presença de DCNT parece
independer do estado nutricional, uma vez que são alterações próprias do
envelhecimento.
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Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes de
uma Escola Pública.
Geovana Carvalho Ribeiro, Regina Célia Carvalho da Silva, Angélica Mendes Carvalho,
Thalyta Nikaele Pereira Paiva, Márcia Maria Tavares Machado, Patrice Vale Falcão, Livia Silva
de Almeida Fontenele,.
Palavras-chave: Adolescente. Sobrepeso. Obesidade

Introdução: A obesidade é um distúrbio clínico-metabólico de origem multifatorial. Fatores
genéticos, emocionais e de estilos de vida estão intimamente relacionados à gênese e/ou
1

manutenção da obesidade . A crescente prevalência da obesidade é uma ameaça á saúde de
parcela cada vez maior da população e um desafio aos serviços de saúde, requerendo
2

métodos diagnósticos e de monitoramento práticos e de baixo custo . Em um período de 20
3

anos, a prevalência de sobrepeso e obesidade em jovens aumentou mais de duas vezes .
Dados do SISVAN, 2009 apontam para um aumento de sobrepeso e obesidade no Brasil em
todas as faixas etárias. Objetivo: Identificar a prevalência de sobrepeso e obesidade num
grupo de adolescentes. Métodos: Estudo transversal realizado em uma Escola Pública no
período de agosto a outubro de 2013 com 208 adolescentes com idade entre 13 e 19 anos. Os
alunos foram submetidos a medição do peso e altura. Foi realizado uma análise descritiva dos
dados que utilizou o programa WHO AnthroPlus da Organização Mundial de Saúde para
calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) e comparou-se o percentil do IMC com os dados da
tabela da OMS que avalia IMC para sexo e idade em crianças e adolescentes.. Resultados:
Dos adolescentes, 52% foi do sexo feminino, a idade de 17 anos foi a mais frequente 26.4%. A
série escolar variou do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Observamos
entre o sexo masculino uma prevalência de 85% de eutróficos, 11% de sobrepeso e 4% de
obesidade. No sexo feminino o estado nutricional eutrófico foi 81.4%, sobrepeso 13.8% e
obesidade 4.6%. Dessa forma a prevalência de sobrepeso e obesidade entre os adolescentes
estudados foi 12.5% e 4.3%, respectivamente. Conclusão: Evidenciou-se que a prevalência de
sobrepeso e obesidade é significativa e preocupante, pois vimos que adolescentes nessa
condição de estado nutricional são propícios a desenvolver doenças crônicas na idade adulta.
Sendo a escola uma grande influenciadora do comportamento do adolescente, sugerimos que
ações educativas como palestras sobre o tema e atividades físicas frequentes sejam
desenvolvidas para atrair o público adolescente com o intuito de prevenir o aumento das taxas
de obesidade nessa faixa etária.
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Teste de avaliação de autocontrole de ingestão alimentar em adolescentes: um estudo piloto
Vitor Barreto Paravidino1,2, Camilla de Chermont Prochnik Estima2, Claudia de Souza Lopes2,
Rosely Sichieri2.
1

Escola Naval – Marinha do Brasil.

2

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: A falta de autocontrole é um fator preditivo para diversos comportamentos
inadequados, tais como compulsão alimentar e abuso de substância em adolescentes. O traço
comportamental de autocontrole pode ser testado por questionários, que demandam
tradução e adaptação e muitas vezes apresentam dificuldade na sua implementação. Um teste
simplificado foi proposto Walter Mischel, conhecido pelo “Teste do Marshmallow”, onde um
doce é oferecido à criança e, após um certo período de tempo, se ela não o consumir é
recompensada com uma unidade extra do mesmo.
Objetivo: Avaliar a aplicabilidade do teste modificado para as condições locais em
adolescentes de escolas públicas, utilizando biscoito de chocolate recheado, por ser o hábito
desta população.
Métodos: Em uma escola pública no município de Niterói - RJ, 40 estudantes (20 meninos e 20
meninas) com idade entre 10 e 15 anos foram submetidos ao teste. O teste foi realizado
individualmente, deixando o adolescente sozinho em uma sala. Era oferecida uma unidade do
biscoito e após um minuto cronometrado, se o adolescente não tivesse o consumido ele seria
recompensado com mais um.
Resultados: Do total de estudantes avaliados, 70% não consumiram o biscoito oferecido, com
uma prevalência mais elevada nas meninas (90%) do que nos meninos (50%) (p=0,006). Foi
observado maior consumo do biscoito nos adolescentes eutróficos (31%) do que naqueles com
algum grau de excesso de peso (27%), entretanto essa diferença não foi estatisticamente
significante.
Conclusão: Por ser uma ferramenta de fácil aplicação, sugere-se o seu uso para avaliação do
autocontrole como preditor de resposta favorável em estratégias de intervenção nutricional
para adoção de hábitos de vida saudáveis.
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Tópico: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
Título Acompanhamento de adultos com hipertensão e ou diabetes pela atenção básica:
estudo avaliativo
Autores: Bárbara Radigonda; Regina Kazue Tanno de Souza; Luiz Cordoni Junior;
Daniele Gonzales Bronzatti Siqueira.
Resumo
Introdução: O acompanhamento periódico das pessoas com diabetes mellitus e/ou
hipertensão arterial, por meio de ações de controle, prevenção e manejo das
complicações pode evitar as internações hospitalares e reduzir a mortalidade por
doenças cardiovasculares. Entretanto, apesar de instituído o padrão de cuidado a esse
grupo de indivíduos, o desempenho do serviço deve ser constantemente avaliado para
nortear os direcionamentos que procuram aprimorar a qualidade da atenção à saúde.
Objetivo: Avaliar o acompanhamento dos adultos com hipertensão e/ou diabetes pela
atenção básica. Método: Trata-se de um estudo transversal avaliativo, tendo como
unidade de análise 386 adultos (40 anos ou mais) com hipertensão e/ou diabetes
detectados pelas Unidades Básicas de Saúde – UBS – da área de abrangência, no
município de Cambé - PR. Para avaliar o acompanhamento foram calculadas a
cobertura e concentração de consultas médicas por meio da análise do registro dessa
atividade no prontuário referente aos últimos 12 meses. A cobertura caracterizou-se pela
razão do número de indivíduos com pelo menos um registro de consulta médica pelo
total de indivíduos. A concentração foi calculada de acordo com o risco cardiovascular
individual, sendo expressa pela razão do total de indivíduos com o número de consultas
adequadas para o risco pelo total de indivíduos com determinado risco. Os resultados
foram julgados de acordo com o percentual obtido: excelente (100-90%), satisfatório
(89-70%), regular (69-50%) e crítico (<50%). Verificaram-se também os fatores
associados à cobertura de consulta médica, por meio da análise bruta e ajustada.
Resultados: A cobertura de consulta médica foi de 69,2% caracterizando-se como
‘regular’. Verificou-se que a realização de consulta médica foi mais elevada nas
mulheres, com baixa escolaridade e que utilizam a UBS. A concentração se mostrou
‘regular’ para os indivíduos com hipertensão de risco moderado (57,0%), de baixo risco
(67,5%) e com ambos diagnósticos (53,1%) e ‘crítica’ para as pessoas com hipertensão
de alto risco (11,8%) e com diabetes (35,3%). Conclusões: A atividade de
acompanhamento é direcionada àqueles que utilizam o serviço. A concentração
inadequada de atendimentos para indivíduos de maior risco sugere que os indivíduos
são atendidos de forma indistinta e que o princípio da equidade não foi alcançado.
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CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO PARA TRANSMISSÃO DA
ESQUISTOSSOMOSE EM PERNAMBUCO, 2012 – 2013.
Bárbara Morgana da Silva, Cassandra de Sousa Costa, Fabiane Aragão Rodrigues de
Carvalho, José Holanda dos Santos Neto, Gleice Maria dos Santos, Vânia Glaucinele
Benigno, José Alexandre Menezes da Silva, Roselene Hans Santos.
Introdução: A esquistossomose é um problema de saúde no mundo, sendo causada pelo
trematódeo Schistosoma mansoni. O ciclo de transmissão da doença depende da
existência de caramujos de água doce do gênero Biomphalaria, encontrados em diversas
coleções hídricas. Em Pernambuco, as espécies envolvidas na transmissão são: B.
glabrata e B. straminea. O estado apresenta áreas de elevada endemicidade para a
esquistossomose com a maior taxa mortalidade do país.
Objetivo: Classificar os municípios do estado de Pernambuco quanto ao risco para a
transmissão da esquistossomose considerando a presença do vetor e o registro de casos
autóctones da doença.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e transversal. As fontes de dados foram:
Manual de Vigilância e Controle de Moluscos de Importância Epidemiológica do
Ministério da Saúde, informações do inquérito malacológico realizado pela Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco, base estadual do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação - SINAN e do Sistema de Informação do Programa de Controle da
Esquistossomose - SISPCE. A análise e tabulação dos dados foi feita em planilhas do
Microsoft Excel. A classificação de risco dos municípios para transmissão da doença
seguiu os critérios já estabelecidos pelo Ministério da Saúde, sendo: Endêmicos: onde há
presença de caramujo e casos em mais de uma localidade; Vulneráveis: os que têm a
presença do caramujo, mas não há casos; Focais: aqueles com o caramujo, porém os casos
situam-se apenas em uma localidade e Indenes: aqueles onde não há casos e ainda não
houve a pesquisa malacológica.
Resultado: As informações foram obtidas dos 185 municípios e 12 Regionais do Estado.
Foram considerados Endêmicos 98 municípios (53% dos municípios do Estado),
distribuídos em 06 Regionais: I, II, III, IV, V e XII, as quais correspondem as regiões
Metropolitana, Zona da Mata e parte do Agreste. Foram considerados ainda como
Vulneráveis outros 61 municípios (33%); Focais 05 (2,7%) e apenas 01 município Indene.
Em 20 municípios (10%) não houve registro de casos e pesquisa malacológica.
Conclusão: A maioria dos municípios do Estado de Pernambuco são endêmicos, focais
ou vulneráveis para transmissão da esquistossomose, refletindo a situação de elevada taxa
de mortalidade bem como estabelecendo a necessidade de intensificar as ações de
prevenção e controle da doença.
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FATORES ASSOCIADOS AO TABAGISMO EM MULHERES ADULTAS:
ESTUDO DE BASE POPULACIONAL EM CAMPINAS, SÃO PAULO
Carolina Peres Batalha
Caroline Senicato
Marilisa Berti de Azevedo Barros

Introdução O prevalência do tabagismo na população feminina em países desenvolvidos
merece atenção devido aos baixos índices de regressão, sem desconsiderar as
particularidades do período reprodutivo e às desigualdades sociais enfrentadas pelas
mulheres.
Objetivos Investigar a prevalência do tabagismo e do grau de dependência, bem como dos
fatores associados ao tabagismo em mulheres, de 20 a 59 anos, residentes em Campinas.
Métodos Estudo transversal de base populacional com amostra por conglomerados.
Analisaram-se 508 mulheres do inquérito domiciliar realizado em Campinas, SP
(ISACamp 2008). A variável dependente foi o tabagismo ativo e as independentes, as
condições socioeconômicas e demográficas, os comportamentos e as variáveis indicadoras
do estado de saúde e morbidades. Foram estimadas prevalências e razões de prevalências
ajustadas pela idade, utilizando regressão de Poisson e considerando as ponderações
relativas ao desenho amostral.
Resultados A prevalência de mulheres fumantes em Campinas foi de 16,7% e de exfumantes foi de 10,8%. Em relação ao grau de dependência à nicotina entre as fumantes,
avaliado pelo Teste de Fagerstrom, as prevalências foram: muito baixa 7%, baixa 20%,
média 18%, alta 31% e muito alta 24%. As prevalências de fumantes foram
significativamente mais elevadas em: mulheres com 50 a 59 anos (RP=1,91), de raça/cor
parda (RP=1,75), que viviam junto ou eram amasiadas (RP=2,25), com 3 ou mais filhos
(RP=1,98), sem religião (RP= 1,96) e com até oito anos de escolaridade (RP= 2,07).
Menores prevalências de tabagismo foram verificadas em mulheres evangélicas (RP= 0,36)
e que vivem em família com 3 a 4 pessoas (RP=0,47), em relação às respectivas categorias
de referência. Ao analisar comportamentos relacionados à saúde e comorbidades, o
tabagismo associou-se ao consumo de bebida alcoólica (RP=4,34), presença de doença
crônica (RP=1,48), transtorno mental comum (RP=1,65), violência sofrida no último ano
(RP=3,73) e autoavaliação da saúde ruim/muito ruim (RP=2,13).
Conclusão Observou-se na população adulta feminina, desigualdades sociais na
prevalência de fumantes, além da associação com o consumo de álcool, com doenças
crônicas, violência e percepção de saúde ruim. Os resultados do estudo sinalizam para os
serviços de saúde os subgrupos que necessitam de maior atenção nas ações de prevenção e
controle do tabagismo.
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Capacidade funcional como indicador de qualidade de vida no
envelhecimento
Silva AB; Jacomini AM; Silva RF; Zago AS
Introdução: A capacidade de realização de tarefas diárias é um dos fatores
determinantes para a manutenção de uma boa qualidade de vida no processo
de envelhecimento. Objetivos: Verificar se bons níveis de capacidade
funcional estão relacionados com a qualidade de vida auto-referida de adultos
acima de 55 anos de idade. Métodos e análise estatística: Estudo do tipo
transversal, Foram avaliados 169 adultos (F = 145, M = 24) com idade entre 56
e 84 anos (67,18 ± 6,8 anos) anos. Para avaliação da capacidade funcional foi
utilizado a Bateria de Testes da AAHPERD, composta por cinco testes
motores: 1) Teste de coordenação; 2) Teste de flexibilidade; 3) Teste de
resistência aeróbia geral; 4) Teste de resistência de força e 5) Teste de
agilidade e equilíbrio dinâmico. Os resultados de cada teste foram submetidos
ao cálculo do Índice de Aptidão Funcional Geral (IAFG). Os participantes foram
divididos em três grupos: grupo G1 (IAFG ruim – 0 a 199 pontos), grupo G2
(IAFG regular – 200 a 299 pontos), e grupo G3 (IAFG bom – 300 a 500 pontos).
Para avaliação da qualidade vida foi utilizado o questionário Whoqol-bref
proposto pela Organização Mundial de Saúde. Foi utilizado o teste KomogorovSminorv para verificação da normalidade dos dados, e o teste Mann-Whitney
na comparação entre grupos para os quatro domínios e pontuação total do
Whoqol-bref. Resultados: Diferenças estatisticamente significantes foram
encontradas no domínio psicológico do Whoqol-bref entre o G3 (Média dos
Postos = 75,52) e G1 (Média dos Postos = 56,59), U = 1287,000, p < 0,05, r = 0,25; entre G3 (Média dos Postos = 52,80) e G2 (Média dos Postos = 32,80); U
= 492,000, p < 0,05, r = - 0,40; e maior escore de qualidade de vida entre G3
(Média dos Postos = 49,03) e G2 (Média dos Postos = 37,14), U = 665, p <
0,05; r = - 0,23. Conclusão: Nível elevado de capacidade funcional parece
estar associado com melhor qualidade de vida, especialmente no domínio
psicológico entre indivíduos acima de 55 anos.
Palavras chaves: envelhecimento, capacidade funcional, qualidade de vida.
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ANÁLISE ESPACIAL DA MORTALIDADE DE IDOSOS POR DOENÇAS
CRÔNICAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Davi da Silveira Barroso Alves (ENSP), Ernesto Raul Caffarena (Fiocruz), Maria Tereza
Serrano Barbosa (UNIRIO)

INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta um processo de transição epidemiológica polarizada, marcada pelas
diferenças regionais e sobreposição das causas de morbimortalidade, o que torna
emergencial discutir a sustentabilidade do SUS frente a este processo. Os métodos de
análise espacial podem ajudar na identificação dos diferenciais socioeconômicos e da
mortalidade intraurbanos, subsidiando uma melhor distribuição de recursos para atender
às necessidades da população idosa, além de ajudar no planejamento de ações que visem
às gerações futuras de idosos, ou seja, os jovens e adultos de hoje.
OBJETIVOS
Caracterizar o estágio do envelhecimento populacional nos bairros do município do Rio
de Janeiro, em 2010; Descrever a distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos
e demográficos, da mortalidade de idosos por causas crônicas e a relação entre os
mesmos.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo ecológico, tendo como unidades de observação os bairros que
compõem o município do Rio de Janeiro. As variáveis dependentes foram taxas de
mortalidade padronizadas por sexo e faixa etária entre idosos por Neoplasias, Doenças
Hipertensivas, Infarto Agudo do Miocárdio, Doenças Cerebrovasculares, Pneumonia e
Doenças Crônicas das Vias Aéreas Inferiores e as co-variáveis foram indicadores
socioeconômicos e demográficos retirados do Censo 2010. Utilizou-se técnicas de análise
espacial para descrever a distribuição de cada variável por bairro e a identificação de
dependência espacial local e global. A relação entre as variáveis foi analisada através de
modelos lineares generalizados e modelos do erro espacial.
RESULTADOS
Bairros com melhores indicadores socioeconômicos se encontravam em um estágio mais
avançado de envelhecimento. A mortalidade por neoplasias foi maior nos bairros mais
envelhecidos e desenvolvidos, enquanto com as doenças circulatórias e respiratórias a
relação foi inversa, sendo menores nos bairros mais desenvolvidos.
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CONCLUSÃO
Os bairros em estágio intermediário de envelhecimento tendem a alcançar um estágio
avançado em breve, aumentando a ocorrência de doenças crônicas, e com manutenção
das causas atuais de mortalidade, gerar aumento nas demandas da futura população idosa,
tornando-se emergencial o desenvolvimento de políticas focando a população adulta e
jovem, visando o envelhecimento saudável e com qualidade de vida, evitando um cenário
insustentável para o SUS.

1329

Cobertura dos exames de Papanicolau, Ultrassom de Mama e Mamografia
mama de mulheres residentes em uma cidade com renda média baixa:
desafio para a redução da inequidade.
Introdução: Os exames para diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e de
mama são considerados essenciais para a melhoria dos indicadores de
mortalidade da população feminina.
Objetivo: Analisar a cobertura existente para a realização dos exames
diagnósticos de ultrassom de mama, Papanicolau e mamografia, nos serviços
públicos e privados, em um município com renda média baixa.
Métodos: Inquérito populacional com amostragem complexa foi realizado com
mulheres com idade de 19 a 102 anos no município de Praia Grande, São Paulo,
que tem alta cobertura do Programa de Saúde da Família. As variáveis
independentes incluíram as características sociodemográficas, posse de plano de
saúde e a especialidade médica acessada nos últimos doze meses. As variáveis
dependentes foram a realização de ultrassom de mama e mamografia por
mulheres com mais de 40 anos e Papanicolau nas faixas etárias de 25 a
64 anos; >64 anos e menor que 25 anos. Qui-quadrado de Pearson e o Teste
exato de Fischer foram utilizados para o cálculo das diferenças entre as
proporções. O nível de significância foi de 5%.
Resultados: As maiorias das entrevistadas tinham idade entre 19 e 59 anos
(73,8 %) e renda média baixa (66 %). 21 % possuíam algum plano ou seguro do
sistema de saúde suplementar. Em relação à realização dos exames diagnósticos
a maioria das mulheres não realizaram o Papanicolau (70,3 %) e a mamografia
(86%) no ano anterior à pesquisa, resultado sem diferença significativa no que
se refere à idade recomendada pelo Ministério da Saúde para os testes de
diagnóstico precoce e no que se refere à especialidade médica consultada
(médico de família ou ginecologista). Entre as mulheres que realizaram o exame
de Papanicolau e mamografia, a maioria foi através do setor público, 65% e 63%
respectivamente. O ultrassom de mama foi realizado por apenas 7% das
mulheres, a maioria delas atendidas no setor privado de saúde.
Conclusão: Garantir o acesso aos exames diagnósticos complementares ainda é
um desafio para uma atenção primária com qualidade, contribuindo para a
melhoria da saúde e a redução da inequidade na área da saúde.
Palavras-Chaves: Papanicolau, Ultrassom de Mama, Mamografia, Cobertura de
Exames
Apoio: CNPq
Autores:
Katucha Rocha Almeida
Bruna Feichas Renó
Marlene Rosimar da Silva Vieira
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ANÁLISE ESPACIAL DA MORTALIDADE DE IDOSOS POR DOENÇAS
CRÔNICAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Davi da Silveira Barroso Alves (ENSP), Ernesto Raul Caffarena (Fiocruz), Maria Tereza
Serrano Barbosa (UNIRIO)

INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta um processo de transição epidemiológica polarizada, marcada pelas
diferenças regionais e sobreposição das causas de morbimortalidade, o que torna
emergencial discutir a sustentabilidade do SUS frente a este processo. Os métodos de
análise espacial podem ajudar na identificação dos diferenciais socioeconômicos e da
mortalidade intraurbanos, subsidiando uma melhor distribuição de recursos para atender
às necessidades da população idosa, além de ajudar no planejamento de ações que visem
às gerações futuras de idosos, ou seja, os jovens e adultos de hoje.
OBJETIVOS
Caracterizar o estágio do envelhecimento populacional nos bairros do município do Rio
de Janeiro, em 2010; Descrever a distribuição espacial dos indicadores socioeconômicos
e demográficos, da mortalidade de idosos por causas crônicas e a relação entre os
mesmos.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo ecológico, tendo como unidades de observação os bairros que
compõem o município do Rio de Janeiro. As variáveis dependentes foram taxas de
mortalidade padronizadas por sexo e faixa etária entre idosos por Neoplasias, Doenças
Hipertensivas, Infarto Agudo do Miocárdio, Doenças Cerebrovasculares, Pneumonia e
Doenças Crônicas das Vias Aéreas Inferiores e as co-variáveis foram indicadores
socioeconômicos e demográficos retirados do Censo 2010. Utilizou-se técnicas de análise
espacial para descrever a distribuição de cada variável por bairro e a identificação de
dependência espacial local e global. A relação entre as variáveis foi analisada através de
modelos lineares generalizados e modelos do erro espacial.
RESULTADOS
Bairros com melhores indicadores socioeconômicos se encontravam em um estágio mais
avançado de envelhecimento. A mortalidade por neoplasias foi maior nos bairros mais
envelhecidos e desenvolvidos, enquanto com as doenças circulatórias e respiratórias a
relação foi inversa, sendo menores nos bairros mais desenvolvidos.
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CONCLUSÃO
Os bairros em estágio intermediário de envelhecimento tendem a alcançar um estágio
avançado em breve, aumentando a ocorrência de doenças crônicas, e com manutenção
das causas atuais de mortalidade, gerar aumento nas demandas da futura população idosa,
tornando-se emergencial o desenvolvimento de políticas focando a população adulta e
jovem, visando o envelhecimento saudável e com qualidade de vida, evitando um cenário
insustentável para o SUS.
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Subnotificação de maus-tratos em crianças e adolescentes: análise dos fatores
associados
Gracyelle Alves Remigio Moreira
Ana Carine Arruda Rolim
Lívia de Andrade Marques
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
Carlos Roberto Silveira Corrêa
Introdução: A subnotificação de maus-tratos em crianças e adolescentes é um grave
problema, pois a ausência de informação do fenômeno implica em sua invisibilidade e
no não desencadeamento de estratégias adequadas pelo poder público, projetando suas
ações basicamente sobre os registros realizados. Objetivo: O estudo teve como objetivo
analisar os fatores associados à subnotificação de maus-tratos em crianças e
adolescentes no âmbito da Atenção Básica à Saúde, visando suscitar o delineamento de
estratégias para reverter este quadro. Métodos: Estudo transversal realizado com 1.055
profissionais (médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas) que trabalhavam na Atenção
Básica de 85 municípios cearenses. Os dados foram obtidos por meio de questionário e
submetidos a análises bivariada e multivariada por regressão logística. Resultados:
Predominaram os profissionais que não identificaram maus-tratos (57,7%). Entre os que
já se depararam com casos (42,3%), 59,2% não efetuaram a notificação as ocorrências.
O modelo logístico final mostrou que menos de cinco anos de tempo de trabalho na ESF
(OR=1,62; IC95%= 1,06–2,47), não conhecer a ficha de notificação (OR=2,19;
IC95%=1,36–3,51), não ter a ficha de notificação na unidade de saúde (OR=2,14;
IC95%=1,33–3,43), não confiar nos órgãos de proteção (OR=1,57; IC95%=1,03–2,41),
não saber para onde encaminhar (OR=2,71; IC95%=1,64–4,48) e ter medo de
envolvimento legal (OR=2,15; IC95%=1,40–3,28) aumentou a chance dos profissionais
não procederem com a notificação. Conclusão: Estima-se que estes resultados possam
ser aproveitados para ampliar a compreensão da questão e subsidiar a orientação de
estratégias para o comprimento do dever de notificar por parte dos profissionais da
Atenção Básica.
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Acompanhamento de hipertensos e diabéticos pela atenção básica na última
década
CRUZ, M. F.; BÖHM A. W.; FLORES, T. R.; COSTA, C. S.; NEVES, R. G.;
MIRANDA, V. I.; MIELKE, G. I.;

Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) constituem
importantes problemas de saúde pública. Apesar disso, cerca de 60% a 80% dos casos
podem ser tratados eficientemente pela atenção básica. O objetivo deste trabalho é
descrever o acompanhamento da HAS e do DM pela atenção básica na última década
nas cinco regiões no Brasil.

Métodos
Foram utilizados dados sobre cadastramento e acompanhamento de hipertensos e
diabéticos do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) entre os anos de 2001
e 2010. O SIAB considera como acompanhados os indivíduos que receberam pelo
menos uma visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS) no mês referente. Para cada
região foi calculada a proporção de indivíduos acompanhados tendo como numerador a
média de indivíduos acompanhados entre janeiro e dezembro de cada ano, e
denominador a média de cadastrados no mesmo período.

Resultados
O acompanhamento de hipertensos no Brasil aumentou de 86,2% em 2001 para
87,3% em 2010. As regiões Norte (2,3%) e Centro-Oeste (2,4%) foram aquelas com
maior aumento no período. Comparada às outras regiões, a região Sul teve menor
percentual de acompanhamento em todo o período (80,8% em 2001; 81,7% em 2010),
enquanto que o Norte apresentou os maiores percentuais, sendo 91,8% em 2001 e
94,1% em 2010.
Entre os diabéticos, observou-se que o acompanhamento no Brasil cresceu 7,8%,
sendo 80,4% em 2001 e 88,2% em 2010. Em 2001, a região Nordeste apresentava um
percentual inferior ao das demais regiões (72,5%). No entanto essa diferença reduziu no
ano de 2010, quando a região atingiu 91,6% de acompanhamento, ultrapassando as
regiões Sul e Sudeste. Semelhante ao observado nos hipertensos, o Norte apresentou
maiores percentuais nos períodos.
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Conclusão
Embora a taxa de acompanhamentos de hipertensos e diabéticos seja superior a
80%, ainda existem regiões do país, como o Sul, que precisam aumentar o percentual de
acompanhamento de HAS e DM, já que estas doenças estão crescendo gradativamente.
Por isso, ações já existentes na atenção básica devem ser reforçadas, sendo que a
estratégia de acompanhamento por parte dos ACS atua justamente na promoção de
ações em saúde e, também, na prevenção de agravos gerados por essas doenças
crônicas.
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LIPODISTROFIA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS EM USO DE TERAPIA
ANTIRRETROVIRAL
CARDOSO, R.; SANTOS, A. S. A. C.; FALCO M. O.; CASTRO, A. C. O.; SILVEIRA,
E. A.

INTRODUÇÃO: A lipodistrofia se caracteriza pela redistribuição da gordura corporal,
ocasionando maior acúmulo de gordura no abdômen e, consequentemente,
acarretando maior risco de ocorrência de doenças cardiovasculares. OBJETIVO:
Analisar o grau de lipodistrofia em PVHA em uso de TARV conforme sexo.
METODOLOGIA: Estudo transversal inserido em um estudo matriz denominado
PRECOR. Foram avaliados pacientes adultos com HIV/AIDS em uso de TARV,
recrutados a partir da demanda do Ambulatório de Doenças Infecciosas e
Parasitárias do Hospital das Clinicas da UFG, no período de outubro de 2009 a julho
de 2011. O grau de lipodistrofia foi avaliado através da autopercepção das PVHA
acerca das mudanças corporais, considerando-se leve quando perceptível apenas
pelo paciente, moderado quando perceptível pelo paciente e por pessoas próximas e
severo quando perceptível pelo paciente e por todos os que o conhecem. O banco
de dados foi estruturado no Epi Info versão 3.0 em dupla entrada e a análise no
Stata versão 12.0. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do HC/UFG. RESULTADOS: Foram analisados 183 pacientes Sendo a
lipodistrofia significativamente mais prevalente nas mulheres que nos homens
p=0,008.

Ao classificar lipodistrofia pela auto percepção em leve, moderada e

severa a prevalência não se mostrou com diferença significativa: leve de 27,08 %,
moderada de 17,71% e severa de 55,21%. A prevalência conforme sexo foi bem
similar e sem diferença estatisticamente significativa: grau severo com 55,22% entre
os homens e 55,17% entre as mulheres, moderado 17,91% nos homens e 17,24%
nas mulheres e grau leve com 26,87% nos homens e 27,59%, nas mulheres.
CONCLUSÃO: Observou elevada prevalência de lipodistrofia em todos os graus,
porém a maior foi a severa tanto entre homens quanto nas mulheres. Chamando
atenção para as mulheres.
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Análise da violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado do Ceará
entre 2011 e 2013
Lívia de Andrade Marques
Gracyelle Alves Remigio Moreira
Naianny Rodrigues de Almeida
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
Ludmila Fontenele Cavalcanti
José Edir Paixão de Sousa
José Gomes Bezerra Filho
Introdução: Dentre os tipos de violência, a sexual traz grandes desafios para a sociedade
e profissionais que lidam com esse problema devido suas consequências e magnitude.
Destaca-se como a forma mais cruel de todas, pela condição de indefesa de suas vítimas
e por causar vários danos ao crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Objetivo: Analisar a violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado do Ceará
entre 2011 e 2013. Métodos: Tratou-se de um estudo com dados secundários obtidos
através do Sistema de Informações para Infância e Adolescência – SIPIA. Utilizou-se o
SIPIA-CT Web onde a base do sistema é o Conselho Tutelar, para o qual devem ser
dirigidas as demandas sobre a violação aos direitos assegurados às crianças e aos
adolescentes. Nas estatísticas selecionou-se primeiramente a opção quantidade de
violações por direitos violados, em seguida definido o período entre janeiro de 2011 e
dezembro de 2013, Unidade de Federação Ceará, critério de pesquisa sexo, tipo de direito
específico, direito fundamental liberdade, respeito e dignidade e por fim categoria do
direito Violência sexual – abuso. Posteriormente, foi realizada uma análise observacional
dos dados com a descrição e discussão destes. Resultados: Abuso sexual por pessoas da
família 74, por membros do círculo de relações sociais e de amizade 94, por cuidadores
01, corrupção para abuso sexual 07, estupro 34, exibicionismo 07, voyeurismo 02, abuso
verbal / telefonemas obscenos 03, assédio sexual 35, outros 07. Do total de 264 violações
registradas, 229 predominantemente envolveram o sexo feminino e apenas 34 o sexo
masculino, 01 registro com sexo não informado. Conclusão: Estima-se que estes
resultados possam ser aproveitados para ampliar a compreensão da questão e subsidiar a
orientação de estratégias voltadas à prevenção desse tipo de violência contra esse grupo
social por parte dos profissionais que atuam no enfrentamento desse fenômeno e do
Estado, além de instigar reflexões para o desenvolvimento de novos estudos.
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DESIGUALDADES DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NO BRASIL:
MUDANÇAS DA ÚLTIMA DÉCADA

Guttier MC, Silva BP, Callo GQ, Joseph G, Schmidt V, Mielke GI, Wehrmeister FC

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas

Introdução: assistência pré-natal ausente e/ou deficiente está associada com
maiores taxas de morbimortalidade neonatal e mortalidade materna. Poucos estudos tem
descrito a assistência pré-natal no Brasil, assim como a tendência temporal do pré-natal
no país. Objetivo: Analisar a tendência temporal da assistência pré-natal nas
macrorregiões do Brasil, entre os anos de 2001 e 2010, com enfoque nas desigualdades
regionais. Métodos: Análise descritiva com dados secundários disponíveis no SINASC.
Para cada ano e macrorregião foi calculada a proporção de gestantes que não tiveram
nenhuma consulta pré-natal, utilizado como indicador de falta de acesso, e também a
proporção de gestantes com sete ou mais consultas, utilizado como indicador de
qualidade. Resultados: Entre 2001 e 2010 observou-se uma redução importante na
proporção de gestantes sem acesso ao pré-natal no Brasil, de 4,4% para 1,8% bem como
um aumento de 45,5% para 60,6% no indicador de qualidade do pré-natal. A falta de
acesso ao pré-natal na região Nordeste diminuiu em 72% no período. Na região Norte,
gestantes sem nenhuma consulta de pré-natal era de 8,1% em 2001 e 4,1% em 2010,
Apesar da redução da proporção de gestantes que não realizaram pré-natal, se pode
observar que as proporções alcançadas pela região Norte, em 2010, são semelhantes as
encontradas na região Sul no início da década (4,4% em 2001), Em relação a qualidade
do pré-natal, observamos um aumento de 45,5% em 2001 para 60,6% em 2010.
Comparando as outras regiões, a região Norte apresentou um aumento relativo em torno
de 40% (26% em 2001 para 37% em 2010), porém foi aquela com aumento absoluto
mais discreto. Conclusão: Diferenças encontradas refletem as desigualdades regionais,
confirmando as estatísticas que as regiões Sul e Sudeste apresentam melhores
indicadores de saúde do que as outras. Apesar dos incentivos e da melhoria da qualidade
da Assistência pré-natal no Brasil na década estudada, desigualdades importantes ainda
podem ser percebidas. Esses resultados podem auxiliar no planejamento de gestão dos
serviços de saúde, direcionando o foco das intervenções para regiões que mais

1338

necessitam em virtude dessas continuarem apresentando valores alarmantes desses
indicadores.
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A URBANIZAÇÃO COMO UMA QUESTÃO PARA A SAUDE: A
REALIDADE DE MUNICÍPIOS DE PORTE MÉDIO NO ESPÍRITO
SANTO

Palavras-chave: Epidemiologia, Diagnóstico de saúde, Urbanização e saúde

Fatima Maria Silva – Docente UFES e Coordenação de Informações em Saúde
- Secretaria Municipal de Saúde de Vitória - ES
Elizabeth Artmann – Pesquisadora Escola Nacional de Saúde Pública –
FIOCRUZ/RJ

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar características
intersetoriais e epidemiológicas na interrelação dos processos de
planejamento em saúde e de urbanização. A atenção à saúde nas
cidades começa a ser organizada na idade moderna com os
primórdios do desenvolvimento industrial. Este se inicia com a
Primeira Revolução Industrial, no início do século XVIII, na Inglaterra,
com a priorização na produção de bens de consumo e de energia a
vapor. Caracterizou-se pela introdução de mudanças tecnológicas,
com importante impacto econômico e social (SANTOS, 1982).
Surgem algumas preocupações com as condições de vida das
pessoas, pois estas viviam em aglomerados urbanos sem adequada
infraestrutura e com alto índice de pobreza, de doenças infecciosas
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e mortalidade (ROSEN, 1994). A inclusão da urbanização na agenda
do setor saúde vem ocorrendo de forma lenta e gradual. Sua primeira
introdução no campo de conhecimento da saúde deu-se pela
necessidade de associar causas de mortalidade nas cidades com as
condições de vida da população, e esse debate acontece por
iniciativa da Organização Mundial da Saúde em 1993. Este é um
estudo de caso da Região Metropolitana da Grande Vitória, com
priorização para o estudo das quatro principais cidades médias,
incluindo o movimento de urbanização dessas cidades e sua relação
com a saúde da população. A Região é composta por sete
municípios, com uma população de 1.685.384 habitantes (censo
IBGE 2010), e concentra 48% da população do ES. Uma das
características marcantes é a presença de desigualdades regionais
e sociais entre estas cidades. Os municípios objeto deste estudo são
os mais populosos do Estado e têm perfis que confirmam uma
dinâmica muito própria de uma região onde se diversifica entre a
situação melhor e regular (dados do censo IBGE de 2010), como:
IDH (de 0,845 a 0,718); taxa de fecundidade (de 1,53 a 1,88);
rendimento individual per capita mensal (de 1.820,97 a 593,92);
mortalidade infantil (de 13,30 a 9,97); cobertura de atenção básica
(de 88,08 a 44,48); concentração urbana (de 3.327,73 a 739,38);
entre outros. O que se observa neste estudo é que para a efetivação
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do planejamento são realizados diagnósticos cujas análises até
apontam para a necessidade de integração intersetorial, no entanto,
ao realizar análises dos processos de planejamento, percebe-se
claramente um grande distanciamento entre as duas áreas em
estudo, ou melhor, planeja-se isoladamente em seus respectivos
setores. As ações, sob esses aspectos, são concentradas, isoladas
e pontuais, influenciando, portanto, num resultado fragmentado e
pouco resolutivo às questões relacionadas à vida da população.
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Prevalência da pressão arterial elevada em adolescentes
Regina Célia Carvalho da Silva. Angélica Mendes Carvalho, Thalyta Nikaele Pereira Paiva,
Márcia Maria Tavares Machado, Rejane Maria Carvalho de Oliveira, Lívia Silva de Almeida
Fontenele, Laura Tereza Vilaça A. Benevides.
Palavras-chave:. Adolescentes, hipertensão arterial, prevenção de doenças.

Introdução: Hipertensão arterial sistêmica é uma doença multifatorial, caracterizada por
aumento das pressões arteriais sistólicas e/ou diastólicas, onde vários mecanismos estão
implicados, mantendo entre si relações ainda não totalmente esclarecidas, que levam ao
aumento do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Até bem pouco tempo
considerava-se que a hipertensão arterial primária fosse um evento raro entre crianças e
adolescentes, predominando neste grupo populacional a secundária. Hoje se observa um
aumento da incidência de hipertensão primária entre jovens, o que tem provocado a
1

incorporação de novos paradigmas relacionados a esta doença na adolescência . Objetivo:
Verificar a prevalência da pressão arterial elevada entre adolescentes de acordo com a
classificação da OMS. Métodos: Estudo transversal realizado em uma Escola Pública no
período de agosto a outubro de 2013. Amostra constou de 208 adolescentes com idade entre
13 e 19 anos escolhida aleatoriamente. As variáveis foram idade, peso, altura, pressão arterial
sistólica e pressão arterial diastólica. Para análise descritiva dos dados utilizou-se o programa
WHO AnthroPlus da Organização Mundial de Saúde para calcular o percentil idade/altura e em
seguida comparamos o percentil encontrado com a tabela da OMS que avalia Hipertensão
Arterial em crianças e adolescentes.. Resultados: Da amostra, 52% foi do sexo feminino, a
idade de 17 anos foi a mais frequente 26.4%. A série escolar variou do 8º ano do ensino
fundamental ao 3º ano do ensino médio. A pressão arterial variou de 80x60 mmHg a 210x110
mmHg. Nesse estudo encontramos uma prevalência de 25.9% de pressão arterial elevada
entre os adolescentes, o que representa uma taxa bem superior a de outros estudos no Brasil.
Estudos epidemiológicos brasileiros têm demonstrado prevalência de hipertensão arterial em
crianças e adolescentes variando de 2% a 13%.Conclusão: Este estudo apresenta a elevação
da pressão arterial em um dado momento, com única medida. Necessita, portanto, de
continuidade na avaliação da pressão arterial desses adolescentes. No entanto, mostra
evidências que alertam para a necessidade de que estratégias de diagnóstico precoce da
hipertensão arterial sejam direcionadas para a população infanto-juvenil.
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Esofagectomias para câncer de esôfago em hospital de grande porte em
Santa Maria, RS: perfil epidemiológico de 2008 a 2012.
Autores: Felipe Marasca1, Marinel Mór Dall’Agnol2, Luís Fernando Peixoto Rosa
dos Santos3 e Leonardo Martins de Paula3 (marinelmd@terra.com.br).
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
1
Mestrando em Ciências da Saúde
2
Professora do Departamento de Saúde da Comunidade
3
Estudantes de Medicina
Palavras-chave: câncer, esôfago, esofagectomia, cirurgia digestiva,
epidemiologia hospitalar.

Introdução:
O Rio Grande do Sul (RS) é o estado brasileiro com a maior incidência de
câncer de esôfago - CE (6,6/100.000 para gaúchas e 18,1/100.000 para
gaúchos em 2013). O tratamento é cirúrgico na maioria dos casos, porém
estudos sobre a assistência hospitalar a estes pacientes são raros. O Hospital
Universitário de Santa Maria (HUSM) é terciário e referência para a região
central do RS, sendo considerado de grande porte para cirurgia de esôfago (a
partir de 20 cirurgias/ano). Entretanto, pesquisas não são rotineiras neste
serviço e o perfil epidemiológico desses pacientes, procedimentos e neoplasias
era desconhecido.
Metodologia:
Estudo transversal, descritivo, com dados secundários, para desenhar o perfil
epidemiológico dos pacientes com diagnóstico de CE submetidos à
esofagectomia no HUSM entre 2008 e 2012. Foi realizada revisão detalhada de
prontuários de todos pacientes com registro de esofagectomia para CE no
período e coleta dos dados em um formulário estruturado para registro e
codificação.
Resultados:
Foram realizadas 123 esofagectomias no período, sendo 98 em homens (80%)
e 25 em mulheres. Um terço dos pacientes residia em Santa Maria e os demais
na região de referência. A distribuição anual de cirurgias variou de 21 (2011) a
29 (2010). A técnica mais utilizada foi a transhiatal sem toracotomia, com 77
casos (63%), além da com toracotomia. O tipo histológico mais frequente foi o
Carcinoma Epidermóide com 87% dos casos (n=108), seguido de
Adenocarcinoma (11%) e Carcinoma Basalóide (2%). A altura da lesão mais
comum foi a do terço médio com (63%), seguida do terço inferior (32,5%).
Ocorreram 16 óbitos (13%), durante a internação, após o procedimento
cirúrgico. A grande maioria dos pacientes (98%) tiveram alta hospitalar com
dieta por via oral. O nível de albumina pré-operatório foi superior a 3,5 para
58% dos sujeitos. As complicações cirúrgicas mais comuns foram as
respiratórias. A fístula cervical ocorreu em 24 casos (20%).
Conclusão:
Estes resultados contribuirão para o autoconhecimento do serviço de cirurgia
digestiva do HUSM. Como desdobramento deste estudo, a equipe de pesquisa
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vai estruturar e sugerir protocolo de indicações e condutas cirúrgicas e pósoperatórias para pacientes com CE operados neste hospital.
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IX Congresso de Epidemiologia ABRASCO
RESUMO
Sintomas gastrintestinais em adultos com HIV/AIDS em uso ou não de
terapia antirretroviral: incidência e fatores associados
SANTOS, A. S. A. C.; FALCO M. O.; CARDOSO, R.; CASTRO, A. C. O.;
SILVEIRA, E. A.
Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) tem contribuído substancialmente
para redução de agravos associados ao HIV. Contudo, efeitos adversos da
TARV como o surgimento de sintomas gastrintestinais (SGI) podem acarretar
prejuízo da qualidade de vida e da adesão à terapia em pessoas vivendo com
HIV/AIDS (PVHA). Poucos estudos na literatura investigam fatores associados à
presença de SGI em PVHA. Objetivo: Avaliar a incidência de três ou mais SGI
em PVHA e sua associação com variáveis sociodemográficas, uso, tempo e
classe de TARV. Metodologia: Esta pesquisa faz parte de coorte de pacientes
HIV

positivos

≥

19

anos,

atendidos

no

Ambulatório

de

Doenças

Infectoparasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás
entre outubro de 2009 e julho de 2011. A incidência de SGI foi avaliada na última
semana relativa à data da entrevista, incluindo náusea e/ou vômito, dispepsia,
pirose, diarreia, constipação e flatulência. Calculou-se a razão de incidência (RI)
e respectivos intervalos de confiança (IC95%) de três ou mais SGI em relação à
variáveis sociodemográficas (sexo, cor da pele, idade, renda e escolaridade),
uso de TARV, tempo de uso da TARV e classe de TARV (inibidores de protease
– IP, inibidores da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo – IRTN e
inibidores da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo – ITRNN).
Utilizou-se teste de Wald. Realizou-se análise multivariada por Regressão de
Poisson, considerando nível de significância de 5%. Todos os pacientes
assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: Dentre os
290 pacientes analisados, a incidência de três ou mais SGI foi 28,28% (IC 95%:
23,17 – 33,84). Não se observou associação estatisticamente significativa com
uso, tempo de TARV e uso de ITRN. Uso de IP (RI: 1,56; IC 95%: 1,03 – 2,38) e
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ITRNN (RI: 0,59; IC 95%: 0,39 – 0,89) foram estatisticamente associadas à
presença de três ou mais SGI. Na análise multivariada a única variável que
permaneceu associada foi sexo feminino (RI: 2,29; IC 95%: 1,63 – 3,22).
Conclusão: Observou-se alta incidência de três ou mais SGI, principalmente
entre as mulheres. Considerando os resultados, recomenda-se avaliação
contínua da incidência de SGI na rotina de atendimento à PVHA, bem como
estratégias para adequado tratamento.
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MENINGITES E SEU PERFIL EPIDEMIOLÓGICO EM FORTALEZA
Poliana Hilário Magalhães
Bruna Bárbara Fernandes Moura
Adriano Rodrigues de Souza
Samira Valentim Gama Lira
José Antônio Pereira Barreto
Gerarda Maria Araújo Carneiro

INTRODUÇÃO: As meningites infecciosas, principalmente, as causadas por bactérias
e vírus, são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude
de sua ocorrência e potencial de produzir surtos. Sabendo que e a incidência da
meningite apresenta valores elevados, a divulgação e as ações de prevenção e
tratamento precoce são extremamente necessárias. Nesse contexto, a realização
desse estudo tem a intenção de responder ao seguinte questionamento: Qual o perfil
epidemiológico

da

meningite

em

Fortaleza?

OBJETIVOS:

Traçar

o

perfil

epidemiológico da ocorrência de meningite em Fortaleza nos anos de 2009 a 2013.
MÉTODO: A coleta dos dados foi realizada junto ao Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), durante o mês de março de 2014. Após coletados os
dados foram consolidados no programa Microsolf Excel XP versão 2007 e no ArcView
GIS 3.3. O primeiro possibilitou distribuir as informações em tabelas e gráficos e o
segundo realizou a distribuição espacial da taxa de incidências. RESULTADOS: Entre
os anos de 2009 a 2013 foram registrados 1.045 casos confirmados de meningite em
Fortaleza, destes 23% (240), foram em 2012, seguido por 2011 com 22,9% (239) e
2013 com 20,4% (213). Quanto à distribuição por sexo 58,6% (612) foram em homens
e 41,4 % (433), em mulheres. As faixas etárias mais atingidas foram as de 5 a 9 anos
17% (177), a de 1 a 4 anos com 15,1% (157), e a de 15 a 24 anos com 11,3% (117)
dos casos. Quanto à distribuição dos casos por mês, foi detectada uma maior
incidência no período de maior pluviometria na cidade, entre os meses de abril a
junho, sendo que o mês de maio teve os maiores registros com 10,2% (107), dos
casos. A incidência da meningite em Fortaleza apresentou um intervalo entre 0,5 a 4,8
casos por mil habitantes, quando distribuímos por bairro temos a Sabiaguaba com
4,53 por 100 mil habitantes. A evolução destes casos diagnosticados registrou 84,9%
(887), de cura. CONCLUSÃO: Conclui-se que devido aos altos índices ainda
registrados, a população se conscientize da importância da vacinação, uma vez que
os maiores índices são na faixa etária de 1 a 4 anos. É necessário que os profissionais
se utilizem do sistema para divulgação dos agravos, para que assim medidas sejam
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tomadas. Evidencia a importância da educação em saúde como ferramenta primaria
para prevenção das doenças.
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Validação da versão curta brasileira do Subjective Well-Being Inventory (SUBI).
Autores: Mário César Rezende Andrade, Aline Cacozzi, Marina Bandeira, Marcelo
Marcos Piva Demarzo, Denise Martin, Sérgio Baxter Andreoli.
Introdução: O bem-estar subjetivo tem sido definido como a avaliação que as pessoas
fazem sobre suas próprias vidas, incluindo a satisfação com a vida e os afetos positivos.
O uso do construto de bem-estar subjetivo é cada vez mais freqüente nos estudos e
diferentes instrumentos foram desenvolvidos internacionalmente para avaliá-lo, dentre
eles a escala Subjective Well-Being Inventory (SUBI). No Brasil, esta escala foi
traduzida e adaptada ao contexto brasileiro, tendo sido obtida uma versão reduzida, que
ainda não foi validada.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo validar a versão brasileira curta da escala
SUBI.
Método: Estudo transversal com uma amostra probabilística de 3.740 pessoas da
população geral das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O bem-estar subjetivo foi
medido com a versão brasileira curta da escala SUBI, que inclui seis itens da escala
original indiana, sendo eles: interesse na vida, congruência entre sucesso e mérito,
congruência entre realizações e esforços, condições em relação ao passado, momentos
de alegria intensa e sensação de pertencimento à humanidade. A validade convergente
da escala SUBI foi avaliada por meio de análises correlacionais de Pearson com o
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) e com a Escala de Resiliência (ER). A
consistência interna da escala SUBI foi avaliada por meio do coeficiente alfa de
Cronbach e correlações item-total. O nível de significância p<0,05 foi adotado em todas
as análises.
Resultados: Foram encontradas correlações positivas e significantes da SUBI com a
escala de afeto positivo e com o escore total (afeto positivo menos negativo) da
PANAS, e com a Escala de Resiliência, 0,32, 0,44 e 0,29 respectivamente. Uma
correlação negativa e significante de 0,25 também foi encontrada com a escala de afeto
negativo da PANAS. O valor do coeficiente Alfa de Cronbach foi 0,74 e as correlações
item-total variaram de 0,38 a 0,54.
Conclusão: Esses resultados confirmam a validade da versão curta da SUBI em uma
amostra brasileira representativa. Trata-se de um instrumento curto e de fácil aplicação,
que pode ser utilizado em futuros estudos epidemiológicos na população brasileira.
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RESUMO
Prevalência de sedentarismo em adultos HIV positivos e associação com
variáveis sociodemográficas e doenças crônicas

SANTOS, A. S. A. C.; FALCO M. O.; CARDOSO, R.; CASTRO, A. C. O.;
SILVEIRA, E. A.
Introdução. Na era pós-terapia antirretroviral, pessoas vivendo com HIV/AIDS
apresentam

maior

propensão

a

doenças

cardiovasculares

(DCV).

O

sedentarismo é importante fator de risco para DCV, sendo relevante sua
investigação nessa população. Objetivo. Estimar a prevalência de sedentarismo
e fatores associados segundo variáveis sociodemográficas e presença de
doenças crônicas. Metodologia. O presente estudo está inserido em um projeto
matriz intitulado “Preditores de doenças cardiovasculares em pessoas vivendo
com HIV/AIDS – PRECOR”, cuja parte específica de Nutrição e Antropometria
foi titulada PRECOR-NUT. A população alvo foi constituída por pacientes HIV
positivos, com idade ≥ 19 anos, recrutados no Ambulatório de Doenças
Infectoparasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás
entre outubro de 2009 a julho de 2011. A equipe que participou da coleta de
dados foi devidamente treinada e padronizada. Avaliou-se sedentarismo pelo
questionário internacional de atividade física (IPAQ) versão curta, considerando
sedentários os indivíduos com ausência ou baixo nível de atividade física (escore
inferior a 600 MET-min/semana). Calculou-se prevalência e razão de prevalência
(RP) de sedentarismo conforme as variáveis em estudo com intervalo de
confiança de 95% (IC95 %). Para análise de fatores associados utilizou-se teste
de Wald com nível de significância de 5%. Todos os pacientes que aceitaram
participar do estudo assinaram termo de consentimento livre e esclarecido.
Resultados. Foram analisados 288 pacientes. A prevalência de sedentarismo
foi 44,1% (IC 95%: 38,3 – 50,0). Foram estatisticamente associadas ao
sedentarismo: idade de 50 anos ou mais (RP: 1,65; IC95%: 1,13 – 2,42), doze
anos ou mais de estudo (RP: 1,74; IC95% 1,23-2,45), hipertensão arterial (RP:
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1,46; IC95%: 1,03 – 2,06) e diabetes mellitus (RP: 1,71; IC 95%: 1,12 – 2,62).
Conclusão. Encontrou-se alta prevalência de sedentarismo e observou-se
associação com idade avançada, maior escolaridade e presença de doenças
crônicas. Reforça-se a importância do estímulo à prática de atividade física em
PVHA como parte do tratamento de pessoas com HIV/AIDS.
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IMPORTANCIA DO GEORREFERENCIAMENTO NA DINÂMICA DE UM
TERRITÓRIO DE SAÚDE - VITÓRIA –ES

Palavras-chave: Georreferenciamento, território de saúde, Diagnóstico em saúde

Zeneide Caneva Gagno - Coordenação de Informações em Saúde - Secretaria
Municipal de Saúde de Vitória - ES
Fatima Maria Silva – Docente da Universidade Federal do Espírito Santo e
Coordenação de Informações em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde de Vitória
- ES

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica das várias transformações que
impulsionaram traçar novos limites demarcatórios geográficos em um território de
saúde. Na cidade de Vitória os primeiros estudos de demarcações de território de
saúde iniciaram-se em 1993, com modificações em 2006 e reinício em 2013. A
conformação do espaço geográfico, o crescimento populacional, a infraestrutura
urbana, demandas sociais, estrutura da capacidade instalada de assistência em
saúde de um território, demandam constantemente novas leituras e contínuas
ações de mudanças e novas adequações do espaço habitado. Como coadjuvante
imprescindível de decisão no planejamento utiliza-se como ferramenta o
georreferenciamento. A importância, os benefícios e as diversas possibilidades
obtidas através do tratamento dos dados e informações levantados em
determinado local de estudo, quando avaliados de forma conjunta, por meio de
mapas especializados, nas diferentes áreas tais como saúde, educação,
administração, economia, lazer, planejamento e gestão, saneamento, edificações,
fluxos modais, deslocamentos, segurança, incidências de doenças, desmatamentos,
entre outros; permitindo analisar as distribuições dos eventos, construir
indicadores, executar o planejamento de ações, de fluxos variados, todos de forma
integrada para melhor atender às demandas de gestão no município. Consolida-se
resultados com bastante coerência da realidade e com soluções importantes e
precisas para tomadas de ações. Ao elaborar e executar estudo de mapas temáticos
das regiões, territórios, microáreas, incluindo os equipamentos urbanos: sociais,
educação, saúde, entre outros, por meio de mapas de risco, promove-se
oportunidades de reconhecimento, de prevenção, análise e discussão visando
apontar os principais problemas e a proposição e elaboração de diagnósticos
situacionais e de propostas de intervenção. Para a visualização do novo contorno
das microáreas, distribuídas em seis regiões, dos territórios de saúde e famílias
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cadastradas, foram elaborados mapas utilizando a base cartográfica do município,
restituição aerofotogramétrica, ano 2007. A base desses dados na Prefeitura de
Vitória é coorporativa denominada BDGis, o gerenciador do banco de dados é
SQL Server e a extensão espacial Arc SDE. O programa do georreferenciamento e
mapas temáticos é o Arc Gis 9 - Arc Map Version 3.3.1. As várias transformações
verificadas para os novos limites demarcatórios do espaço geográfico em um
território de saúde apresenta resultados e benefícios mais adequados à realidade
na cidade de Vitória ES por meio de espaços recriados em função do momento
vivido e analisado, com alterações não só físicas, mas também simbólicas,
dependendo da conformação social, cultural e ambiental. Como conclusão observase, por meio dos mapas, que o geoprocessamento é uma possibilidade de grande
importância e relevância, pois promove o desenho da realidade e substancia o
planejamento e a distribuição de ações e recursos de saúde no Município de
Vitória, garantindo a participação social.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Prefeitura de Vitória. Secretaria Municipal de Saúde: Diagnótico Situacional
da Região VI de Vigilância em Saúde – Região de São Pedro. Vitória, ES, 1995.
FERRARI JÚNIOR, ROBERT E NETO, ÁLVARO GARCIA – Proposta de uma
Estratégia para Implantação de SIGS em Administrações municipais Brasileiras.
GIS Brasil 94 – Congresso e Feira para usuários de Geoprocessamento – SAGRES,
Curitiba, 1994 . pg. 31
XAVIER AS SILVA, J E CARVALHO FILHO, L.M. – Sistemas de Informação
Geográfica: Uma Proposta Metodológica – IV Conferência latinoamericana
sobre Sistemas de Informação Geográfica – 2º Simpósio Brasileiro de
Geoprocessamento, Julho de 1993 – São Paulo – Brasil.
LEI Nº 6.077/2003 - Regulamenta a organização do Município em bairros e dá
outras providências. www.vitória.es.gov.br - Decretos e Leis - Prefeitura de Vitória ES.
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Análise de classe latente de padrões de consumo de álcool e outras
drogas em baladas na cidade de São Paulo, Brasil
Adriana Sañudo, Solange Andreoni, Rebeca de Souza e Silva, Zila M Sanchez.
Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo
Introdução: A vida noturna em São Paulo é conhecida por sua variedade e
intensidade. As casas noturnas (baladas) são locais de consumo intenso de
álcool e de outras drogas, como aponta a literatura internacional. No entanto,
pouca atenção tem sido dada ao uso de drogas e à prática de “binge drinking”
(BD) ou “beber pesado episódico” que é caracterizado pelo consumo de no
mínimo quatro doses de álcool em uma única ocasião para mulheres e cinco
para homens, bem como de seus fatores de risco nesses ambientes no Brasil.
Objetivo: Identificar características sócio demográficas associadas aos perfis de
consumo de uso de álcool e drogas entre frequentadores de baladas na cidade de
São Paulo, Brasil.
Método: Uma amostra probabilística das baladas da cidade de São Paulo foi
elaborada e utilizou-se uma amostragem sistemática para selecionar
frequentadores destes estabelecimentos através da técnica de inquérito de
portal. Os indivíduos sorteados responderam a um questionário no momento de
entrada no estabelecimento, identificado por um código individual e anônimo.
Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2013. Foi utilizada análise de
classe latente para identificar padrões de consumo de álcool (BDano) e uso de
drogas no ano (maconhaano, cocaínaano, ecstasyano, tabacoano, inalantesano,
ketaminaano e alucinógenosano) através do LatentGold. Após a definição do
número de classes, foi utilizado um modelo de regressão logística multinomial
para avaliar a associação entre as classes latentes e características sócio
demográficas.
Resultados: Com base em 2473 entrevistas, selecionou-se o modelo de 3 classes
latentes por apresentar valores aceitáveis nas estatísticas de seleção: Classe 1
(prevalência=52,7%,N=1235), denominada de somente BD, com média
probabilidade de BDano (52%), baixa probabilidade de uso de tabacoano (13%) e
probabilidades desprezíveis nas demais drogas (abaixo de 5%); Classe 2
(prevalência=35,7%,N=891), chamada de BD, tabaco e maconha, com alta
probabilidade de BDano (88%), probabilidade moderada de uso de tabaco ano
(67%) e maconhaano (55%), e baixa probabilidade de uso de inalantesano (13%),
alucinógenosano (10%), cocaínaano (8%) e ecstasyano (5%); Classe 3
(prevalência=11,6%,N=247), chamada de BD e usuário de drogas lícitas e
ilícitas, com alta probabilidade de BDano (80%), probabilidade moderada a alta
de uso de maconhaano(83%), ecstasyano(82%), tabacoano(63%), inalanteano(59%),
alucinógenoano(54%), cocaínaano(41%) e ketaminaano(28%). A classe somente BD
foi referência para o modelo logístico multinomial. Aqueles na classe BD e
usuários de drogas lícitas e ilícitas foram mais prováveis de ser homem
(aOR=1,9;IC95%=1,4;2,5), ser da classe A (aOR=1,4;IC95%=1,0;1,9) e não ter
religião (aOR=1,6;IC95%=1,2;2,1). Já aqueles na classe BD, tabaco e maconha
foram mais prováveis de ser homem (aOR=1,5;IC95%=1,3;1,9), ter idade entre
18-25
anos
(aOR=1,7;IC95%=1,4;2,1)
e
não
ter
religião
(aOR=1,9;IC95%=1,6;2,3).
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Conclusões: Nota-se que o BD caracterizou os três grupos da amostra, ou seja,
tem se tornado prática cada vez mais comum entre os frequentadores de baladas
e, além disso, os jovens estão fazendo uso de vários tipos de drogas ilícitas.
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Buscando informações sobre a atenção básica em saúde: lições do SIAB
para o E-SUS, vindas de Santa Maria-RS.
Autores: Luana Pozzer1, Marinel Mór Dall’Agnol2, Betania Andrade Araujo de
Sousa3, Leonardo Martins de Paula3 e Laís Carolini Pauleski3
(marinelmd@terra.com.br).
1
Mestranda em Ciências da Saúde
2
Professora do Departamento de Saúde da Comunidade
3
Estudantes de Medicina
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Introdução: O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi criado em
1998 para monitoramento e avaliação dos serviços. As informações produzidas
no SIAB deveriam possibilitar à equipe de Saúde da Família conhecer o perfil
epidemiológico da população e avaliar as ações realizadas, para auxiliar no
gerenciamento em saúde. Em 2011, foi instituído o Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) que estabelece
indicadores direcionados a definir um padrão de qualidade, transparência e
efetividade das ações da Atenção Básica em Saúde (ABS). Objetivos:
Conhecer o perfil epidemiológico da ABS prestada no município de Santa
Maria, RS. Método: Estudo ecológico das variáveis do SIAB disponíveis no site
do DATASUS para o ano 2012 e que fazem parte do PMAQ. Resultados: O
SIAB mostra que 91% das gestantes foram acompanhadas no domicílio. O total
de crianças menores de um ano foi 5.243 e 14% dos nascidos vivos vieram ao
mundo com baixo peso (<2500g). Não foi possível calcular a proporção de
crianças <1 ano acompanhadas no domicílio, pois havia dados apenas de
janeiro e dezembro. As consultas em saúde mental, de usuários de álcool e
outras drogas não estão disponíveis no site. Cerca de 2/3 dos hipertensos e
diabéticos foram acompanhados no domicílio. Em média, cada portador de
tuberculose ou de hanseníase teve menos do que uma consulta (médico ou
enfermeiro) na UBS no ano. Conclusão: O SIAB poderia ser importante
ferramenta de trabalho, se utilizada adequadamente. Porém, quatro dos 10
indicadores avaliados não estavam disponíveis no site (três relativos à saúde
mental). Os indicadores sobre acompanhamento domiciliar estavam mais
presentes do que os de consultas na UBS. As consultas de acometidos por
tuberculose e hanseníase em UBS são insuficientes, porém pode ter havido
sub-registro. O acompanhamento domiciliar de hipertensos e diabéticos é mais
satisfatório e o de gestantes no domicílio adequado. Pode-se perceber que as
informações geradas não são precisas e se faz necessário investigar os
motivos deste problema. O entendimento das potencialidades e,
principalmente, das dificuldades do uso do SIAB pode contribuir para a
adequada implantação do E-SUS (que o está substituindo) e do PMAQ, com
reestruturação da coleta e análise dos dados da ABS, qualificando a gestão do
processo de trabalho.
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O que podemos aprender com o uso do SIAB em Santa Maria-RS, para
qualificar novos sistemas de informação sobre a atenção básica em
saúde?
Autores: Luana Pozzer1, Marinel Mór Dall’Agnol2, Betania Andrade Araujo de
Sousa3,
Leonardo Martins de Paula3 e Laís Carolini Pauleski3
(marinelmd@terra.com.br).
1
Mestranda em Ciências da Saúde
2
Professora do Departamento de Saúde da Comunidade
3
Estudantes de Medicina
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Introdução:
Este estudo e as unidades de saúde avaliadas foram indicados pela Secretaria
de Município da Saúde de Santa Maria, RS. Visa conhecer a utilização do
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) pelos profissionais das
Estratégias de Saúde da Família (ESF), quanto às finalidades e dificuldades do
seu uso. Almeja-se que a identificação de possíveis problemas em sua
utilização sirva de subsídio para a implantação do E-SUS AB, a fim de melhorar
a qualidade de informação que alimenta o SUS atualmente.
Metodologia:
Este é um estudo transversal descritivo de amostra composta por profissionais
de saúde ESF que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria ao Acesso e
Qualidade da atenção Básica (PMAQ) em Santa Maria. Os sujeitos foram
entrevistados na ESF com questionário estruturado para esta pesquisa. A
análise foi feita no EPINFO 6.04.
Resultados:
Foram entrevistados 32 profissionais de cinco ESF, com uma perda (ACS em
férias) e uma exclusão (médico estrangeiro recém chegado). A maioria era de
mulheres (81%) e a média de idade de 41 anos (d.p. 9). Três ESF
contemplavam a equipe mínima completa (médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem e quatro ACS), enquanto uma somava dentista e auxiliar de
consultório dentário e outra contava apenas com médico, dois ACS e um
técnico de enfermagem. A maioria (84%) realiza o preenchimento das fichas e
a Ficha D (Registro de atividades, procedimentos e notificações) é a mais
preenchida (72%). Entretanto, apenas 37% receberam capacitação formal para
o uso do SIAB. As dificuldades mais citadas foram: indisponibilidade de tempo,
carência de computadores e no entendimento das fichas. Embora 72% dos
entrevistados planejem suas ações baseadas neste sistema, 47% utilizam-no
apenas para atualização dos dados, 20% referiram não utilizá-lo.
Conclusão:
O SIAB foi desenvolvido para produzir indicadores capazes de identificar
problemas locais, auxiliando na organização do processo de trabalho. Devido
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às dificuldades de utilização e a não capacitação para tal, revela-se como um
instrumento que serve majoritariamente para inserção de dados. Em virtude
disso, devemos aprender com as falhas encontradas no SIAB a fim de
qualificar o novo sistema de informação em Saúde (E-SUS AB), estimulando a
educação permanente em Saúde com as equipes das ESF.
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DISTORÇÃO DA IMAGEM CORPORAL, STATUS DE PESO E
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE ADOLESCENTES DO ENSINO
MÉDIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO:
PROJETO ELANA
Oliveira, ASD; Santana, DD;Moura, LMH; Veiga, GV

INTRODUÇÃO: A imagem corporal (IC) pode ser considerada a forma que o corpo se
apresenta para cada sujeito. Quando esta é distorcida da realidade pode comprometer a
saúde física e mental do indivíduo. Os adolescentes são muito vulneráveis a distorção
da IC, pois mesmo aqueles que estão com peso adequado, costumam se perceber mais
magros ou mais gordos envolvendo-se em práticas inadequadas para o alcance do corpo
desejado.
OBJETIVO: Avaliar a associação entre distorção da IC, status de peso e características
sociodemográficas de adolescentes da região metropolitana do Rio de Janeiro.
MÉTODOS: Foram analisados os dados da linha de base do Estudo Longitudinal de
Avaliação Nutricional de Adolescentes (ELANA), realizado em 2010. Utilizaram-se
informações de 1.015 estudantes do ensino médio de duas escolas públicas e quatro
particulares da região metropolitana do Rio de Janeiro. O status de peso foi definido
baseado nos pontos de corte de IMC específicos para sexo e idade. Para avaliação da
percepção da IC utilizou-se a Escala de Silhuetas Corporais adaptada para adolescentes.
Considerou-se distorção da IC quando o adolescente marcava uma silhueta não
correspondente ao seu IMC. Utilizou-se teste qui-quadrado para testar a associação
entre a distorção da IC, status de peso e características sociodemográficas dos
participantes.
RESULTADOS: A proporção de adolescentes com distorção da IC foi de 34,6. Os
meninos apresentaram maior frequência de distorção da IC quando comparados às
meninas (44,7% vs 25,7%, p<0,001). Maior percentual de meninos se percebiam com
silhueta menor do que a correspondente ao seu IMC (43,2% vs 11,9%), enquanto maior
proporção de meninas se percebiam com silhuetas maiores (13,8% vs 1,5%). Os
adolescentes com excesso de peso apresentaram maior frequência de distorção em
comparação aos sem excesso de peso (64,7% vs 23,9%, p<0,001), sendo que a maioria
destes (61,6%) se percebiam com uma silhueta menor do que a correspondente ao seu
IMC. A distorção da IC não se associou com a cor, idade ou tipo de escola em que os
adolescentes estudavam.
CONCLUSÃO: A frequência de distorção da IC foi elevada, com diferenças de
percepção segundo o sexo. Os adolescentes com excesso de peso subestimam sua forma
corporal o que pode limitar o efeito de intervenções que visam perda de peso.
Tópico: Epidemiologia nutricional
Agradecimentos: Ao CNPq, Capes e FAPERJ, pelo financiamento deste projeto.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E FATORES RELACIONADOS EM
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA MARIA-RS
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Fátima Badaró2, Marinel Mór Dall’Agnol3 (marinelmd@terra.com.br).
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Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Palavras-chave: índice de massa corporal, saúde do escolar; criança;
adolescente.
Objetivo:
Determinar o Índice de Massa Corporal (IMC) de adolescentes entre 12 e 15
anos, da rede publica municipal de Santa Maria - RS, segundo sexo, faixa
etária, cor da pele e tipo de transporte para escola.
Metodologia:
Estudo transversal que investigou alunos, de ambos os sexos, do sexto ao
nono

ano

do

ensino

fundamental.

A

amostra

foi

estratificada

por

conglomerados e proporcional ao número de alunos matriculados na zona
urbana

do

município.

O

questionário

abordava

características

sócio-

demográficas e tipo de transporte escolar. Para aferir o desfecho utilizou-se as
técnicas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o IMC foi
categorizado em excessivamente magro se < 17kg/m2, eutrófico se 1724,9kg/m2, sobrepeso se 25-29,9kg/m2 e obeso se ≥30kg/m2 por ser a
classificação considerada mais adequada para infância e adolescência. O
sobrepeso e a obesidade foram agrupados em acima do peso. Foi realizada
análise descritiva dos dados.
Resultados:
Encontravam-se com adequação do IMC 72% dos 343 adolescentes avaliados,
outros 12% estavam excessivamente magros e 16% acima do peso, sendo que
destes. A freqüência de obesidade foi maior entre os meninos (16%) do que
nas meninas (13%). Em relação à idade daqueles que estavam acima do peso,
11% tinham 12 anos, 14% tinham 13 anos, 20% tinham 14 anos e 16% tinham
15 anos. Foi observado um aumento do IMC com o incremento da idade. Não
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houve relação entre tipo de transporte para a escola e a cor da pele com o
IMC.
Conclusão:
A alta prevalência de sobrepeso e obesidade demanda maior atenção das
áreas da saúde e educação, em especial entre as idades de 14 e 15 anos. Por
outro lado, chama atenção a ocorrência de extremamente magros.
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Comportamento sedentário como discriminador
funcional de membros inferiores em idosos

da

mobilidade

Jair Sindra Virtuoso Júnior; Rafaela Gomes dos Santos; Sheilla Tribess
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG

Objetivo: Estimar pontos de corte do tempo sentado para limitações funcionais na mobilidade
de membros inferiores. Métodos: Estudo de base populacional de delineamento transversal,
com amostra de 621 indivíduos representativos a população de 10.683 idosos (≥ 60 anos)
cadastrados em 35 Equipes de Saúde da Família, na zona urbana do município de Uberaba,
MG. A coleta dos dados foi realizada por meio de questionário e testes de desempenho físico.
Foram utilizados procedimentos da estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão) e
análise inferencial para estimar os pontos de corte do tempo sentado durante a semana e final
de semana como discriminador da mobilidade reduzida por meio da Receiver Operating
Characteristic (ROC) para homens e mulheres. Para as análises foram considerados o nível de
significância p≤0,05 e intervalo de confiança (IC) de 95%. Resultados: Entre os idosos avaliados
20 % apresentaram limitações funcionais na mobilidade de membros inferiores. Os pontos de
corte para mobilidade reduzida foram: >590 minutos/dia durante um dia útil da semana
(sensibilidade 87,9 e especificidade 57,6) e >730 minutos/dia em um dia do final de semana
(sensibilidade 45,5 e especificidade 79,9) para o sexo masculino e >580 minutos/dia
(sensibilidade 67 e especificidade 69,6) durante um dia útil da semana e >690 minutos/dia
(sensibilidade 47,3 e especificidade 82,1) para um dia do final de semana para o sexo feminino.
Conclusão: A diminuição do tempo despendido em atividades sentadas podem contribuir para
que o idoso tenha melhor mobilidade funcional de membros inferiores
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ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO COMO DISCRIMINADORES DA
SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM IDOSOS
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1
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Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG

2

Universidade do Estado da Bahia, Teixeira de Freitas, BA

Objetivo: Identificar os pontos de corte da atividade física e da exposição ao comportamento
sedentário na discriminação da sintomatologia depressiva em idosos. Métodos: A população
desse estudo compreendeu 10.683 pessoas, de ambos os sexos, com idade ≥60 anos,
residentes no município de Uberaba, MG. A amostra, estratificada de forma aleatória, foi
constituída por 622 indivíduos cadastrados em uma das 35 Equipes de Saúde da Família do
município. Os dados foram coletados com uso de questionário aplicado em forma de entrevista
individual contendo informações sociodemográficas, saúde física e mental, capacidade
funcional, atividade física habitual e exposição ao comportamento sedentário. O nível de
atividade física foi avaliado por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ),
e a exposição ao comportamento sedentário foi avaliada considerando o tempo total gasto
sentado durante um dia na semana e um dia no final de semana por meio do domínio tempo
sentado do IPAQ. A sintomatologia depressiva foi avaliada através da Escala de Depressão
Geriátrica (GDS-15), versão curta. Para análise de dados foram utilizados procedimentos da
estatística descritiva (média e desvio padrão) e inferencial (curva ROC) p≤0,05. Resultados: A
prevalência de sintomatologia depressiva foi de 27%, sendo 22% para os homens e 29,7%
para as mulheres. A atividade física de intensidade moderada ou vigorosa acumulada em
-1
-1
diferentes domínios, durante <160 min.sem para o homem e ≤140 min.sem para mulheres, e
-1
a exposição ao comportamento sedentário durante um dia na semana >650 min.dia para
-1
-1
homens e >580 min.dia para mulheres e ao final de semana >760 min.dia para homens e
-1
>670 min.dia para as mulheres apresentaram os melhores pontos de corte para discriminarem
a sintomatologia depressiva. Conclusão: Os achados desta investigação fornecem informações
que contribuem para a formulação de estratégias intervencionistas mais efetivas que visam à
manutenção da saúde mental dos idosos e fortalece o importante papel do profissional de
Educação Física nas ações de promoção à saúde dessa população.
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A análise das taxas de mortalidade por Câncer de pulmão, traqueia e brônquios segundo os
efeitos do período e da coorte é relevante devido às mudanças de comportamento com
relação ao tabagismo, cuja prevalência vem sofrendo alterações ao longo dos anos. O objetivo
do estudo foi analisar a tendência da mortalidade por Câncer de Pulmão, traqueia e brônquios
no Estado de Minas Gerais, de 1980 a 2010 e comparar as taxas específicas de mortalidade e o
comportamento das séries temporais, segundo subgrupo etário e sexo, conforme as coortes
de nascimentos. Trata-se de um estudo ecológico de série temporal com a utilização de dados
secundários de óbitos por Câncer de pulmão, traqueia e brônquios. Foi realizada a correção
dos sub-registros através da redistribuição dos óbitos mal definidos. Os dados foram avaliados
através dos subgrupos etários agrupados de cinco em cinco anos. As taxas de mortalidade
pelas causas selecionadas foram ajustadas por faixa etária, através da padronização pelo
método direto, com população padrão a de Minas Gerais, do ano de 2010. O efeito do período
apontou uma tendência significantemente crescente de mortalidade no sexo feminino e uma
estabilidade no sexo masculino. A análise de coorte e faixa etária foi realizada por meio do
indicador taxa específica de mortalidade e da razão das taxas. O efeito da coorte mostrou
convergência de taxas entre os dois sexos, com um aumento maior das taxas no sexo
feminino. As taxas de mortalidade em ambos os sexos aumentaram com a idade, porém esse
efeito foi maior no sexo feminino que no masculino. A avaliação das taxas específicas de
mortalidade, segundo faixa etária, mostrou redução das taxas de mortalidade no sexo
masculino entre 30 a 54 anos. Entre as mulheres, houve um aumento das taxas em todas as
faixas etárias acima dos 35 anos de idade. Os resultados sugerem que o impacto das mudanças
de comportamento tenha sido “negativo” para o sexo feminino. A variação nas taxas de
mortalidade entre os sexos pode estar contribuindo para a diminuição do diferencial entre os
sexos em Minas Gerais. Ressalta-se a necessidade de ampliação das ações de controle do
tabagismo, levando em consideração as diferenças de comportamento entre os sexos. As
diferenças de tendências despertam a necessidade de melhor compreender outras questões
relacionadas ao gênero, que possam influenciar as taxas de mortalidade.
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À 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCISCO BELTRÃO, PARANÁ.
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Léia Carolina Lucio
Greicy Cezar do Amaral
Aedra Carla Bufalo
Franciele Ani Caovilla Follador
Ana Paula Vieira
Roberto Shigueyasu Yamada
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Raphael Ligoski Abatti
A mortalidade infantil compreende o número de óbitos ocorridos em crianças
nascidas vivas com menos de um ano de idade. Atualmente, a taxa de
mortalidade infantil é um indicador que permite avaliar a qualidade de vida de
uma população e, a partir dela, estabelecer medidas que melhorem o
planejamento e gestão das políticas de saúde de uma região. Com o objetivo
de analisar e divulgar a taxa de mortalidade infantil na região Sudoeste do
Paraná foi realizado um levantamento de dados durante o ano de 2013. Os
dados foram coletados das avaliações do óbito infantil do Conselho Regional
de Mortalidade Infantil dos 27 municípios pertencentes à 8ª Regional de Saúde
de Francisco Beltrão - PR. Os registros mostraram uma taxa de 20,58 óbitos
por mil nascidos vivos em 2013, incluindo os estágios: fetal, neonatal e pósneonatal. Os óbitos fetais representam uma taxa 5,37. A fase neonatal é
subdividida em neonatal precoce e tardio, com taxas de 6,04 e 4,25,
respectivamente. Em relação aos pós-neonatos observou-se uma taxa de
mortalidade de 4,92. Além da alta taxa de mortalidade, o que chama atenção é
a causa morte, que em aproximadamente 50% dos casos foram classificadas
como evitáveis, caso houvesse atenção adequada a gestação. Atenção
adequada ao parto também foi causa de 7,6% dos óbitos, que poderiam ter
sido reduzidas, uma vez que a maioria dos partos aconteceu em hospitais.
Ressalta-se, entretanto, que mais de 90% dos municípios atendidos pelo
sistema de saúde da região de Francisco Beltrão possuem Estratégia de
Assistência Familiar (ESF) e existe na região hospitais de referência para o
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risco. Porém, 85% dos partos não ocorreram nesses hospitais o que pode estar
correlacionado com as taxas de óbitos neonatais registradas. Diante desse
relato, pode-se inferir que há necessidade de fornecer maior esclarecimento
sobre os cuidados que a gestante deve ter durante os 9 meses de gestação,
assim como nos primeiros anos de vida da criança, destacando o primeiro mês,
haja vista o grande número de óbitos na fase neonatal. Diante disso, pode
concluir que há falhas no acompanhamento das gestantes e orientação aos
cuidados com a criança por parte do setor da saúde. E ressalta a urgência na
busca de ações efetivas no sentido de diminuir a mortalidade infantil na região
e melhorar a qualidade de vida da população.
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Os meios de comunicação têm papel fundamental na propagação de mensagens sobre saúde.
Alguns são mais acessíveis e exercem influência sobre o estilo de vida de adultos em geral,
bem como em jovens de todas as idades. Desta forma, foi objetivo do estudo verificar a
frequência com que adultos jovens escolares viram, leram ou ouviram mensagens sobre
saúde em meios de comunicação. Tratou-se de um estudo descritivo, quantitativo, realizado
nas escolas da rede estadual de ensino do município de Maracanaú-Ceará-Brasil. A amostra
foi composta por 501 adultos jovens escolares matriculados nas referidas instituições de
ensino. A coleta de dados foi realizada mediante questionário com perguntas fechadas. As
variáveis do estudo consistiram em idade, sexo, raça, estado civil e frequência das
mensagens de saúde em meios de comunicação. A análise dos dados foi feita por meio de
frequências simples e relativas. O estudo foi aprovado em comitê de ética em pesquisa sob
parecer de nº11044795-6/2011. Os resultados mostraram que a média de idade dos adultos
jovens escolares foi de 21,03 anos (+ 1,33 anos). No total, as frequências de homens e
mulheres foram semelhantes, sendo de 49,1% e 50,9%, respectivamente. Ademais, foi
observado que grande parte era de não brancos (66,9%) e a maioria solteiros (76,2%). Em
relação às mensagens sobre saúde em meios de comunicação, verificou-se que 59,7% dos
jovens viram raras vezes ou nunca mensagens em folhetos, 52,3% viram mensagens na
televisão semanalmente, 56,7% ouviram raras vezes ou nunca mensagens em rádio, 52,9%
leram raras vezes ou nunca mensagens em jornais, 62,5% leram raras vezes ou nunca
mensagens em revistas, 76,3% assistiram raras vezes ou nunca reuniões ou conferências
sobre saúde. Conclui-se que a televisão ainda é um meio de comunicação que atinge maior
parte da população, sendo o meio mais frequente de divulgação de mensagens sobre saúde,
devendo ser investido em programas e propagandas que reiterem orientações sobre estilo de
vida saudável. Além disso, a escola pode estimular a utilização dos demais meios de
comunicação pelos jovens na tentativa de ampliar o conjunto de opções disponível.
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A falta de esclarecimento diante da vacina contra influenza e a não indicação por parte dos
profissionais de saúde fazem com que percam muitas oportunidades vacinais, sendo este um
tema cercado de medos, dúvidas e insegurança. Esse estudo foi realizado com o objetivo de
verificar quais os motivos da não adesão dos idosos à vacina contra influenza e identificar a
fonte de informações dos idosos quanto à importância da vacinação. Trata-se de um estudo
descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada através de entrevista,
aplicados a 55 idosos, a partir de 60 anos, cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde no
município de Juazeiro do Norte, no período de agosto a setembro de 2013. Os resultados
mostraram que dos idosos estudados 40 são mulheres, maioria têm de 70 a 74 anos, 17 são
analfabetos, 19 tem ensino fundamental incompleto, 42 são aposentados, 11 moram sozinhos e
05 apresentam dependência parcial. Na distribuição de idosos entrevistados, de acordo com
recebimento ou não da vacina contra a influenza no ano da pesquisa, identificou-se que 31% dos
participantes não haviam tomado a vacina, desta forma podemos observar que a não adesão a
vacina ainda é grande. Quanto ao motivo que os levou a não tomarem a vacina, a maioria relatou
que não tomou porque não quis e outra grande parte, justificou que é porque não gripa, isto
sugere que eles não procuram a vacinação porque não valorizam essa ação ou ainda porque não
tem informações suficientes a respeito dos benefícios da vacinação. Quanto a fonte de
informação sobre a importância de tomar a vacina, a maioria obteve as informações por meio da
mídia, rádio e televisão, seguido por orientações dos Agentes Comunitários de Saúde. Este
estudo permitiu conhecer os principais motivos dos idosos sobre não adesão a vacina contra
influenza, concluindo que existe a necessidade de enfermeiros e outros profissionais da área, se
responsabilizar por uma orientação mais clara sobre a importância da vacinação contra influenza
e suas complicações. Uma atitude favorável a respeito da vacinação pode modificar a prática
frente a ela, instaurando comportamento de autoproteção e maior adesão. Os resultados mostram
que é necessário que os profissionais de saúde informem melhor os idosos sobre a vacinação
contra influenza para que melhore a adesão dos mesmos.
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CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ÓBITOS OCORRIDOS EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
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Introdução: O Sistema de Informação Sobre Mortalidade, desenvolvido pelo
Ministério da Saúde, tem como finalidade reunir dados quantitativos e qualitativos
sobre óbitos ocorridos no Brasil. A Declaração de Óbito é o instrumento base desse
Sistema e apresenta relevante valor pelo seu caráter estatístico, epidemiológico e
jurídico. O preenchimento adequado desse instrumento é necessário para o
planejamento das ações de saúde. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos
casos de óbito ocorridos em um Hospital Geral Universitário. Método: Desenho
descritivo, exploratório e retrospectivo. Os dados foram coletados do banco de dados do
Sistema de Informação sobre Mortalidade do Núcleo Hospitalar de Vigilância
Epidemiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, no período de 2009 a 2013 e analisados pelo programa Microsoft
Office Excel 2007®. A análise descritiva foi realizada em termos frequenciais. Por ser
um estudo com uso de dados secundários, isenta-se a obtenção de parecer do Comitê de
Ética em Pesquisa com seres humanos. Resultados: No período de 2009 a 2013 foram
analisados 1.294 casos de óbitos, dos quais 341 (26,4%) ocorreram no ano de 2013. A
maioria dos óbitos era do gênero masculino 683 (52,8%), na faixa etária maior que 60
anos (59,3) e média de idade de ±62 anos. As pessoas eram casadas 598 (46,2%), de cor
parda 605 (46,8%) e com ensino fundamental I 336 (26%). Residia no município de
Natal (41,6%) e no Distrito de saúde Norte 183 (34%), seguidos pelos municípios do
interior do estado do Rio Grande do Norte 525 (41%). Observou-se que a ocupação
habitual foi diversificada 638 (49%), no entanto a ocupação agricultor (a) era
desenvolvida por 306 (24%) dessas pessoas. Conclusão: A Declaração de Óbito é
considerada uma importante ferramenta de gestão, pois vem subsidiar a tomada de
decisão em diversas áreas da assistência à saúde. No entanto, observam-se falhas no
preenchimento desse documento como: rasuras, itens sem preenchimento ou
preenchidos como ignorados. Como forma de contribuir para redução das
subnotificações de óbitos e melhorar qualidade do preenchimento desse documento é
que o Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica vem realizando, ao longo dos
anos, oficinas e palestras com médicos residentes e professores.
Palavraas Chaves: óbito; vigilância epidemiológica; hospital universitário
______________________________________________________________________
1 Enfermeira do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN; Mestre em
Enfermagem pela UFRN.
2 Enfermeira do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN; Mestre em
Enfermagem pela UFRN; Professora da Escola de Enfermagem de Natal/UFRN.
3 Técnica de Enfermagem do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN.
4 Bolsista do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN.
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O ganho de peso e o aumento da circunferência abdominal (CA) são importantes indicadores
para o risco cardiovascular. O objetivo desse estudo foi identificar o nível de sobrepeso e
obesidade nos discentes de enfermagem da Universidade Regional do Cariri do Campus
Pimenta, Crato – Ceará. O estudo foi quantitativo, descritivo. A população contou com 210
alunos regularmente matriculados. A amostra foi calculada considerando uma prevalência de
19% para a ocorrência de sobrepeso e obesidade em adulto jovem (GOMES, 2010) e erro de
5% (HULLEY, 2008), resultando em 111 alunos. Na coleta de dados foi aplicado um
questionário sociodemográfico e realizadas as medidas antropométricas. Para verificação do
peso e altura utilizou-se uma balança antropométrica adulta com régua, devidamente
calibrada, onde no momento da verificação, os participantes ficaram em pé, com os braços
juntos do corpo, com mínimo de vestimenta possível e descalço. E para obtenção da CA foi
utilizada uma fita métrica inelástica, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca
lateral, sendo os valores considerados normais de 88cm para mulheres e 102 cm para homens
(DBHA, 2007). Os resultados apresentaram maioria com faixa etária entre 17 e 21 anos,
mulheres, de raça branca, solteiros e de classe média baixa. De acordo com a classificação de
sobrepeso e obesidade a maioria (77,5%) apresenta IMC normal, 11,7% encontravam-se com
sobrepeso e 1,8% eram obesos. Sobre a CA os dados apontam um número elevado de
indivíduos dentro dos padrões de normalidade (94,6%). Seis discentes apenas possuíam
medidas alteradas (5,4%) de acordo com as VI DBHA (2010). O sobrepeso, a obesidade e a
CC não assumiram grandes valores na população deste estudo, certamente por se tratar de
uma população jovem com aproximação na área da saúde. No entanto, o pequeno índice de
sobrepeso, obesidade e CA alterados, encontrados nesse estudo nos levam a reflexão da
necessidade de reforçar a programas educativos no ambiente universitário, visando à
prevenção e promoção de doenças como a obesidade e as cardiovasculares com extensão à
comunidade acadêmica em geral.
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Validação do consumo de potássio estimado por questionário utilizando o
método das tríades - ELSA-Brasil
PEREIRA1, T.S.S.; MILL1, J.G.; SICHIERI2, R.; MOLINA1, M.C.B.
1 Universidade

Federal do Espírito Santo

2 Universidade

Estadual do Rio de Janeiro

Introdução: O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) é utilizado para
avaliar consumo de nutrientes em estudos populacionais e a validação deste
instrumento é fundamental para verificar a acurácia estimada.Para validação de
um QFA é utilizado comumente como método de referência o Registro
Alimentar (RA) ou Recordatório de 24h, porém, esses métodos apresentam
limitações como viés de memória e erro na estimativa da ingestão alimentar.
Para minimizar essas limitações é utilizado o método das tríades que compara
o consumo alimentar estimado pelo QFA, RA e biomarcador com a ingestão
real por meio do coeficiente de validade (CV).
Objetivo: Estudar a validade do QFA para estimar ingestão de potássio em
participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto – ELSA-Brasil.
Metodologia: Participantes de uma subamostra da coorte ELSA-Brasil. O
consumo de potássio foi estimado por três métodos: QFA semi-quantitativo,
excreção urinária de 12-h noturnas e três Registros Alimentar de 24-h. Foram
calculados coeficientes de correlação entre cada um dos métodos e o CV pelo
método de tríades. Os intervalos de confiança de 95% para os CV foram
estimados

utilizando

amostragem

de

bootstrap.

Foram

avaliadas

as

concordâncias exatas, adjacente e discordante dos tercis de consumo
estimado de potássio pelos três métodos.
Resultados: A amostra foi constituída por 246 participantes, idade de 53±8
anos, de ambos os sexos. O consumo de potássio estimado pelos três
métodos apresentou-se abaixo das recomendações previstas para este
nutriente. As correlações de Pearson foram significativas, RA x QFA ajustados
(r=0,47, p<0,01); RA x excreção urinária (r=0,33, p<0,01) e QFA x excreção
urinária (r=0,25, p<0,01) e atenderam aos pressupostos para utilização do
método das tríades.Os coeficientes de validade para potássio foram
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considerados moderados QFA IR (0,60), B IR (0,42), e alto RA IR (0,79)
sendo que os métodos de consumo dietético foram melhores que o
biomarcador. Os percentuais de concordância exata+adjacente variaram de 82
a 90%.
Conclusões: O QFA-ELSA-Brasil apresentou boa precisão para estimar o
consumo de potássio em estudos epidemiológicos devido aos bons CV
apresentados na análise realizada.
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FATORES DE RISCO PARA TUBERCULOSE:ESTUDO CASO-CONTROLE

Resumo
Introdução: A tuberculose persiste em populações vulneráveis, o que evidencia
a relação da doença com a desigualdade social . Portanto, investimentos sociais e em
infraestrutura podem ter modificado o panorama da tuberculose em Salvador. Objetivo:
Identificar associação entre fatores socioeconômicos, hábitos de vida, comorbidades e
tuberculose; Metodologia: Foi realizado estudo caso controle em Salvador, Bahia,
Brasil, ano de 2009 a maio de 2010, com 717 casos e 717 controles, de 15 a 94 anos,
pareado por sexo e idade. O desfecho foi tuberculose pulmonar e as exposições foram as
características sócioeconômicas, hábitos de vida, história de contato e co-morbidades. A
medida de associação obtida através regressão logística condicional foi Odds Ratio(OR)
e intervalos de confiança (IC 95%) para determinar o efeito dos fatores de risco
estudados. Resultados: observou-se associação estatisticamente significante com
escolaridade (OR=1.32;95%IC: 1.06-1.63), aglomeração ≤1pessoa/cômodo (OR =1.39;
IC95%; 1.08-1.80); e bens de consumo ≤ 7 bens (OR=1.59; 95%IC:1.28-1.97); contato
prévio (OR=1.40; 95%IC; 1.12-1.75); diabetes mellitus (OR=2.40; 95% IC: 1.35-4.39).
Associação negativa estatisticamente significante foi observada na raça/cor parda e
negra (OR=0.59; 95%IC: 0.41-0.86) e (OR=0.66;95%IC:0.44-0.97) respectivamente.
Conclusão: Apesar das melhorias sociais no país, tuberculose ainda persiste como
doença relacionada às baixas condições de vida. São necessários mais investimentos em
infraestrutura, educação e em programas sociais para que ocorra, a longo prazo,
alteração nos fatores de risco da tuberculose.

Palavras Chaves: Incidência, Determinantes Sociais da Saúde , Tuberculose, Hábitos de
Vida.

1374

Ana Érica de Oliveira Brito Siqueira
Lívia Moreira Barros
Jênifa Cavalcante dos Santos Santiago
Thereza Maria Magalhães Moreira
Ana Valeska Siebra e Silva
A mortalidade perinatal é o componente responsável pelos elevados índices das mortes
neonatais no Brasil. Engloba os óbitos fetais na 22ª semana de gestação e peso > 500g e
os neonatais precoces (0 a 6 dias) relacionando-se com a assistência à gestante e ao
recém-nascido, durante o parto e primeiros dias de vida. Objetivou-se analisar os
indicadores de mortalidade perinatal (fetal e neonatal precoce) em um hospital público
do Estado do Ceará no período de 2007 a 2012. Estudo de caráter descritivo,
documental, retrospectivo e epidemiológico com uma abordagem quantitativa foi
realizado no período de setembro a novembro de 2013 em um hospital público de
atendimento terciário do município de Fortaleza-CE, Brasil. A população do estudo foi
composta pelos óbitos perinatais e o tamanho da amostra foi de 147. Utilizou-se, para a
coleta de dados, um instrumento estruturado que continha informações sobre as
características do recém-nascido, da mãe, da gestação e do parto. Os dados obtidos
foram tabulados no Excel e analisados no SPSS, versão 20.0, e os achados foram
apresentados sob a forma de gráficos e tabelas com frequências absoluta e relativa, além
de discussão de acordo com a literatura pertinente. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da instituição, sob com protocolo 376.417. Ao longo dos seis anos
(2007 a 2012), houve um acréscimo em quase todos os coeficientes de mortalidade
calculados. Verificou-se que o coeficiente de mortalidade fetal teve o maior aumento
(38,78%) e o coeficiente de mortalidade neonatal precoce foi único que sofreu uma
redução de 10,45%. Os óbitos perinatais são mais frequentes entre bebês prematuros do
sexo masculino de extremo baixo peso cujas mães são adultas jovens, solteiras e
procedentes da capital do Estado do Ceará que não realizaram o pré-natal
adequadamente. Conclui-se que os indicadores epidemiológicos dos óbitos perinatais
continuam progressivamente crescentes ao longo dos anos. Torna-se necessário
averiguar a qualidade dos serviços prestados pelas unidades de atendimento maternoinfantil com o intuito de estabelecer estratégias que visem a redução dos indicadores de
mortalidade infantil bem como o aumento da qualificação dos cuidados prestados ao
binômio mãe-filho.
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Utilização dos serviços do SUS e perfil epidemiológico dos usuários: estudo
realizado nas Unidades de Saúde do Distrito Administrativo Artur Alvim/São
Paulo/SP.
Introdução: A Lei 8080/90 institui o Sistema Único de Saúde (SUS), mas
passados 24 anos, o cotidiano da assistência à saúde demonstra as
dificuldades em distribuir de maneira equânime os serviços a todas as regiões
do país, de forma a garantir assistência integral e a universalização do acesso.
Conhecer, portanto, que características têm a população que utiliza o SUS,
bem como que utilização faz desses serviços, é imprescindível, para adequar a
atenção à saúde às necessidades da população. Objetivo: Caracterizar o perfil
do usuário do SUS e identificar a utilização dos mesmos frente às Unidades de
Saúde pertencentes ao Distrito Administrativo (DA) Artur Alvim. Método:
Estudo transversal recorte de uma pesquisa de campo mais ampla, de caráter
quantitativo, realizada em todas as UBS e Assistência Médica Ambulatorial
(AMA) dos quatro DA, que integram a região da Supervisão Técnica de Saúde
da Penha. O presente estudo refere-se aos dados coletados nos serviços do
DA Artur Alvim, sete UBS e três AMA, totalizando 530 entrevistados. Foi
utilizado um formulário composto por 24 questões. Resultados e Discussão:
Dos entrevistados 71,7% (377) eram do sexo feminino, sendo predominante os
menores de 39 anos (45,3%), o mais idoso tinha 86 anos. Declararam-se
pardos e pretos 51,9% (324); em relação à escolaridade 29,0% (154)
declararam ter ensino superior, 44,2% (229) informaram ter rendimentos
suficientes para viver e 55,3% (293) estavam trabalhando no momento da
pesquisa. No tangente a utilização dos serviços do SUS, 43,5% estavam nos
serviços de saúde para consulta médica e 13,9% para acompanhar outras
pessoas. Em relação às iniquidades em saúde, 41,7% (221) referiram
dificuldades em utilizar o SUS, dentre estas a falta de agendamento para
consultas médicas. 82,5% (437) referiram ter utilizado qualquer tipo de serviço
de saúde nos últimos 12 meses. Dos que utilizaram o SUS, 36,1% utilizaram
serviços do AMA e 25,1% UBS. Na busca por assistência imediata, 83,4%
referiram que quando tem problema de saúde procuram atendimento Hospitalar
ou AMA. Conclusões: Houve predomínio do sexo feminino, sendo a maior
parte adultos jovens, com alto nível de escolaridade. A consulta médica foi
motivo de maior utilização dos serviços. Os dados apontam para necessidade
melhorar o acesso aos serviços da atenção básica, afim de não permitir a
progressão das iniquidades em saúde.
Palavras chaves: Sistema Único de Saúde, Serviços de
Conhecimento, Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde.
Autores:
Rosângela Elaine Minéo Biagolini*
Roudom Ferreira Moura**
Andrea Cristina Caseiro***
Andreia Luciana dos Santos Silva***
Antônio Rojo***
Paulo Roberto Marvulle***
Shirley Sampe****
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Título: Predição de risco de diabetes baseado no questionário FINDRISC no
Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)

Autores: Alvaro Vigo, Maria Inês Schmidt, Cláudia Medina Coeli, Dora Chor,
Paulo Andrade Lotufo, Sandhi Maria Barreto, Bruce Bartholow Duncan

Introdução: O Diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível
associada com o desenvolvimento de várias complicações, para as quais
podem ser tomadas medidas preventivas. Embora as estimativas variem, até
metade dos indivíduos com diabetes não sabem que têm a doença. A triagem
de adultos assintomáticos partindo diretamente para hemoglobina glicada ou
glicose no sangue pode adicionar custos e inconveniência para aqueles com
baixo risco. Em vez disto, regras de predição baseadas em variáveis clínicas,
como o FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score), podem ser utilizadas para
predizer a presença de diabetes desconhecida e, assim, fornecer um primeiro
passo para orientar avaliação laboratorial e intervenções. No estudo que
validou o FINDRISC para a predição do desenvolvimento do diabetes, a área
sob a curva (AUC) foi de 0,85 e 0,87 para as curvas de 1987 e 1992,
respectivamente. No entanto, não é do nosso conhecimento estudos avaliando
a acurácia deste instrumento para a predição de diabetes não diagnosticado no
Brasil.
Objetivos: Estimar a validade da regra de predição clínica FINDRISC para a
predição de diabetes não diagnosticado em adultos brasileiros, usando dados
do ELSA-Brasil.
Métodos: ELSA-Brasil arrolou, entre 2008-2010, 15105 servidores públicas em
6 centros de investigação em 3 regiões do Brasil. Por meio de questionários
estruturados e exames clínicos e laboratoriais, foram coletadas informações
clínicas, sociodemográficas, antropométricas e sobre uso de medicamentos.
Nestas análises foram excluídos participantes com idade ≥ 65 anos, com
diabetes autorreferido ou com dados faltantes para variáveis relevantes.
Diabetes desconhecido foi definido como glicemia de jejum ≥126 mg/dL,
glicemia de 2-h pós sobrecarga ≥200 mg/dL ou hemoglobina glicada ≥6,5%. A
equação do FINDRISC foi calibrada e validada por meio de regressão logística
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utilizando a AUC para resumir medidas de sensibilidade e especificidade.
Limites de confiança foram obtidos por meio dos percentis 2,5% e 97,5% da
distribuição empírica baseada em 1000 amostras bootstrap.
Resultados: A estimativa de AUC para a regra FINDRISC com os dados
calibrados foi 69,8% (IC 95%:68,4%-72,3%).
Conclusão: Uma regra de predição baseada no escore FINDRISC pode ser útil
para triagem de diabetes incidente em brasileiros adultos, facilitando
intervenções precoces para prevenir as complicações da doença.
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ACIDENTES DE TRABALHO DO SUDOESTE DO PARANÁ: UMA ANÁLISE
DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 2008 A 2012
ALMEIDA, Lirane Elize Defante Ferreto;
HUSCH, Victor Hugo Okamoto
KASMIN, Marco Aurélio.
TEIXEIRA, Odenir Dias
FAUST, Vera
ARRUDA, Gisele
De acordo com a legislação brasileira, acidente de trabalho é caracterizado
como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda, redução permanente
ou temporária da capacidade para o trabalho. Trata-se de uma pesquisa de
levantamento de dados na área de abrangência da 8ª Regional de Saúde do Paraná,
obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. O objetivo
deste trabalho é identificar o número de acidentes de trabalho que ocorreram no
período de 2008 a 2012. No período foram registradas 236 notificações, destas 214
ocorreram em trabalhadores do sexo masculino. Do total de registro 87,7% se
autodenominaram como agricultores no momento do registro do acidente. Os
principais tipos de acidentes decorrem de cortes e lacerações (48%). Mais de um terço
(37%) dos casos registram acidentes com animais peçonhentos, o que evidência as
características da região. Os casos que registram amputação de membros ficam na
casa de 5%. A distribuição dos acidentes por partes do corpo tiveram registros nos
anos de 2008 e 2009. O membro superior é o mais incidente e prejudicado, atingindo
cerca de 40% dos acidentes notificados. Em seguida, o membro inferior, com 36% das
notificações. Por último a cabeça, com cerca de 20% das notificações. Não houve
durante o período notificações de acidentes que abrangem o tórax, abdome, pescoço
ou dorso. Os dados na sua totalidade demonstram uma visão parcial de uma realidade
muito mais abrangente, constata-se que não houve no período nenhuma notificação
de acidentes nos grandes centros do sudoeste, ou em outros setores produtivos,
sendo que na região há indústrias têxteis, de alumínio e de outras atividades. Pode-se
aqui ser levantar hipóteses sobre falhas no sistema de notificação, que podem ser
decorrentes das estratégias operacionais adotadas pelos órgãos competentes, assim
como pelo receio dos trabalhadores, que temem sofrer qualquer tipo de represaria em
seu ambiente de trabalho, assim como a própria demissão. Essa falta de
conhecimento levanta outra hipótese, a falta da comunicação dos acidentes por não
entenderem esse como um acidente de trabalho, os exemplos mais comuns desse tipo
de caso são as lesões por esforço repetitivo.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DE TUBERCULOSE NO MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS - REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR/BA
Diana Sá 1, Osnilton Nascimento 1 Ana Carolina Silva 1,
e Jorgas Rodrigues ².

Resumo
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, de transmissão
horizontal que pode ocorrer em qualquer idade, considerada a maior causa de
morbimortalidade no mundo e responsável por um quarto das mortes evitáveis em
adultos. No Brasil a Bahia ocupa o terceiro lugar em número absoluto de casos de TB, a
10ª maior incidência e 9º lugar em de mortalidade por esse agravo. Lauro de Freitas é um
dos municípios da Região Metropolitana de Salvador na Bahia e os últimos dados mostram
que a incidência da doença é de oitenta e quatro casos para cada cem mil habitantes.
Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico do portador de TB segundo aspectos
sócio-demográficos e clínico-epidemiológicos, assim como os fatores associados a este
agravo. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo documental, quantitativo, do
tipo exploratório-descritivo. Os dados são os casos notificados (764) no SINAN referentes
ao período de janeiro de 2005 a janeiro de 2013 e foram disponibilizados pela vigilância
Epidemiológica do município de Lauro de Freitas. As análises das associações entre TB e os
fatores de risco foram realizadas via teste Qui-quadrado e Exato de Fisher a um nível de
significância de 5%, e foi precedida da descritiva das questões da ficha de notificação de
TB. Resultados: Predominaram indivíduos Negros (73,4%), com 1° grau completo
(49,48%), do sexo masculino (61,5%), e com idade média de 44 anos. A idade no momento
do diagnóstico foi de 39 anos. A forma pulmonar da doença foi a mais comum (89,4%),
com 20,5% dos casos relacionados ao uso de álcool, 35,8% ao tabagismo e 19,1% a
Hipertensão Arterial. Os fatores associados à forma clínica foram: Sexo (p=0,023),
escolaridade (p=0,001), alcoolismo (p=0,001). Quanto ao diagnóstico via primeira amostra
de escarro os fatores que se associaram foram: sexo (p=0,025), escolaridade (p=0,033),
uso de álcool (0,045), diabete (p=0,018), doença mental (p=0,008), doença relacionada ao
trabalho (p=0,010). Conclusão: Os achados do estudo permitem concluir que as ações de
saúde desenvolvidas no município não foram suficientes para alcançar uma redução
significativa dos casos de TB, o que permanece como um desafio para a gestão municipal.
Destaca-se o papel do uso do álcool, diabete, doença mental e doença relacionada ao
trabalho na associação com o diagnóstico de TB via primeira amostra de escarro.
Palavras Chaves: Tuberculose, incidência, prevalência e saúde pública.
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FATORES ASSOCIADOS À INSATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM
IDOSOS DE UMA UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE.
Autores:
Santos, D. M1; Ferreira2, A. A.; Tavares1, E. L.; Menezes1, M. F. G. M.
1 – Professor Assistente do DNS/INU/UERJ
R. São Francisco Xavier 524, 12/Bl D
2- Professor Adjunto do DNSA/INJC/UFRJ
Av. Carlos Chagas Filho, 373, CCS, sl.10, bl. J
O processo do envelhecimento envolve diferentes aspectos, incluindo
modificações fisiológicas, econômicas, emocionais e sociais. O corpo também
se modifica, especialmente nas mulheres. O Instituto de Nutrição da UERJ, em
parceira com a Universidade Aberta da Terceira Idade desenvolve diferentes
atividades direcionadas aos idosos. Uma delas é o Curso anual Nutrição e
Terceira Idade. O objetivo é descrever a prevalência e identificar os fatores
associados à insatisfação da imagem corporal de idosas matriculadas no Curso
de 2013. Foi realizada entrevista semi-estruturada, coligidos dados
demográficos (idade, estado civil, arranjo domiciliar), socioeconômicos (renda,
escolaridade, número moradores/domicílio), estado de saúde (escala PNAD),
atividade física e dados antropométricos (peso, estatura). A insatisfação corporal
foi calculada através da comparação da imagem desejada com a imagem
percebida, medidas pela escala de silhuetas de Stunkard e colaboradores.
Calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), tendo como referência os pontos
de corte do The Nutrition Screening Initiative. Foram realizados teste quiquadrado na verificação das diferenças entre prevalências e análises de
regressão logísticas brutas e ajustadas. O desfecho de interesse foi a
insatisfação corporal (sim ou não) e os demais dados coligidos covariáveis.
Utilizou-se o SPSS 19.0 e R 2.15.0. Verificou-se que 34,8% estavam acima do
peso de acordo com o IMC. A insatisfação corporal atingiu 60,9% das idosas,
das quais 34,7% foram classificadas com sobrepeso de acordo com o IMC
(p≥0,05). Uma importante parcela morava sozinha (39,1%), era casada (37,0%),
ganhava de 1-3 salários mínimos (52,2%), tinha o ensino médio completo
(47,7%), autoclassificava o estado de saúde como bom (60,9%) e fazia atividade
física (76,1%). No grupo analisado, a insatisfação corporal independe das
condições de saúde e dos aspectos sociodemográficos e econômicos, mas
associa-se ao sobrepeso. Há uma chance maior de ocorrer insatisfação corporal
entre os classificados com sobrepeso (OR=1,82; IC 95% 1,42-2,32). Observa-se
uma tendência à insatisfação com o corpo, que ainda depende do estado
nutricional, o que merece maior aprofundamento sobre seus determinantes e
complexos significados das articulações entre corpo, beleza, saúde e
envelhecimento.
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FATORES RELACIONADOS À INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS EM CAMPINA GRANDE,
PB.
Costa, Ivelise Fhrideraid Alves Furtado; Costa, Hildegard Naara Alves Furtado; Almeida,
Thassiany Sarmento Oliveira; Costa, Fernanda Dayenne Alves Furtado; Soares, Nícia
Estellita da Cruz; Martins, Núbia Maria do Nascimento; Fook, Sayonara Maria Lia.
Introdução: Agrotóxico são substâncias químicas utilizadas na agricultura para o controle
de pragas e doenças. A complexidade que engendra o uso de agrotóxicos motiva a
realização de estudos de várias ordens por todo o mundo. Objetivos: Descrever o perfil
epidemiológico de pacientes com intoxicação por agrotóxicos atendidos pelo Centro de
Assistência Toxicológica (CEATOX) no município de Campina Grande, PB. Métodos: A
pesquisa se constituiu em um estudo transversal, retrospectivo com abordagem
quantitativa, exploratória e descritiva, dos casos atendidos e notificados de intoxicação
humana por agrotóxicos no Centro de Assistência e Informação Toxicológica cujos
pacientes residiam na Campina Grande - PB, incluindo sua população rural, entre os anos
de 2010 e 2012. Resultados Entre os casos atendidos e notificados totalizou-se 174
indivíduos, com maior parte das intoxicações acontecidas no âmbito urbano (n= 172,
98,9%), destacando-se no ambiente residencial (142; 82,08%) e laboral (23; 13,29), como
fatores decorrentes mais prevalentes tem-se: tentativa de suicídio em 37, 57% (n= 65)
dos casos, violência/homicídio em 21, 97% (38), uso habitual em 16, 76% e acidental
18,50%(n= 32), sendo a exposição aguda e única (n= 160; 91,95%) em sua maior parte.
Quanto ao gênero, a maior prevalência foi do masculino (n= 93; 53,45, 4%) e média de
26 anos (± 17,93). Observou-se ainda 4 casos de intoxicação em gestantes. Quanto à
escolaridade 30,05% (n= 42) possuíam o ensino fundamental incompleto, no entanto, 60
indivíduos atendidos eram estudantes. Quanto a via de exposição teve-se a digestiva com
85 casos (51,83%) e cutânea com 64 (39,02%). Os produtos intoxicantes os principais são
os de uso doméstico (n= 87; 60%), agrícola (n =18; 12,41%) e raticidas (n= 35, 24, 14%).
A substância química mais utilizada foi o carbamato Aldicarb, totalizando 61 ocorrências
(37,89%). O tempo médio decorrido em busca de atendimento especializado foi de 2
horas (± 37,4), com 50% destes tendo sua hospitalização indicada. Dentre os casos
71.35% evoluíram para cura sem sequela, 3 óbitos (1,73%), relacionando-se à tentativa
de suicídio. Conclusão: A intoxicação por agrotóxicos é importante no contexto dos
acidentes, por sua alta frequência, custos de tratamento, possibilidade de sequelas
irreversíveis e pelo sofrimento que causam às vítimas e suas famílias, devem ser adotadas
medidas cautelares que impeçam que os agrotóxicos com alto poder de toxicidade
cheguem às populações vulneráveis. Ante da importância do conhecimento dos riscos
que estes apresentam, é necessário orientar usuários sobre as consequências do uso
desordenado desses produtos.

PALAVRAS CHAVE: agrotóxicos, intoxicação, sistemas de notificação de reações adversas
a medicamentos.
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ACIDENTES DE TRABALHO EM MULHERES NO ESTADO DO AMAPÁ
Autores:
Karoline Wayla Costa da Silva1
Iuri Silva Sena1
Raiza Marques Vieira Campos1
Vittor Candido Soares1
Bráulio Érison França dos Santos2
1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP); 2-Médico, Professor de medicina da UNIFAP, Mestre em ciências da
saúde, e Especialista em Medicina Legal.

INTRODUÇÃO: As diferenças de oportunidades no mercado de trabalho entre
homens e mulheres é de amplo conhecimento em nossa sociedade. Apesar
das mudanças ocorridas nos últimos anos, com a ocupação feminina em
profissões anteriormente dominadas pelos homens, ainda há muito a avançar
para a equiparação de gêneros no Brasil. Entre os temas a serem melhor
estudados neste contexto de mudanças no mercado de trabalho, estão os
acidentes de trabalho em mulheres. OBJETIVO: Identificar as características
gerais dos Acidentes de Trabalho (AT) sofridos pela população feminina,
segundo as variáveis doença, idade, renda e ramo de atividade. METOLOGIA:
Realizado estudo descritivo utilizando o modelo de investigação transversal,
com abordagem e análise de dados quantitativa. Foram analisados no Estado
do Amapá no período de 2008 a 2012, nas Agências de Previdência Social do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). RESULTADOS: Foram
identificados 1.697 de Acidentes de Trabalho (Espécie 91); 253 destes em
mulheres (14.9%). As Causas Externas representaram 53.75%, as Doenças
Osteomusculares 31.22% e os Transtornos mentais 5.13%. 55.33% tinham
renda inferior a um salário mínimo e 0.79% superior a quatro salários mínimos.
Mulheres com menos de 40 anos representaram 58.49% dos casos e com mais
de 60 anos, 1.18%. Foram acometidas comerciárias e trabalhadoras rurais,
representadas, respectivamente, por e 93.67% e 6.32%. CONCLUSÃO: Esta
pesquisa demonstra a maior parte dos AT em mulheres com menos de 40
anos, renda inferior a um salário mínimo e do setor terciário. Este estudo
aponta as Causas Externas como principal origem de AT em mulheres,
observa-se na literatura que, em homens, a incidência destas causas é maior
quando se compara os gêneros, contudo este dado demonstra a necessidade
de maior atenção das autoridades públicas para a prevenção de tais agravos, o
que pode resultar em benefícios para ambos sexos. A variável renda
evidenciou maior vulnerabilidade de acidentes em mulheres de baixa renda, o
que pode ser explicado pela precarização do trabalho em grupos profissionais
com salários mais baixos. É importante a continuidade de estudos que
analisem as diferenças encontradas nos padrões de morbidade em mulheres
no Brasil de forma a estabelecer as medidas de saúde ocupacional de maior
eficácia e permitir a real equiparação de gêneros.
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MONITORAMENTO RÁPIDO DA COBERTURA (MRC) VACINAL DOS
MUNICÍPIOS QUE ABRANGEM A 8ª REGIONAL DE SAÚDE, PR.
Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida
Larissa Comarella
Greicy César do Amaral
O objetivo do presente estudo foi avaliar a cobertura vacinal da população
infantil de 6 meses a >5 anos da área de abrangência da 8ª Regional de Saúde
de Francisco Beltrão-PR, composta por 27 municípios. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo utilizando dados secundários, gerados pela aplicação
do MRC pós-campanha de multivacinação em 2012, disponíveis no Sistema do
Programa Nacional de Imunização que avaliou a carteira de vacinação
referente ao esquema vacinal de 2.155 crianças. Identificou-se 11% (n= 238)
crianças com esquema vacinal incompleto, ou seja, um percentual que pode
ser considerável já que o PNI tem como meta 100% de cobertura a todos os
brasileiros em todas as fases da sua vida, sendo a vacina tríplice bacteriana
primeiro reforço (16%) e tríplice bacteriana segundo reforço (27,69%)
apresentaram maior percentual de ausência de registro na caderneta vacinal,
seguida da rotavírus humano (13,33%) e da febre amarela (12,42%). Nessa
pesquisa não se identificou relação direta do aporte do município com o
percentual de cobertura vacinal, demonstrando ser mais uma ação estratégica
de sensibilização popular dos benefícios da vacina do que de infraestrutura e
recursos humanos. É cristalino que a vacina apresenta um rol maior de
contribuições a saúde humana do que prejuízos, mesmo assim um número
considerável de pais ou responsáveis pelas crianças de 6 meses a > 5 anos
não completou o esquema vacinal da criança. Os motivos referidos pelos os
pais ou responsáveis para a não vacinação foram à falta de tempo (15,5%),
dificuldade de acesso à unidade básica (7,7%) e contraindicação médica
(7,7%). Verifica-se a dificuldade expressiva dos municípios em atingir as metas
estabelecidas para algumas vacinas, identificando como principal motivo a falta
de apoio por parte da família que aparentemente não sente a necessidade de
vacinar a criança. É preciso estruturar políticas de sensibilização coletiva da
sociedade que os benefícios da vacina resultam em bônus para a população
em geral e repensar estratégias que facilitem o acesso do usuário como por
exemplo, a oferta de vacinas em horários alternativos.

1386

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À COINFECÇÃO TUBERCULOSE E
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) NO ESTADO DO MARANHÃO
Luis Fernando Bogéa Pereira, Mestrando em Enfermagem-UFMA
Tereza Critina Silva, Doutoranda em Saúde Coletiva - UFMA
Dorlene Maria Cardoso de Aquino, Docente do Departamento de Enfermagem/UFMA
Arlene de Jesus Mendes Caldas, Orientadora – Depto. Enfermagem - UFMA
Introdução: estima-se que 40% dos indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência
humana (HIV) estão coinfectados com o Mycobacterium tuberculosis. Objetivo: analisar a
prevalência e os fatores associados à coinfecção TB/HIV em portadores de tuberculose no estado
do Maranhão.

Método:

estudo transversal analítico de série histórica dos casos de TB

notificados no período de 2001 a 2011 no estado do Maranhão no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). Para identificar as associações entre a coinfecção TB/HIV e as
variáveis independentes, utilizou-se a regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância.
Foram estimadas as razões de prevalência (RP) e os intervalos de 95% de confiança (IC95%).
Resultados: encontrou-se uma prevalência geral de coinfecção TB/HIV de 15,0%. A prevalência
máxima variou de 52,9 % em 2001 a 11,8% em 2011, e a prevalência mínima variou de 1,8% em
2001 a 5,9% em 2011. A prevalência de testes anti-HIV realizados variou de 4,3% em 2001 a
65,9 % em 2011. Após a análise ajustada, apresentou associação com a maior prevalência de
coinfecção: o sexo masculino (PR=1,46; IC=1,25-1,70; p=<0,001), idade de 29 a 30 anos
(PR=1,55; IC=1,16-2,06; p=<0,003), ≤8 anos de estudo (PR=1,49; IC=1,27-1,75; p=<0,001),
residir na mesorregião Oeste (PR=1,81; IC=1,14-2,87; p=<0,011) e ter encerramento por
abandono (PR=1,31; IC=1,06-1,64; p=<0,014) e óbito (PR=3,19; IC=2,71-3,75; p=<0,001). A
cor/raça não branca (PR=0,77; IC=0,66-0,90; p=<0,001), a forma clínica pulmonar (PR=0,53;
IC=0,45-0,62; p=<0,001) e a idade ≥60 anos (PR=0,58; IC=0,39-0,86; p=<0,007) apresentaramse como fator protetor. Conclusão: Foi observada alta taxa de coinfecção TB/HIV no Estado
(15%), sendo nítido que jovens do sexo masculino com baixa escolaridade podem estar
contribuindo para este aumento. Há necessidades de se adotar estratégias especiais de
acompanhamento dessa clientela, buscando reduzir essa taxa de coinfecção.
Palavras-chave: Tuberculose. Coinfecção. Fatores Associados.
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EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TUBERCULOSE EM
SALVADOR-BA, 2001-2010
Freitas, M.Y.G.S.; Pereira, S.M, Costa, MCN, Natividade M; Santos, CAST; Barreto,
M.L., Braga, JU
Resumo
Introdução: Grandes progressos vem sendo observados, nas últimas duas
décadas, no que se refere a redução dos casos e mortes tuberculose/TB. Entretanto, esta
doença ainda representa a 2ª causa de morte por doenças infecciosas em todo o mundo,
de modo que continua sendo um grande problema de saúde em escala global. Objetivo:
analisar evolução da tuberculose e o padrão de distribuição espacial considerando
indicadores socioeconômicos, em Salvador-BA.Método:Trata-se de estudo ecológico,
no qual considerou

a evolução da taxa de incidência da tuberculose, indicadores

socioeconômicos (Índice de pobreza, renda média, analfabetismo, densidade
demográfica, população, Condições de Vida (ICV) e desigualdade econômica (Gini,
Theil e razão de renda em dois períodos 2001-2005 e 2006-2010 nos 158 bairros de
Salvador. Os dados levantados provem do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação SINAN TB. Para análise exploratória foi construido mapas temáticos.
Realizou-se análise descritiva bivariada utilizando qui de Pearson para investigar
diferenças entre proporções considerando-se (p<0,20). A modelagem foi realizada com
regressão logística utilizando o procedimento

stepwise.

Resultados:

Foram

georreferenciados 25.615 casos de TB nos dez anos, com média de 2.561 casos. A taxa
média anual de incidência de tuberculose nos dez anos foi de 113,94/100.000hab.
Observa-se que dos 158 bairros de Salvador 119 (75,3%) permaneceu como moderada
ou elevada evolução da taxa de TB, 21(13,3%) permaneceu baixa ou intermediária,
14 (8,9%) ocorreu melhora e 4(2,5%) apresentou piora na evolução. As variáveis que
permaneceram no modelo ajustado com associação positiva estatisticamente significante

foram: evolução do analfabetismo (OR=4.48; 95% IC=1.54-13.03),

evolução da

densidade demográfica (OR=3.21;95%IC:1.10-9.33). Conclusão: Estudo ecológico traz
uma abordagem importante para identificação de bairros mais incidentes para
tuberculose, áreas de risco, e cluster geográfico. Pode ajudar na tomada de decisão, na
utilização de estratégias de prevenção e controle da tuberculose.
Palavras chaves: Distribuição Espacial; Tuberculose; Determinantes socioeconômicos
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Gravidez na adolescência precoce e tardia: um panorama atual
David Karlos Miranda Mesquita, david_dkm@hotmail.com, est de medicina UFMA
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz, ebthomaz@globo.com, PPGSC UFMA
Fernando Lamy Filho, lamyfilho@gmail.com, PPGSC UFMA
Rosângela Fernandes Lucena Batista, rosangelaflbatista@gmail.com, PPGSC UFMA
Antônio Augusto Moura da Silva, aamouradasilva@gmail.com, PPGSC UFMA
Zeni Carvalho Lamy, zenilamy@gmail.com, PPGSC UFMA
Introdução: a gravidez na adolescência é considerada um importante problema de
saúde pública e continua com altas taxas de incidência em regiões com baixos níveis de
desenvolvimento socioeconômico. Não está bem definido, porém, se há diferença nos
indicadores de saúde entre menores de 16 anos (gravidez na adolescência precoce – G1)
e aquelas com 16 anos ou mais (gravidez na adolescência tardia – G2). Objetivos:
caracterizar as adolescentes grávidas quanto aos aspectos demográficos, sociais,
econômicos e morbidades associadas, avaliando diferenças entre os grupos etários.
Métodos: estudo seccional no qual foi avaliado 1/3 dos nascimentos hospitalares
ocorridos em São Luís/MA no ano de 2010. Participaram da pesquisa 11 maternidades
públicas e privadas. A amostra foi estratificada em cada maternidade com quota
proporcional ao número de partos e na maternidade foi sistemática. Um questionário
sociodemográfico e de saúde foi aplicado após o nascimento do bebê. Empregou-se o
teste Qui-quadrado para avaliar diferenças entre G1 e G2 (alpha=5%), utilizando-se o
Stata, versão 10. Resultados: foi obtida uma amostra de 5067 nascimentos, sendo 19%
partos em adolescentes. Destes, 12% ocorreram no G1. A idade variou de 12 a 19 anos e
84% eram adolescentes de cor preta. A maioria era primigesta, tinha mais de oito anos
de estudo, mas 63% abandonaram a escola e apenas 7% exerciam alguma atividade
remunerada. A evasão escolar foi maior no G2 e nas que moravam com companheiro. A
idade dos companheiros variou de 15 a 55 anos e em 23% dos casos eram pais
adolescentes. Apenas um companheiro era menor de 16 anos e 73,5% exerciam alguma
atividade remunerada. O acesso ao PN foi verificado em mais de 97% dos casos, porém
apenas 31,5% realizaram seis ou mais consultas. Não foram encontradas diferenças
entre G1 e G2 quanto à pré-eclampsia, diabetes, anemia, infecção urinária, ameaça de
abortamento e parto prematuro (p>0,05). Conclusão: a assistência PN é praticamente
universal nesta capital do nordeste brasileiro, porém o número de consultas é
insuficiente. O abandono escolar é maior em grávidas mais velhas e que moram com o
companheiro, mas a idade não interferiu nos resultados perinatais. O PN foi capaz de
identificar situações de vulnerabilidade social, ratificando a importância de políticas
públicas voltadas para a assistência ao pré-natal, parto e nascimento.
Palavras-chave: Pré-natal. Gravidez. Adolescência.
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Resumo número 2115
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TUBERCULOSE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: uma série
histórica

Mayara Lima Barbosa
Hayla Nathália dos Santos Rodrigues
Suely Deysny de Matos Celino
Tarciana Nobre de Menezes
Gabriela Maria Cavalcanti Costa
Introdução A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa e sua transmissão
ocorre através da disseminação do bacilo no ar. Diante dos altos índices de TB na
população brasileira, é considerada como problema de saúde pública, e fortes
investimentos são direcionados para sua prevenção e tratamento. Devido a sua forma de
propagação, locais que apresentam grandes aglomerações populacionais, infraestruturas precárias e escassez de circulação de ar, como são as penitenciárias
brasileiras, apresentam altos índices de transmissibilidade. Objetivos Ao completar dez
anos de publicação do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário (PNSSP) que
visa melhorar a situação de saúde da população carcerária, este trabalho objetiva revelar
o perfil da morbidade da tuberculose nos presídios dos estados brasileiros e distrito
federal desde 2003 até 2012. Método Realizou-se um estudo epidemiológico,
retrospectivo. Os dados foram obtidos através da consulta virtual do Sistema de
Informações de Agravos de Notificação (SINAN). A população se constituiu casos
confirmados segundo o ano de diagnóstico, a Unidade Federativa da notificação e
institucionalização em presídios brasileiros, no período compreendido entre os anos de
2003 e 2012, incluindo estes anos. Foi realizada estatística descritiva utilizando
o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17. Resultados Foram
notificados ao SINAN 30.662 casos diagnosticados com TB nos presídios brasileiros.
Os estados de São Paulo e Roraima obtiveram o maior e o menor número de casos
notificados, respectivamente. Verificou-se que apenados auto-referidos pardos
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predominaram, seguidos dos apenados de raça branca. Quanto ao sexo, casos
notificados entre os homens foram 10 vezes maiores quando comparados as mulheres
apenadas. O número de casos de TB com teste para AIDS negativo foi sete vezes
superior quando comparado ao número de casos positivos de AIDS. No momento do
encerramento do caso, 84% evoluíram para a cura, 13% abandonaram o tratamento e
2,9% para óbito Conclusão Muitos são os casos de TB nas penitenciárias brasileiras,
com prevalência entre homens, da raça parda e sem a presença de AIDS. A falta de
condições satisfatórias quanto à estrutura e atenção à saúde contribui para os altos
índices nesse cenário.

1391

PERFIL DA TUBERCULOSE EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO NO
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB

Mayrla Lima Pinto – UEPB - enf.mayrla_lima@hotmail.com
Pedro Victor Farias do Nascimento – UEPB - pedrofari_14@hotmail.com
Maiary Andrade Pontes– UEPB - maiary.uepb@hotmail.com
Talina Carla da Silva – FSM - talinacarla@hotmail.com
Rayrla Cristina de Abreu Temoteo – UEPB/FSM - rayrlacz@hotmail.com
Thiara Batista Freire – UEPB - thiarabatista@hotmail.com
Tânia Maria Ribeiro Monteiro de Figueiredo – UEPB - taniaribeiro_2@hotmail.com

Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo
Mycobacterium Tuberculosis, considerada um grave problema de saúde
pública, especialmente em países em desenvolvimento. De acordo com o
Ministério da Saúde, em 2013 foram diagnosticados 76.002 casos de
tuberculose no Brasil, destes, 49.256 são do sexo masculino. Objetivo:
Descrever o perfil epidemiológico dos casos de tuberculose do sexo masculino,
notificados em Campina Grande/PB no período de 2008 a 2012. Método:
Estudo epidemiológico, descritivo e exploratório. A população foi constituída
dos casos de tuberculose do sexo masculino, registrados no período de 2008 a
2012, no município de Campina Grande-PB. A análise descritiva dos dados
envolveu as variáveis: faixa etária, forma clínica da doença, tipo de entrada e
situação de encerramento. Os dados foram coletados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN/NET) e tabulados por meio do
TABNET. Os cálculos foram realizados com auxílio dos recursos do Excel
2010. Resultados: Foram notificados 679 casos de TB durante o período
estudado, 67% dos casos foram em pacientes do sexo masculino. Identificouse que a faixa etária de maior incidência entre os casos do sexo masculino foi a
de 20-39 anos, representando 53,6%. Quanto a forma da doença, 85% foi
pulmonar, 13,2% extrapulmonar e 1,7% miliar. Em relação ao tipo de entrada
76,7% foram notificados como casos novos. No que se refere à situação de
encerramento identificou-se 48,4% de cura e 17,6% de abandono, 0,6% óbitos
por TB, 2% óbitos por outras causas, 0,4% multirresistência, 6,6% transferência
e 24,4% em branco. Conclusão: Concluiu-se que a tuberculose apresenta alta
incidência em indivíduos do sexo masculino revelando ainda uma alta
frequência de abandono de tratamento e uma dificuldade para se alcançar à
cura da doença, tendo em vista que as metas pactuadas pela Organização
Mundial da Saúde que são de 5% e 85%, respectivamente não foram
alcançadas. Portanto nota-se a necessidade promover ações de educação em
saúde em concordância com a política nacional de saúde do homem e
implementar as ações de prevenção e controle da tuberculose, tal como
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efetivação do Tratamento Diretamente Observado na atenção básica em
saúde, além da melhoria na qualidade dos registros do Sistema de Informação
de Agravos e Notificação essencial para confiabilidade das análises
epidemiológicas.
Palavras-chaves: Tuberculose; Epidemiologia; Saúde Pública.
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MORTALIDADE POR TUBERCULOSE NO ESTADO DO MARANHÃO, NO
PERÍODO DE 2007 A 2011.
Tereza Critina Silva, Doutoranda em Saúde Coletiva - UFMA
Márcia Ramos Costa, Mestranda em Saúde Coletiva-UFMA
Luis Fernando Bogéa Pereira, Mestrando em Enfermagem-UFMA
Dorlene Maria Cardoso de Aquino, Docente do Departamento de Enfermagem/UFMA
Arlene de Jesus Mendes Caldas, Orientadora – Depto. Enfermagem - UFMA
Introdução: Embora a tuberculose seja uma doença de fácil diagnóstico e tratável em quase
100% dos casos, ainda, representa uma das principais causas de morbimortalidade no mundo. A
mortalidade por tuberculose representa um importante indicador do controle da doença.
Objetivo: investigar os fatores associados a mortalidade por tuberculose no estado do Maranhão,
no período de 2007 a 2011. Método: Trata-se de um estudo transversal analítico de série
histórica com dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN). Para
identificar as associações entre o óbito e as variáveis selecionadas (idade, sexo, raça/cor,
escolaridade, zona, entrada, aids, alcoolismo, diabetes, doença mental) foi utilizado o modelo de
regressão logística. As variáveis cujo valor de p ≤0,20 foram incluídas no modelo de regressão
logística múltipla, para ajustar possíveis vieses. Apenas as variáveis com valor de p≤0,05
permaneceram no modelo final. Foram estimados os odds ratios(OR) e seus respectivos
intervalos de 95% de confiança (IC95%). Resultados: Apresentaram-se associados à
mortalidade a faixa etária 40 a 59 anos (OR=4,80; IC=2,20 -10,48; p<0,001) e ≥ 60anos
(OR=8,52; IC=3,91 – 18,57; p<0,001); retratamento (OR=1,82; IC=1,26–2,64; p<0,001); ter
aids (OR=4,14; IC=2,72–6,32; p< 0,001) e alcoolismo (OR=1,81 IC=1,20–2,73 p= 0,004).
Conclusão: a mortalidade por tuberculose no estado do Maranhão apresenta taxa decrescente e
os fatores associados a essa mortalidade como indivíduos com mais de 40 anos que consome
álcool e ter aids, reforça a necessidade de estratégias direcionadas a esse grupo que apresenta a
maior chance de ir ao óbito.
Palavras-chave: Tuberculose, Mortalidade, Fatores associados.
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OBESIDADE ABDOMINAL EM PRÉ-ESCOLARES: CORRELAÇÃO ENTRE
A CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E INDICADORES
ANTROPOMÉTRICOS DE OBESIDADE GERAL

Eduarda do Vale Gomes¹; Soraia Pinheiro Machado Arruda²; Amália Almeida Bastos³;
Mônica Araújo Batalha¹; Ana Sofia Cruz Neves³; Amanda Oliveira Coimbra³.
1

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do

Maranhão(UFMA);2Universidade Estadual do Ceará; ³Nutricionistas formadas pela
UFMA.
INTRODUÇÃO: A obesidade abdominal, caracterizada pelo acúmulo de gordura nesta
região, vem sendo apontada como o tipo de obesidade que oferece maior risco para a
saúde e está associada à maior ocorrência de complicações metabólicas. A elevação da
medida de circunferência da cintura em crianças associa-se de forma independente com
alterações do perfil lipídico, hiperinsulinismo e resistência insulínica. OBJETIVOS:
Avaliar a frequência de obesidade abdominal em pré-escolares e a correlação da
circunferência da cintura com indicadores antropométricos de obesidade geral.
MÉTODOS: Estudo transversal realizado com alunos de uma escola da rede SESI
(Serviço Social da Indústria) de São Luís - MA. Fizeram parte da amostra todos os alunos
regularmente matriculados, de ambos os sexos, com idade inferior a sete anos, que
concordaram em participar e cujos pais autorizaram sua participação. As crianças tiveram
aferidas as medidas de peso e altura, para cálculo do índice de massa corporal (IMC), e
circunferências do braço (CB) e da cintura (CC). A obesidade abdominal foi avaliada pela
CC, considerando sexo e idade em anos, de acordo com valores propostos por Taylor et
al. (2000), que apontam como ponto de corte valores superiores ao percentil 80. Testouse a normalidade pelo teste de Shapiro Wilk. A correlação entre os valores de IMC, CB e
peso e a CC foi avaliada pelo coeficiente de correlação de Spearman. Para todos os testes
adotou-se o nível de significância de 5% e usou-se o programa Stata 10.0.
RESULTADOS: Participaram do estudo 273 crianças, com média de idade de 5,0 ± 0,9
anos, e em sua maioria do sexo masculino (53,1%). A frequência de obesidade abdominal
foi elevada no grupo (33,6%). A CC apresentou boa correlação positiva com todos os
indicadores de obesidade geral utilizados: IMC (r=0,75; p < 0,001), CB (r=0,81; p <
0,001) e peso (r=0,82; p < 0,001). CONCLUSÃO: A frequência de obesidade abdominal
entre os pré-escolares avaliados foi alta, indicando a necessidade de ações de educação

1395

em saúde para promover práticas alimentares e estilos de vida saudáveis no grupo. A
medida de CC esteve correlacionada com os indicadores antropométricos IMC, CB e
peso, o que reforça a importância de combinar a indicadores de obesidade abdominal
àqueles de obesidade geral, tradicionalmente usados na avaliação de crianças, para um
melhor diagnóstico nutricional.
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ESTRESSE MATERNO DURANTE A GRAVIDEZ E ANEMIA NO SEGUNDO ANO DE VIDA
Autores: Sheila Marinho Araújo Pinheiro, Antônio Augusto Moura da Silva, Eduarda
do Vale Gomes, Lívia dos Santos Rodrigues, Rosângela Fernandes Lucena Batista,
Vanda Maria Ferreira Simões, Marcelo Zubaran Goldani, Viviane Cunha Cardoso,
Heloisa Bettiol, Marco Antonio Barbieri
INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva é um importante problema de saúde pública nas
crianças menores de 5 anos. Foi estimada pela OMS prevalência mundial de 47,4%
neste grupo etário. Em macacos estresse materno durante a gestação foi associado
com ocorrência de deficiência de ferro nos filhotes e comprometimento da imunidade
inata, alterando a atividade das células natural killer, linfócitos mais sensíveis ao
ferro. OBJETIVO: Verificar associação entre estresse materno durante a gravidez e
ocorrência de anemia em crianças no segundo ano de vida na coorte BRISA-São
Luís. MÉTODO: Foi utilizada amostra de conveniência por ocasião de uma consulta
pré-natal realizada até a 25ª semana de idade gestacional. As mulheres foram
reentrevistadas no pós-parto e tiveram suas crianças avaliadas no segundo ano de
vida com idade de 15 a 23 meses. O nível de estresse materno durante a gravidez
foi averiguado pela Escala de Estresse Percebido (PSS-14), traduzido e validado
para população brasileira. Anemia foi considerada hemoglobina<11g/dL.
Compareceram para coleta de sangue 761 crianças. Estimaram-se as razões de
incidência por meio da regressão de Poisson. Variáveis com P valor<0,20 foram
incluídas no modelo ajustado final. RESULTADOS: Estresse materno durante a
gravidez foi associado a maior risco de anemia no segundo ano de vida (p<0,001).
Em crianças cujas mães tiveram estresse durante a gravidez a prevalência de
anemia foi de 27,7%, enquanto nas demais esta prevalência foi de 12,7%. O risco
relativo foi de 2,18 (IC 95% 1,59-3,01). Outras variáveis que se associaram com
maior risco de anemia na análise não ajustada foram: pertencer às classes C
(RR=1,81 – IC 95% 1,02-3,21) e D/E (RR=2,55 – IC 95% 1,35-4,82) e menor idade
da criança (15 a 17 meses RR=0,56 - IC 95% 0,29-1,07). Após controle para fatores
de confusão, o estresse materno durante a gravidez permaneceu associado a maior
risco de anemia no segundo ano de vida (RR=2,20 – IC 95% 1,58-3,06). Idade entre
18 a 23 meses foi fator protetor e pertencer às classes econômicas menos
favorecidas (C e D/E) permaneceu associado com anemia. CONCLUSÃO: Estresse
materno durante a gravidez foi importante preditor de anemia no segundo ano de
vida da criança, após ajuste para fatores de confusão. Os mecanismos pelos quais o
estresse na gestação afeta a regulação de ferro materno, placentário e fetal não são
bem conhecidos.
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PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: ADESÃO EM PACIENTES
ADULTOS COM HIIV/AIDS
FALCO, M. O. ; RODRIGUES, A. P. S.; SANTOS, A. S. A.; SILVEIRA, E. A.
Palavras chaves: AIDS, adesão, nutrição, consumo alimentar
Introdução: A AIDS é considerada uma das maiores pandemias na área de
saúde pública. Desde o surgimento da terapia antirretroviral (TARV), houve
modificação no perfil das pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA). Opondose ao aumento da sobrevida ocorreu aparecimento de anormalidades
metabólicas e doenças cardiovasculares. Objetivo: Avaliar a adesão à
alimentação saudável em adultos com HIV/AIDS. Métodos: Trata-se de ensaio
clínico aberto, com pacientes adultos, ambulatoriais com AIDS e em uso de
TARV. Esta pesquisa faz parte do PRECOR-NUT (Preditores de doenças
cardiovasculares em PVHA). Os pacientes foram recrutados no Ambulatório de
Doenças Infecto Parasitárias do Hospital das Clínicas da UFG entre outubro de
2009 e julho de 2011. O período de seguimento foi de seis meses.
A intervenção foi promoção da alimentação saudável por equipe de
Nutricionistas que utilizaram o instrumento “10 passos da Alimentação
Saudável” do Ministério da Saúde. Aplicou-se questionário de frequência
alimentar para avaliar adesão ao consumo de alimentos de risco e protetores
para doenças cardiovasculares conforme escore proposto por Massari, et al.,
2004. Avaliou-se também o consumo alcoólico de risco. Utilizou o teste t de
Student pareado e não pareado, teste de McNemar, com nível de significância
de 5%. Resultados: Foram avaliados 165 pacientes. Ao fim do seguimento,
verificou-se aumento significante do escore de consumo de alimentos
protetores, p=0,006 e do fracionamento das refeições p=0,008. Observou-se
menor escore de consumo de alimentos de risco e redução do consumo de
alimentos de risco, porém sem significância estatística. A ingesta hídrica e
consumo alcóolico de risco mantiveram-se estáveis entre o início e o fim do
estudo. Conclusão: A adesão ao tratamento nutricional foi demonstrada pela
melhora do padrão de consumo alimentar. Medidas eficazes de adesão em
relação ao consumo alcóolico devem ser lançadas, uma vez que seu consumo
manteve-se sem alterações entre o início e o fim do segmento. A promoção de
uma

alimentação

saudável

e

o

tratamento

nutricional

realizado

Nutricionistas devem integrar o tratamento dos pacientes com HIV/AIDS.
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CONSUMO INADEQUADO DE ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS (AGS) E NÍVEL
SOCIOECONÔMICO EM ADULTOS
Lhais de Paula Barbosa1, Daniela de Assumpção1 e Marilisa Berti de Azevedo Barros1
E-mail: lhaisdepaula@gmail.com
Introdução: a literatura evidencia que o consumo excessivo de AGS constitui um determinante
do aumento dos níveis de colesterol sanguíneo e do excesso de peso, representando um fator de
risco para o desenvolvimento de DCNT, especialmente as doenças cardiovasculares. Objetivo:
estimar a prevalência da inadequação do consumo de AGS na população adulta de 20 a 59 anos
do município de Campinas/SP segundo variáveis indicadoras de nível socioeconômico, sexo e
IMC. Método: trata-se de estudo transversal de base populacional que utilizou dados do
inquérito ISACamp 2008. A amostra de 950 adultos foi tomada por conglomerados, em 2
estágios. A informação da ingestão de AGS foi obtida do recordatório do 24h e o ponto de corte
estabelecido a partir da I Diretriz sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular da
Sociedade Brasileira de Cardiologia que prevê, como adequados, valores de consumo que não
ultrapassem 10% do total de energia diária. A associação entre a inadequação do consumo de
AGS e as variáveis independentes sexo, escolaridade, renda, número de filhos, número de
equipamentos no domicílio, características de habitação, características de entorno do domicílio
e IMC foi analisada com o uso do teste χ2. Razões de prevalência (RP) brutas e ajustadas foram
estimadas por meio de regressão simples e múltipla de Poisson. Resultados: os adultos com
maior prevalência de inadequação do consumo de AGS foram os obesos RP=1,21 (1,03-1,43);
os do sexo feminino RP= 1,13 (1,0-1,29); aqueles com renda ≥ a 3 salários mínimos RP=1,33
(1,13-1,56) e escolaridade ≥ 12 anos RP=1,46 (1,17-1,81). Os que apresentaram menor
prevalência de inadequação do consumo de AGS foram os indivíduos com 4 filhos ou mais
RP=0,69 (0,50-0,97); com características de habitação RP=0,69 (0,49-0,99) e de entorno do
domicílio inadequadas RP=0,61 (0,42-0,88) e os que possuíam menor número de equipamentos
no domicílio RP=0,71 (0,52-0,97). Conclusão: contrariando a tendência observada em relação a
outros componentes indicadores de qualidade da dieta como o consumo de leite, frutas e
vegetais, este estudo conclui que, para o consumo de AGS, os adultos de maior nível
socioeconômico apresentaram maior prevalência de inadequação e sugere o desenvolvimento de
estratégias de educação nutricional que destaquem os prejuízos para a saúde provocados pelo
consumo excessivo de AGS, direcionadas a toda a população.

1
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SÍNDROME METABÓLICA, RESISTÊNCIA INSULÍNICA E FATORES DE
RISCO CARDIOVASCULARES EM UNIVERSITÁRIOS
José Bonifácio Barbosa1; Alcione Miranda dos Santos,1,2; Carolina Abreu de Carvalho³;
Poliana Cristina de Almeida Fonseca³; Jessica Magalhães Fonseca³; Antônio Augusto
Moura da Silva1,2 ; Eduarda do Vale Gomes¹.
1
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Maranhão(UFMA);2Departamento de Saúde Pública-UFMA; Nutricionistas formadas
pela UFMA;

INTRODUÇÃO: A Síndrome Metabólica (SM) é uma desordem complexa originada
pela conjunção de fatores de risco cardiovascular e metabólico, comumente relacionados
à obesidade abdominal e à resistência à insulina. Deve ser destacada a importância da SM
do ponto de vista epidemiológico, visto aumentar mortalidade por doenças
cardiovasculares em 2,5 vezes. OBJETIVO: Descrever as prevalências de SM,
resistência insulínica (RI) e outros fatores de risco cardiovasculares e verificar diferenças
segundo sexo em amostra de base populacional de universitários. MÉTODOS: Estudo
transversal realizado em amostra estratificada pela natureza da instituição, sendo três da
rede pública e seis da rede privada, realizado de agosto de 2011 a outubro de 2012. A
amostragem foi feita em dois estágios (seleção das disciplinas e dos alunos em cada
disciplina), com correção para multiplicidade. A coleta de dados foi feita por meio de
questionários, medidas antropométricas e laboratoriais. Na análise estatística foram
utilizados os testes de Mann-Whitney e qui-quadrado. RESULTADOS: Foram avaliados
968 universitários, sendo 62% do sexo feminino e 38% do sexo masculino, com idade
mediana de 22 anos. A prevalência de SM pelo critério Joint Interim Statement (JIS) foi
de 18,8% (IC95% 13,2% - 24,5%), sendo quase três vezes mais prevalente nos homens
(31,8%) do que nas mulheres (11,5%) (P<0,001). A prevalência de RI, medida pelo
Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance (HOMA-IR) foi de 6,2% (IC95%
3,3% - 9,1%), sem diferença estatisticamente significante entre homens e mulheres
(p=0,772). Circunferência da cintura elevada pelo critério do NCEP foi observada em
13,7% e em 36% pelo critério da IDF, sem diferença entre os sexos. Os homens
apresentaram maiores percentuais de tabagismo (8% vs 2,1% - P<0,001), sobrepeso
(39,1% vs 23,7%- P<0,001), hipertensão arterial (46,3% vs 15,3% - P<0,001), glicemia
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em jejum aumentada (9,1% vs 1,9% - P=0,004) e hipertrigliceridemia (27,5% vs 10,3% P=0,005). As mulheres eram mais sedentárias que os homens (76,1% vs 59,0% P<0,001). A prevalência de HDL-colesterol diminuído foi elevada, 60,8%, sem diferença
segundo sexo. CONCLUSÃO: Prevalências elevadas de SM, RI e outros fatores de risco
foram elevadas nesta população jovem. Isto sugere que a carga destas doenças será
elevada no futuro, especialmente entre os homens.
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PERCEPÇÃO DE ESTRESSE E CONDIÇÃO PERIODONTAL EM
ADULTOS DE UMA REGIÃO METROPOLITANA
Samilly Silva Miranda 1; Luanda Oliveira Gomes 2; Laís Ramos Queiroz 3; Julita
Maria Freitas Coelho 4 ; Johelle de Santana Passos 5; Isaac Suzart Gomes-Filho6
1 Bolsista Fapesb, Graduada em Odontologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Mestranda
em Saúde Coletiva da UEFS, e-mail: samillymiranda@gmail.com.
2 Graduada em Odontologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail:
gomesluanda@yahoo.com.br.
3 Graduada em Odontologia, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: lai_queiroz@yahoo.com.br
4 Orientadora, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de Santana, e -mail:
julitamaria@gmail.com.
5 Participante do Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar, Departamento de
Saúde, Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: johpassos@gmail.com.
6 Participante do Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar, Departamento de
Saúde,Universidade Estadual de Feira de Santana, e-mail: isuzart@gmail.com.

RESUMO
As doenças periodontais compõem um grupo de doenças que sofrem influências de
diversos fatores externos. Diante deste raciocínio, o presente estudo buscou estimar
a contribuição do estresse percebido na ocorrência da doença periodontal do tipo
periodontite, mediante uma investigação do tipo caso-controle. Esta investigação
foi delineada a partir de dados coletados em um estudo prévio do tipo caso-controle
que investigou a associação entre doenças periodontais e infart o agudo do
miocárdio (IAM), de setembro de 2008 a abril de 2009 na cidade de Salvador,
Bahia. Para esse estudo, contou-se com uma amostra de 414 indivíduos, de ambos
os sexos, dos quais foram divididos em um grupo de casos de Periodontite Crônica
(GCPC) e um grupo controle saudáveis para PC (GCS). O Estresse foi avaliado a
partir da Escala de Estresse Percebido de Cohen, Karmack e Mermelstein (1983),
pela análise de cada quesito presente no questionário. Os procedimentos de análise
incluíram regressão logística condicional a fim de obter a estimativa da medida de
associação (ods ratio), ajustada pelos potencias fatores de confusão e modificadores
de efeito. O pacote estatístico STATA, versão 10.0 foi utilizado para todas as
análises. Os dados analisados mostram uma frequência de Estresse Percebido (EP)
no grupo caso maior (29,82% vs 19,9%), comparado ao grupo controle, onde a
maioria foi diagnosticada como não estressados (70,18% vs 80,1%). Já a medida de
associação bruta indica que os indivíduos com EP teriam quase 2 vezes mais chance
de possuir a PC em relação àqueles sem EP (ORbruta= 1,71; IC95%: 1,08 – 2,70; p=
0,021). E essas medidas se confirmaram após o ajuste para as variáveis
confundidoras consideradas, com diferenças estatisticamente significantes entre os
grupos estudados (ORajustada = 1,95; IC95%: 1,15 - 3,33; p=0,014). Os achados
desse estudo evidenciaram associação estatisticamente significante entre Estresse
Percebido e Periodontite Crônica e suscita a realização de mais investigações que
elucidem ainda mais essa associação. Dessa forma, agregar-se-ão mais subsídios
para a criação de políticas, projetos ou programas que visem à promoção e
prevenção das doenças estudadas.
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MUNICÍPIO RURAIS PRODUTORES DE TABACO: AS CAUSAS DE
MORTALIDADE NA POPULAÇÃO ADULTA
FERRAZ, Lucimare
KESSLER, Marciane
TRINDADE, Letícia de L.
CORRALO,Vanessa da S.
Introdução: o Brasil é o maior exportador de tabaco em folhas, concentrando a maior
parte da produção na região Sul do país. O estado de Santa Catarina ocupa o segundo
lugar como maior produtor de fumo do país. Considerando as características da cultura
fumageira e o crescente uso de agrotóxicos, tem-se uma série de consequências para a
saúde do trabalhador rural, entretanto os estudos que avaliam os impactos do uso de
agrotóxicos no Brasil são escassos e enfatizam, na maioria das vezes, os efeitos agudos.
Dentre os efeitos crônicos, o uso de agrotóxicos pode ser considerado como uma condição
potencialmente associada à etiologia do câncer. Objetivo: identificar as principais causas
de mortalidade da população adulta nos municípios com maior produção de tabaco da
região Oeste Catarinense. Metodologia: trata-se de um estudo transversal, descritivo,
com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada através da busca de dados no
Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Foram selecionadas as
variáveis Causas Capítulos, Sexo e Idade (20 a 59anos). Foram inclusos no estudo dados
dos três municípios mais produtores de tabaco da região Oeste de Santa Catarina.
Resultados: identificou-se que nesses municípios, as neoplasias representam a principal
causa de mortalidade, responsáveis por 36,9% dos óbitos, relacionadas principalmente ao
sistema digestório, respiratório, tegumentar e nervoso central. Com relação ao sexo,
30,6% das mortes masculinas e 47,4% das mortes femininas foram por neoplasias.
Constatou-se ainda que a mortalidade por suicídio foi de 20,0%, 22,2% e 50,0% entre os
municípios estudados, sendo os casos no sexo masculino o mais prevalentes,
característica essa encontrada em outros estudos. Conclusão: enquanto nos municípios
mais urbanos a principal causa de morte em adultos é “causas externas”, nos municípios
rurais, caracterizados pela produção de tabaco as neoplasias são as principais causas de
mortes. Evidencia-se a urgência de estudos analíticos para maior compreensão desse
fenômeno, bem como para propostas de enfrentamento dessa vulnerabilidade.
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Determinação Social da Violência Interpessoal em Fortaleza: um estudo
ecológico
Autores:
Carlos Garcia Filho
José Jackson Coelho Sampaio
Introdução: O objeto estudado é a violência interpessoal física fatal em Fortaleza no
período de 1996 a 2011. O objetivo desse trabalho é analisar os determinantes em
nível coletivo da violência interpessoal física fatal no território de Fortaleza.
Tratamento Metodológico: Esse é um estudo analítico, quali-quantitativo, ecológico,
com abordagem transversal comparativa da unidade territorial bairro. Instrumentos de
investigação: construção da categoria território para os bairros de Fortaleza, no
contexto das Companhias de Policiamento-CIA; constituição de um consolidado das
informações, obtidas em bancos de dados oficiais, sobre o perfil das vítimas e das
ocorrências de violência interpessoal fatal e sobre o perfil sócio-sanitário dos bairros; e
formulação de um mapa de risco. Instrumento de interpretação: triangulação das
informações quali-quantitativas. A categoria território foi utilizada como dispositivo
concreto para operacionalizar a triangulação. Testes estatísticos foram aplicados para
identificar associações significativas entre as variáveis quantitativas. Os resultados
foram avaliados à luz da Epidemiologia Crítica para elaboração de categorias
explicativas.
Resultados e discussão: A violência interpessoal fatal cresceu de forma consistente,
principalmente nos bairros de menor renda. A substituição do instrumento, armas
brancas pelas armas de fogo, e do local de ocorrência, domicílio pela via pública,
sugerem uma modificação na motivação dos agressores. Observa-se que a 5ª CIA do
5º Batalhão de Polícia Militar apresenta o menor coeficiente de mortalidade por
agressão na cidade, 27 óbitos por 100.000 habitantes. Essa é a região de onde se
irradiou o processo de urbanização do município. Destaca-se que não abriga os
bairros mais ricos da cidade, tendo um perfil de renda considerado como intermediário.
O maior coeficiente de mortalidade foi obtido na 2ª CIA do 5º BPM, 70 por 100.000.
Essa é uma região localizada na periferia da cidade, que comporta algumas áreas de
ocupação antiga, contudo predominam bairros de ocupação recente e muito precária.
Considerações finais: Existe uma relação entre o processo de urbanização e as taxas
de violência que não pode ser explicada considerando os determinantes sóciosanitários de modo estanque. Portanto é necessário recorrer à compreensão crítica do
processo histórico de formação do território.
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Análise da morbi-mortalidade de um hospital geral filantrópico em São
Paulo, onze anos de história
SÁ, M.M.S., SIBAHY, T., CHAVES, A.R., BOLDRINI, C.S., ANTONIETTO-JUNIOR, A.E, LIRA, A.C.O.
Introdução: A análise epidemiológica das saídas hospitalares constitui a principal fonte de
informação de morbidade hospitalar, sendo um registro sistemático e abrangente. Objetivo:
Caracterizar o perfil de morbidade de um hospital geral filantrópico de alta complexidade.
Métodos: Estudo descritivo retrospectivo realizado através da análise de dados disponíveis no
software de Business Intelligence (BI) - Qlick View®. As informações de diagnóstico são
consistidas juntamente com os dados cadastrais e administrativos, compondo o banco de
dados do BI. O período analisado foi de 2003 a 2013. Resultados: A faixa etária de 60 a 74 anos
responde por 25,2% da demanda, seguida de 45 a 59 anos (23,4%), 75 a 90 anos (18,1%). Há
um leve predomínio do sexo masculino, 51,5% do total de saídas. O Tempo médio de
permanência foi de 5,5 dias. Na Instituição as saídas por neoplasias são responsáveis 23,5% da
demanda. Sendo os cânceres digestivos, de próstata e de mama os mais prevalentes. As
doenças digestivas constituem da segunda causa de internação, 23,5%, sendo as doenças
biliares e intestinais as mais prevalentes. As doenças circulatórias são a terceira causa, 12,4%,
com predomínio das doenças artérias, doenças isquêmicas crônicas do coração e outras
formas de doença do coração. Na sequência temos as doenças do aparelho geniturinário
(10,4%), respiratório (8,4%), lesões (6,2%), osteomuscular (5,8%) e do sistema nervoso central
(3,6%). Somados, esses diagnósticos correspondem a 80% das saídas hospitalares. A taxa de
mortalidade acumulada na série histórica foi de 2,5%. As neoplasias são as principais causa de
morte (52,6%), sendo os cânceres digestivos (31,5%), respiratório (16,8%) e linfático e
hematopoiéticos (11,6%) os mais prevalentes. A segunda causa de morte são as doenças
cardiovasculares (15,9%), com predomínio das doenças isquêmicas do coração (28,8%), outras
formas de doença do coração (27,8%) e doenças cerebrovasculares (24,8%). As doenças
respiratórias representam a terceira causa de óbitos (15,0%), sendo influenza e pneumonia
responsáveis pela maioria das mortes. Conclusão: Trata-se de um hospital com um forte
componente oncológico, sendo este um tratamento de alta complexidade, responsável pelo
maior número de óbitos. As doenças digestivas, cardíacas e respiratórias compõem o leque de
saídas hospitalares, o que é esperado para uma Instituição de alta complexidade.
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História Tabágica dos Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC) que Participam de Pesquisa Clínica.
Paloma de Borba Schneiders, Thaís Evelyn Karnopp, Augusto Ferreira Weber, Maribel
Josimara Bresciani, Andréia Rosane de Moura Valim, Lia Gonçalves Possuello,
Andréa Lúcia Gonçalves da Silva.
Introdução: No Brasil, 7,5 milhões de pessoas sofrem de Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica- DPOC e o Rio Grande do Sul (RS) lidera as taxas de mortalidade.
A DPOC progride de forma lenta e irreversível, diminuindo a capacidade respiratória. A
fase inicial da doença é assintomática e quando os primeiros sintomas aparecem o
estado clínico e função pulmonar já se encontram alterados. Atualmente, somente a
cessação do tabagismo é capaz de alterar o curso da DPOC e a sobrevida dos
pacientes. Objetivo: Avaliar a história tabágica dos portadores de DPOC que
participam de pesquisa clínica em Santa Cruz do Sul- RS. Métodos: Estudo
retrospectivo junto ao banco de dados da pesquisa “Lesão Oxidativa e Perfis
Genéticos na Fisiopatogenia da DPOC” da Universidade de Santa Cruz do Sul.
Variáveis analisadas: sociodemográficas, clínicas, prova de função pulmonarespirometria segundo a Global Iniciative for Chronic Obstructive Lung Disease. Os

resultados inseridos em programa específico de análise estatística Statistical
Package for the Social Sciences foram selecionados conforme os critérios de
inclusão: informações completas. Resultados: 51 portadores de DPOC foram
selecionados com idade 65,33±8,91 anos, índice de massa corporal de
25,74±5,71 Kg/m2, predominância do gênero masculino (n=30) e raça branca
(n=45). Os pacientes apresentava baixa escolaridade (ensino fundamental
incompleto e completo, n=43), baixa renda, eram aposentados e casados. 34
portadores de DPOC eram ex-fumantes, 12 eram fumantes correntes e 05 não
fumantes. O tempo de tabagismo foi significativamente menor em ex-fumantes
se comparados aos fumantes (33,59±11,11 vs 46,67±13,45 anos, p=0,004),
consumo de cigarro/ano foi 7300(1095 -25550) para ex-fumantes vs 7300(3650
-14600) em fumantes e o cigarro com filtro foi o mais consumido. O tempo de
cessação do tabagismo foi 8(0-50) anos para ex-fumantes, a função pulmonar
dos ex-fumantes diferiu significativamente dos fumantes para a relação
VEF1/CVF (64,88±21,62% do predito vs 76,75±9,81% do predito, p=0,04), o
estadiamento da DPOC para ex-fumantes foi mais baixo e para fumantes mais
severo e o tempo de diagnóstico da doença foi maior em ex-fumentes [5(1-14)
vs 3(0-30) anos]. Conclusão: A cessação do tabagismo está diretamente
relacionada com a manifestação e severidade dos sintomas da doença, bem
como o tempo de diagnóstico e educação para a DPOC.
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TÍTULO: En pos de lograr un Ambiente Laboral Saludable hospitalario: Eficacia de las
intervenciones en el entorno laboral para la adopción de hábitos saludables.
Zullich, Karina; Dawidowski, Adriana; Martinez Infantino, Verónica Samanta; Visus, Viviana; Pace,
Natalia; Figar, Silvana.
Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina

INTRODUCCIÓN
La prevención de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ENT) es un desafío en ámbitos
laborales, entorno fundamental para la socialización de la población adulta, en donde el
sedentarismo y el consumo de alimentos no saludables es preponderante. Las intervenciones
participativas de prevención en este contexto han logrado mejoras significativas en el control de
las ENTs. En un hospital comunitario de alta complejidad de Buenos Aires se realizó en el 2013 una
intervención compleja participativa en fase piloto (pausa activa, oferta de frutas, tiempo y forma
de almuerzo, etc) para mejorar los hábitos alimentarios y la actividad física durante la jornada
laboral.
OBJETIVO: determinar la eficacia de la intervención en cuanto a adherencia del personal a hábitos
saludables en el ámbito laboral.
MÉTODOS
Diseño: Estudio cuasi-experimental antes-después (ago-dic2013). Ámbito : 1 edificio de oficinas
apartado del edificio asistencial. Población: personal del edificio intervenido. Instrumentos de
medición: administración antes- después de encuestas: 1) Alimentación en la Jornada Laboral
(mide: Nro de días/semana de consumo de alimentos saludables y no saludables. 2) Regulación de
la Conducta en el Ejercicio. Mide: IAR: Indice de Autonomia Relativa para actividad física y 3)
ScNSH: Alimentación No Saludable Habitual. La comparación final-basal se realizó por ttest.
RESULTADOS
97 personas trabajan en el edificio (mujeres 86,5%. Edad entre 31-45 años 68,6%. Carga horaria >
a 30 hs/semana: 86,4%), 86 participaron al menos 1 vez en la intervención, 84 completaron la
encuesta basal y 60 la final. Se identificaron cambios significativos (p<0,05) en el consumo de
frutas (2,8 a 3,4dias/sem), golosinas (1,6 a 1dias/sem) y tortillas (1,6 a 1dias/sem) durante la
jornada laboral, y tendencialmente disminuyó el consumo de otros no saludables. No se
identificaron cambios en el IAR ni en el ScNSH.
CONCLUSION
En las primeros seis meses de esta intervención sobre hábitos saludables en un hospital de Bs.As.
se evidencian algunos cambios en la alimentación del personal durante la jornada laboral, sin
embargo lograr la adherencia sostenida a intervenciones participativas en actividad física requiere
de la generación de nuevas estrategias adaptadas al entorno laboral.
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Caracterização das soluções alternativas individuais de abastecimento de água para
consumo humano no município de Viçosa-MG.
OLIVEIRA, Julimara de Souza Costa (Graduanda de Medicina Veterinária/Bolsista
PET-Saúde/UFV) ALVES, Saullo Vinícius Pereira (Graduando de Medicina
Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV); SANTOS, Augusto Renan Rocha Severo
(Graduando de Medicina Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV); MUÑIZ, Laura Joana
Duarte Muñoz (Graduanda de Medicina Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV);
MEDEIROS, Amanda de Mattos (Graduanda de Medicina Veterinária/Bolsista PETSaúde/UFV); BENEVENUTI, Thaís Moura (Graduanda de Enfermagem/Bolsista PETSaúde/UFV);
CASTOR,
Larissa
Gonçalves
(Graduanda
de
Medicina
Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV); LOPES, Karen Cristina Gonçalves (Preceptora
PET-Saúde/Vigilância em Saúde /SMS); VALENTE, Suely Terezinha Xavier
(Preceptora PET-Saúde/Vigilância em Saúde /SMS); BEVILACQUA, Paula Dias
(Coordenadora PET-Saúde/Vigilância em Saúde/UFV).
No exercício da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VQACH),
destaca-se o diagnóstico (cadastro e inspeção) das formas de abastecimento de água,
atividade imprescindível para um planejamento dirigido e continuado. No município de
Viçosa-MG, atualização do cadastro e inspeção das soluções alternativas individuais
(SAI) de abastecimento vem sendo realizadas pelos agentes de combate às endemias
(ACE) em parceria com o Programa PET-VS Produção de Informação e Educação
Permanente em Vigilância em Saúde, que envolve estudantes de Enfermagem e
Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa. O cadastro/inspeção das
SAIs ocorre durante visitas domiciliares realizadas como parte das atividades de
controle da dengue no município. Nas visitas, quando identificada existência de SAI, é
preenchido formulário padronizado com informações sobre: forma de abastecimento
(tipo de manancial e captação, usos da água), existência de fontes de contaminação,
formas de armazenamento e tratamento da água, dentre outros. Entre setembro/2013
e março/2014, foram cadastradas 298 SAIs, 26,2% localizadas na área urbana e
73,8%, na área rural. Do total, 49,6% são poços rasos; 32,9%, poços tubulares
profundos; 16,8%, minas/nascentes e 0,7%, poços artesianos, sendo que, em 94%
dos casos, a água é utilizada para beber e preparar alimentos. Foram observados
focos de contaminação em 29,5% das SAI localizadas na área urbana e, na área rural,
em 19,5%. Na área urbana, a totalidade dos domicílios com SAI tem acesso à rede
pública de abastecimento e os motivos informados para utilização da água da SAI
foram: menor custo, intermitência no abastecimento público, água com qualidade
superior, a água da rede pública tem cheiro/gosto ruim. Em contrapartida, na área
rural, apenas 5,5% dos domicílios têm acesso ao abastecimento público, sendo a falta
de acesso o motivo principal para utilização da SAI. São abastecidos 370 domicílios,
correspondendo a 1.084 pessoas. As atividades enfrentam dificuldades devido à
extensa área territorial do município (299,418 Km²) e carência de profissionais. A
análise dos dados informa que o número de SAIs no município é significativo,
atendendo à população não desprezível. Indica, ainda, a expressiva diferença de
acesso ao abastecimento público entre população urbana e rural, sinalizando a
necessidade de investimentos e a priorização de ações de VQACH.
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Tuberculose: Perfil epidemiológico dos imigrantes Bolivianos na região da Supervisão Técnica de
Saúde Penha/São Paulo-SP
Introdução: Em São Paulo tem-se observado um aumento da incidência da tuberculose, entre os
imigrantes, em especial os de origem Boliviana. As condições de vida destes imigrantes
caracterizadas, por longas jornadas de trabalho, má alimentação, condições inadequadas de
habitação, entre outras, constituem fator predisponente a vários agravos à saúde, entre eles a
tuberculose. As características peculiares destes imigrantes torna importante o conhecimento do
perfil epidemiológico do adoecimento por tuberculose. Objetivo: Caracterizar o perfil
epidemiológico dos imigrantes bolivianos com tuberculose residentes na região da Supervisão
Técnica de Saúde da Penha/São Paulo-SP. Método: Trata-se de uma pesquisa de caráter
documental com abordagem quantitativa. A coleta de dados utilizou o banco de dados TBWeb –
Sistema de Controle de Pacientes com Tuberculose, identificando-se os doentes de origem
boliviana residentes na região do estudo, em uma série histórica de 2006 a 2013, sendo o total
geral de casos deste período de 2363 casos, os bolivianos representam 9,6% (228) dos casos.
Resultados e Discussão: Em relação às características pessoais: 86,4% (197) tem entre 20 e 39
anos de idade, 58,8% (134) são do sexo masculino, 62,1% (103) estudaram de 8 a 14 anos, não
há informação para 27,2% em relação a escolaridade, dos 145 que informaram a profissão 92,4%
(134) trabalham como costureiros. Dos que realizaram teste HIV somente 1,8% (3) apresentavam
coinfecção, 1,8% referiram etilismo e 0,9% declararam ter diabetes, não houve referência a
drogadição e tabagismo. Dos casos, 182 (79,8%) foram atendidos em serviços da região da
Penha, com predominância dos serviços localizados no Distrito Administrativo Cangaíba. Em
relação às características da doença: 13,1% (30) são recidivas ou retratamentos, 86% (196)
forma pulmonar, 36% (82) descobertos nos serviços de urgência e emergência, 55,7% (98)
fizeram tratamento supervisionado e, somente 61,2% obtiveram cura. Conclusões: As
características de idade e sexo assemelham-se ao descrito na literatura. A profissão costureiro, é
predominante, o que é esperado, devido a inserção do imigrante no mercado de trabalho
brasileiro. Salienta-se o que um terço dos diagnósticos foi realizado em serviços de urgência,
além do baixo numero de tratamentos supervisionados e taxa de cura inferior a determinada pelo
Ministério da Saúde que é de 85%.
Palavras chaves:
Tuberculose, Migração Internacional, Bolivianos
Autores:
Rosângela Elaine Minéo Biagolini
Enfermeira da Secretaria da Saúde do Município de São Paulo - Supervisão de Vigilância em
Saúde Penha, Doutoranda pela Escola de Enfermagem da USP e Professora da Universidade
Nove de Julho - UNINOVE
Maria Rita Bertolozzi
Professora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo/USP.
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ENCERRAMENTO DOS CASOS DE TUBERCULOSE
Mayrla Lima Pinto- UEPB- enf.mayrla_lima@hotmail.com
Rosiane Davina da Silva- UEPB- rosianedavina@hotmail.com
Patrícia de Paula Coelho de Araújo- UEPB - patricia_coelho21@hotmail.com
Fernanda Darliane Tavares Luna-UEPB- fernandarliane@hotmail.com
Talina Carla da Silva-FSM- talinacarla@hotmail.com
Maryana Lima Pinto-UEPB- mary_limap@hotmail.com
Tânia Maria Ribeiro Monteiro de Figueiredo-UEPB- taniaribeiro_2@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O advento da Síndrome da Imunodeficiência Humana
promoveu o recrudescimento da Tuberculose, cuja associação destas
infecções acarreta a elevação da morbimortalidade, interferindo no controle e
cura de ambas. No Brasil em 2012 foram notificados 88.090 casos de
tuberculose, destes 9.512 são co-infectados com o vírus da imunodeficiência
humana (TB/HIV). OBJETIVO: Comparar a situação de encerramento do
tratamento de Tuberculose entre a população infectada pelo HIV e não
infectada, no Estado da Paraíba, período de 2011 a 2012. METODOLOGIA:
Estudo epidemiológico-descritivo de abordagem quantitativa. Foram utilizados
dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação referentes aos
casos de tuberculose, aqueles com resultado sorológico de HIV-positivo,
notificados entre 2011 e 2012 no estado da Paraíba. Estes casos foram
divididos em dois grupos: infectados e não infectados pelo HIV. Os dados
foram tabulados com auxílio do Excel 2013. A análise estatística descritiva dos
dados envolveu as seguintes variáveis: cura, abandono, óbito por tuberculose,
óbitos por outras causas, transferência, TB-MDR e ignorados ou brancos.
RESULTADOS: Foram analisados 1.793 casos de tuberculose, destes 231
(12,8%) correspondiam aos infectados com HIV e 1.552 (86,5%) aos não
infectados. Nos casos de co-infecção TB/HIV as variáveis alcançaram: 44,6%
de cura; 28,6% de abandono; 1,3% de óbitos por tuberculose; 13,4% óbito por
outras causas; 6,9% de transferência; 0,8% TB-MDR e 4,3% de ignorados e
brancos. Em relação aos casos de não co-infecção os índices atingiram: 58,6%
de cura; 15,9% de abandono; 3,6% de óbito por tuberculose; 1,3% de óbitos
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por outras causas; 13,1% de transferência; 0,2% de TB-MDR e 7% de
ignorados ou brancos. CONCLUSÃO: Verifica-se que nenhuma das variáveis
atingiu a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde/Ministério da
Saúde em ambas as situações, principalmente em relação aos casos de coinfecção, já que o esperado é curar 85% e reduzir o abandono para 5% dos
casos, diminuindo assim a morbimortalidade. Dessa forma torna-se necessário
o aprimoramento de políticas, programas de prevenção, combate e controle de
ambas infecções, para que novos casos possam ser detectados e curados,
diminuindo os índices de óbitos em co-infectados.
Palavras-chaves: Tuberculose; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;
Saúde Pública; Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde.
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PERFIL DAS COMORBIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NA REGIÃO DE
RIBEIRÃO PRETO AO LONGO DE 10 ANOS
Isabelle Carvalho1; Natália S. Chiari2; Milton R. Laprega3; Juan S. Y. Rocha3; Domingos Alves3.
1

Programa de Pós Graduação em Saúde na Comunidade; (FMRP) - Universidade de São Paulo.
Ribeirão Preto, SP, Brasil.
2
Programa de Pós Graduação Interunidades em Bioengenharia (EESC/FMRP/IQSC) - Universidade
de São Paulo. São Carlos, SP, Brasil.
3
Departamento de Medicina Social; (FMRP) - Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto,
SP, Brasil.

Introdução: Comorbidades são definidas como condições médicas coexistentes distintas da
condição primária sob investigação. Elas influenciam no cuidado do paciente durante a detecção,
terapia e resultado e em alguns casos, são capazes de compartilhar com a morbidade o mesmo fator
de risco. As comorbidades podem ser causa ou consequência de uma doença e também interferir no
prognóstico e no seguimento de um ensaio clínico randomizado. Objetivo: Descrever o perfil das
comorbidades dos pacientes internados na região de Ribeirão Preto. Métodos: Os dados foram
disponibilizados pelo Centro de Processamento de Dados Hospitalares (CPDH) de Ribeirão Preto e
manipulados por meio de um banco de dados relacional. A Folha de Alta Hospitalar é a fonte de
alimentação do CPDH e tem como vantagem a possibilidade de serem anotadas até quatro
comorbidades referentes ao paciente. As comorbidades são anotadas de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças versão 10 (CID-10). Foram analisados os pacientes internados no período
de 2002 a 2012. Resultados: A população do estudo descritivo proposto foi de 1.446.293
internações. Observou-se, em três situações, as dez comorbidades mais frequentes a cada ano: nas
internações em geral, por sexo (feminino e masculino) e quando a condição de saída do paciente era
óbito. Conclusão: Aproximadamente 4.000 diferentes comorbidades são citadas nas internações
anualmente. Nas condições estudadas, 22 foram citadas entre as dez mais frequentes. Nas
internações em geral, as comorbidades mais frequentes encontradas foram a I10 (Hipertensão
essencial (primária)) para os anos de 2002 a 2011 e a O829 (Parto por cesariana, não especificada)
para o ano de 2012. Quando estratificado por sexo, para o sexo feminino a comorbidade mais
frequente foi a O829 e para o sexo masculino foi a I10. Quando a condição de saída do paciente era
óbito, tivemos 25% das internações com 4 comorbidades anotadas. Nessa situação, as comorbidades
mais frequentes encontradas foram a J189 (Pneumonia não especificada) para os anos de 2002,
2003, 2004, 2005, 2011 e 2012, a A419 (Septicemia não especificada) para os anos de 2006, 2007,
e 2008 e a I469 (Parada cardíaca não especificada) para os anos de 2009 e 2010.
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Titulo: Fluxo de notificações de hepatites virais em um centro de testagem
e aconselhamento de uma policlínica no município de Olinda – PE.
Autor (autores) NIZEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA, VIVIANE MATIAS
DO NASCIMENTO, RODRIGO CESAR ABREU DE AQUINO.
Introdução: O CTA não vinha realizando as notificações das hepatites virais,
cumprindo apenas parte da rotina preconizada, como o colhimento, a
orientação e a testagem dos usuários que procuravam o serviço. Diante da
identificação desta situação a equipe de vigilância epidemiológica, a
coordenação de DST/AIDS e o laboratório municipal de saúde pública,
estabeleceram o fluxo de encaminhamento das amostras sorológicas coletadas
no CTA, estando o recebimento das mesmas no laboratório condicionado ao
acompanhamento da ficha de notificação de hepatites viral. Objetivo:
Implementar a rotina de notificação das hepatites virais no centro de testagem
e aconselhamento de uma policlínica no município de Olinda - PE. Método:
Foram realizadas visitas técnicas pela equipe da vigilância epidemiológica para
sensibilização dos profissionais envolvidos, sendo discutida a ficha de
notificação e investigação, tendo em vista a sua importância e respaldo legal
pela portaria ministerial n° 104, de 25 de janeiro de 2011. Após este momento e
o reconhecimento da importância da notificação e do papel de cada
profissional, foi pactuada entre os autores envolvidos, a notificação de todos os
usuários que procurassem o serviço e realizassem a coleta para marcadores
sorológicos de hepatite viral. Por sua vez, o laboratório municipal encaminhava
as fichas de notificação recebidas para a vigilância epidemiológica com o
respectivo resultado sorológico e esta seguia para a entrada no sistema de
informação de agravos de notificação - SINAN. Ainda foram posteriormente,
realizados dois monitoramentos da pactuação e fluxo estabelecido.
Mediante resultado sorológico, se realizava busca ativa dos pacientes para
conhecimento da situação vacinal e imunização, quando necessário.
Resultado: O fluxo estabelecido de notificação de hepatite viral entre o CTA, o
laboratório municipal e a vigilância epidemiológica vem ocorrendo de forma
satisfatória. No ano de 2011 observou-se um aumento no quantitativo de
notificações das hepatites virais no município, quando comparado aos anos
anteriores, onde foram notificados 64 caso em 2009, 43 casos em 2010, 1179
casos em 2011 e 368 até a semana epidemiológica 28 de 2012. Em relação
aos casos confirmados pelo critério laboratorial, identificou-se no ano de 2009,
26 casos, no ano de 2010, 25 casos, no ano de 2011, 61 casos e em 2012, até
a semana epidemiológica 28 foram 5 casos confirmados para hepatites
virais.Conclusão: Para melhor identificação e controle desse agravo, a
implementação do fluxo de notificação de hepatite viral de forma participativa,
intencional e principalmente com os profissionais diretamente envolvidos no
processo de notificação, contribui para o sucesso desta ação.
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Percepção da Capacidade para o trabalho de trabalhadores
de três ramos de atividade industrial: Metalúrgica, Papel e
Celulose e Têxtil.
Perception of Work ability of workers from three industrial sectors:
Metallurgical, Pulp and Paper and Textile.
1

Hélio Gustavo Santos
2
Maria Luiza Comper
3
Francisca Maria Aleudinélia Monte Cunha
4
Roberto Maciel
5
Rosimeire Simprini Padula

Resumo:

Introdução:O Brasil e suas diferentes regionalidades e as contínuas mudanças que se
processam no mundo do trabalho têm múltiplos efeitos sobre a saúde e configuram perfis
epidemiológicos diferenciados na população trabalhadora. As morbidades, embora não
impliquem um risco de vida iminente, têm mostrado altas prevalências e forte relação com o
desempenho no trabalho. A capacidade para o trabalho, considerada como resultante de um
processo dinâmico sofre influência de diversos fatores, como seu estado de saúde e
capacidades físicas e mentais. Entre os diversos fatores, a saúde é considerada como um dos
principais determinantes da capacidade para o trabalho. Objetivo: Identificar se as
características ocupacionais das empresas de ramos de de atividade diferentes, influenciam a
percepção da capacidade dos trabalhadores. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico
do tipo transversal, realizado em três indústrias (Papel/Celulose, Têxtil e Metalúrgica). O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O total de trabalhadores pertencentes apenas
a setores de produção, sendo excluídos os de setores administrativos foram: Papel e Celulose
(n=123); Têxtil (n= 385) e Metalúrgica (n=476). Para analisar as condições de saúde e
percepção a respeito da atividade ocupacional foi utilizado o questionário do Índice de
Capacidade para o trabalho (ICT). Resultados: A predominânica da população estudada
foram indivíduos do sexo masculino, com idade média igual e inferior a 45 anos, casados e
ensino médio completo. Em relação as morbidades físicas percebeu-se a predominância dos
comprometimentos musculoesqueléticos, na empresa de papel e celulose (37,1%) de
funcionários acometidos, na indústria Têxtil (58,57%) dos funcionários e na indústria
Metalúrgica (35,5%). Os resultados demonstraram também que a capacidade de exigência
mental e física para o trabalho dos funcionários apresentaram-se baixa, demonstrando que
quanto pior fisicamente e mentalmente o funcionário estiver, pior estará seu estado geral e a
sua capacidade laboral. Conclusão: Considerando o desenho transversal do presente estudo,
e o momento ainda inicial de estudos sobre saúde e capacidade para o trabalho no Brasil,
sugere-se a realização de novos estudos, se possível com desenho que permita estabelecer
direções causais e/ou avaliar os resultados de medidas de promoção da capacidade para o
trabalho.

Palavras-chave: Capacidade para o trabalho; Trabalhadores; Saúde do Trabalhador

1414

Indicadores de produtividade para a gestão de hospitais com sistemas
informatizados de gerenciamento de informações: uma proposta de
metodologia para avaliação
César Augusto Paro¹
Henrique de Castro Rodrigues²
Marcella Martins Alves Teofilo¹
Evelyn Kowalczyk dos Santos¹
Edgard Caires Gazzola André¹
Sarah Manadie¹
Érika Fonseca Camargo Martins²
Maria Stella de Castro Lobo²
¹ Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
² Serviço de Epidemiologia e Avaliação do Hospital Universitário Clementino
Fraga Filho (SEAV/HUCFF) da UFRJ

INTRODUÇÃO: Os indicadores de produtividade contribuem para a gestão da
qualidade da assistência hospitalar prestada. A utilização de sistemas
informatizados para gerenciamento de informações possibilita automatização
dos dados e monitoramento sistemático destes indicadores. Contudo,
problemas nas fases do processamento dos dados podem comprometer a
validade e confiabilidade dos resultados.
OBJETIVO: Descrever a metodologia utilizada por um hospital universitário
para avaliação dos indicadores de produtividade construídos por meio de
sistema informatizado de gerenciamento de informações hospitalares.
METODOLOGIA:
1) Definição do problema a partir do levantamento de inconsistências e
inadequações identificadas nos indicadores de produtividade
construídos por meio de dados desagregados por especialidade médica
e por enfermaria;
2) Entrevistas semi-estruturadas realizadas com responsáveis pelas
enfermarias, documentação médica e tecnologia da informação, para
diagnóstico dos fatores contribuintes ao problema definido;
3) Os problemas contribuintes foram estruturados hierarquicamente, por
meio da construção de Diagrama de Ishikawa, em problemas
secundários e terciários;
4) Apresentadas propostas de estratégias para cada fator secundário à
Comissão de Documentação Médica e Estatística.
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RESULTADOS: A avaliação dos indicadores cobriu todas as fases do
processamento dos dados: recebimento, armazenamento, gerenciamento e
disponibilização. A definição do problema identificou que o sistema não
dimensionou corretamente os leitos-dia operacionais, elemento fundamental
para construção dos indicadores Taxa de Ocupação Hospitalar, Índice de
Rotatividade e Índice de Intervalo de Substituição. Isto decorreu dos seguintes
problemas secundários: informação sobre bloqueio de leito, informação sobre
leitos extras e informação sobre leitos que não resultam em pernoite (HospitalDia).
CONCLUSÃO: O monitoramento da qualidade da assistência exige rigor
metodológico compatível com a responsabilidade assumida pelo hospital para
com a sociedade. É imprescindível que os indicadores de produtividade sejam
sensíveis, válidos e viáveis. Os indicadores construídos por sistemas
informatizados para gerenciamento de informações podem conter problemas
nas diferentes fases do processamento dos dados e sua avaliação deve ser
capaz de identificar problemas, qualificando os dados em todas as fases.
Área: Epidemiologia no planejamento e gestão de serviços de saúde
Descritores: Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde, Administração
Hospitalar, Sistemas de Informação Hospitalar, Serviço Hospitalar de
Estatística.
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Radioterapia no câncer do colo do útero: avaliação do tempo de espera para início do
tratamento na Baixada Fluminense.
Maria Isabel do Nascimento, Gulnar Azevedo e Silva
Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto de Medicina Social (IMS-UERJ)
Introdução: apesar dos recursos tecnológicos existentes e das ações do programa de
rastreamento, grande parte ainda dos casos de câncer do colo do útero no Brasil é
diagnosticada em estágios não cirúrgicos, tornando a radioterapia uma opção crucial para a
cura da doença. Objetivo foi avaliar o tempo aguardado para iniciar o tratamento por
mulheres com câncer do colo do útero com indicação de radioterapia (RT) exclusiva.
Métodos: estudo de coorte retrospectivo com dados de pacientes com diagnóstico
histopatológico de câncer do colo do útero de 1995 a 2009 em um hospital escola da
Baixada Fluminense. As fontes de informações foram prontuários médicos do hospital
escola e da unidade isolada de RT/RHC localizado no mesmo município do hospital escola.
Para este estudo foram considerados à referência direta para a unidade isolada (sim/não) e
ano de diagnóstico (1995-1999, 2000-2004, 2005-2009). As datas de biópsia, de
encaminhamento para RT, de primeira consulta na unidade isolada de RT e de início da RT
foram a base para calcular os componentes do tempo de espera e o tempo global aguardado
para tratamento. Foram estimadas médias e desvios padrões; e a diferença de média foi
avaliada pelo teste t de Student e pela ANOVA. Resultados: no período, 330 casos foram
indicados para RT exclusiva na unidade isolada da Baixada Fluminense, sendo 69, 136 e
125 nos períodos de 1995-1999, 2000-2004 e 2005-2009, respectivamente. A referência
direta para a unidade isolada foi feita em 54,8% dos casos. Os demais foram tratados na
unidade isolada, após avaliação em unidade de saúde em outro município. A média de
idade das pacientes foi de 51,6 anos. A média de tempo de espera global entre a biópsia e a
primeira sessão de RT foi de 70,3 dias e considerando os diferentes períodos foram 44,8
dias (1995-1999), 64,2 dias (2000-2004) e 91,1 dias (2005-2009). As médias dos
componentes do tempo de espera foram 25,3 dias (entre a biópsia e o encaminhamento),
38,0 dias (entre o encaminhamento e a primeira consulta na unidade isolada) e de 7,0 dias
(entre a primeira consulta na unidade isolada e a primeira sessão de RT). Conclusões: o
estudo mostrou que o tempo de espera global para iniciar a RT aumentou ao longo dos
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qüinqüênios analisados, sugerindo que mais atenção deve ser dada às barreiras de acesso
que influenciam no seguimento dos casos que demandam este tipo de tratamento.

Palavras-Chaves: Radioterapia. Neoplasia do Colo do Útero. Tempo de espera.
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FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL EM
MULHERES TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema à saúde pública,
devido à alta prevalência no Brasil e no mundo. Sabidamente, é um fator de risco para
doenças crônicas cardiocerebrovasculares e renais. A prevalência da HAS é mais alta entre
mulheres, e a enfermagem é composta majoritariamente por mulheres e tem características
como plantões noturnos, hora-extra, múltiplos empregos, jornada dupla (trabalho
doméstico) e sedentarismo, tornando-se um grupo relevante para o estudo do tema.
OBJETIVOS: Identificar possíveis fatores de risco associados à hipertensão arterial em
mulheres trabalhadoras da enfermagem.
MÉTODOS: Estudo transversal, realizado através de questionário estruturado autopreenchido, no período de 2005 a 2006. A população foi composta de 1439 profissionais
(436 enfermeiras, 744 técnicas de enfermagem, 259 auxiliares de enfermagem) de três
hospitais do Estado do Rio de Janeiro. Foram consideradas hipertensas mulheres que
afirmaram que algum médico ou um profissional da saúde já lhe disse que ela tem ou já
teve hipertensão. Os cálculos foram realizados no software livre R versão 3.0.
RESULTADOS: A prevalência de HAS na população foi 25,3%. O modelo utilizado para a
análise dos dados foi um GLM binomial. Os fatores de risco que foram significativamente
associados (p < 0,05) à HAS nesse grupo foram idade, IMC, raça/cor e horas semanais de
trabalho doméstico. A chance de uma mulher negra ser hipertensa foi 2,54 vezes a chance
de uma branca e o aumento de uma hora de trabalho doméstico semanal aumentou em 2% a
chance de HAS. Foi observada uma interação entre as variáveis idade e IMC, indicando que
o aumento do IMC em mulheres mais jovens tem maior impacto na chance de ter HAS do
que em mulheres com maior idade.
CONCLUSÃO: Os resultados encontrados confirmam a importância de variáveis
sabidamente relacionadas à HAS. Entretanto, é interessante ressaltar a presença da
interação entre idade e IMC, e maior relevância do trabalho doméstico como fator de risco
quando comparado ao trabalho formal.
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Titulo: O impacto do programa “Farmácia Popular” na venda de medicamentos anti-hipertensivos
no Brasil
Authors: Vera Lucia Luiza1, Isabel Emmerick2, Mônica Rodrigues Campos3, Rondineli Mendes da
Silva1, Andréa Homsi Dâmaso4, Dennis Ross-Degnan2
1- Núcleo de Assistência Farmacêutica – ENSP – Fiocruz
2- Department Medicine Population, Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Health Care,
Boston, MA
3- Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública (NAF / ENSP e DCS /
ENSP)
4- Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas
Introdução: Desde 2004, o governo brasileiro vem implementando uma série de subsídios a
medicamentos tanto no setor público como no privado através do programa “Farmácia Popular”
(FP). O objetivo do programa é a ampliação do acesso a alguns medicamentos essenciais. O
programa pode ser dividido em 4 fases, desde de sua implementação: início do programa no setor
público em 2004, ampliação para o setor privado ocorrida em dois momentos, em 2006 e em 2009
e, finalmente, o aumento do subsídio a 100% em 2011. Considerando a relevância do programa no
cenário nacional, é importante avaliar os efeitos das diversas fases do FP no mercado
farmacêutico do país. Objetivos: Descrever o impacto do programa no volume de vendas de
medicamentos anti-hipertensivos e sua participação no mercado. Método: O volume de vendas
assim como a participação no mercado farmacêutico foram obtidos a partir de dois bancos de
dados distintos: banco do IMS Health para medicamentos cobertos e não cobertos pelo programa
e banco do programa FP para os medicamentos cobertos. O objetivo desta abordagem foi avaliar
as tendências no uso de medicamentos que foram diretamente afetados pelos subsídios,
utilizando os medicamentos não cobertos como grupo controle. Resultados: Foi observado um
aumento na tendência do volume de vendas para os medicamentos cobertos pelo programa na
maioria das classes terapêuticas estudadas após as mudanças de 2006, 2009 e 2011. Esta
alteração não foi observada para os medicamentos não cobertos. De maneira semelhante, foi
observado um aumento na participação do mercado dos medicamentos subsidiados, enquanto
que os não subsidiados tiveram uma tendência de queda em resposta à implementação dos
subsídios. Conclusão: A política de subsídios do programa FP teve um importante efeito no volume
de vendas dos medicamentos anti-hipertensivos, especialmente para alguns subgrupos
terapêuticos. A parceria público-privada estabelecida em 2006, as mudanças realizadas em 2009 e
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o subsídio de 100% implantado em 2011, modificaram o mercado farmacêutico, direcionando as
vendas para medicamentos cobertos pelo programa.
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Dário Alves da Silva Costa, Priscila Brandão dos Reis, Amanda Cristina de
Souza Andrade, Amélia Augusta de Lima Friche,César Coelho Xavier,
Fernando Augusto Proietti, Waleska Teixeira Caiaffa
Título: Análise de Dados Amostrais Complexos em Inquéritos Populacionais de
Saúde: impacto da incorporação do efeito do plano amostral.
Introdução: Os inquéritos de saúde tem se mostrado um importante
instrumento na obtenção dos dados para avaliar o estado da saúde da
população. Métodos de amostragens complexos são cada vez mais frequentes.
Objetivo: Avaliar a importância do efeito do desenho complexo de amostragem
nas estimativas dos parâmetros de interesse e de seus níveis de precisão
associados.
Métodos: Foram utilizados os dados do inquérito domiciliar de residentes em
dois distritos sanitários de Belo Horizonte, realizado pelo Observatório de
Saúde Urbana de Belo Horizonte (2008-2009). A amostra foi obtida a partir de
delineamento probabilístico estratificado por conglomerados em três estágios:
(a) setor censitário, (b) domicílio, (c) indivíduo. O fator de estratificação foi o
Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS), um indicador que abrange aspectos
relacionados ao saneamento, habitação, educação, renda, social e saúde. O
impacto da incorporação do efeito do plano amostral (EPA) foi avaliado pela
medida DEFF (design-effect). O desenho amostral foi considerado pelo
comando svy por meio do software STATA versão 12.0.
Resultados: Para avaliar os pesos e o plano amostral ao estimar as médias e
proporções foram analisadas características dos indivíduos da amostra como
sexo, escolaridade, hipertensão arterial e diabetes. Tais estimativas foram
calculadas de duas maneiras: (1) considerando uma amostragem aleatória
simples e (2) considerando o plano amostral e os pesos das unidades. Os
valores do efeito do plano amostral variaram de 0,84 (indivíduos analfabetos)
até 5,00 (indivíduos com 12 anos ou mais de estudo). Considerando o efeito do
plano amostral, houve redução na prevalência da Hipertensão (30,83% para
23,36%) e de Diabetes (8,04% para 6,08%), que apresentam um Deff de 1,54 e
1,17, respectivamente. Ignorando o plano amostral, a associação entre sexo e
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hipertensão apresentou associação significativa (p=0,004), o que não se
manteve quando considerado o efeito do desenho amostral (p=0,112).
Conclusão: É essencial que as características do desenho amostral sejam
incorporadas na análise de dados de inquéritos populacionais, caso contrário,
podem produzir incorreções nas estimativas médias e erros padrões,
comprometendo os resultados, os testes de hipóteses e as conclusões das
pesquisas.
Palavras-Chaves:Amostragem, Desenho Complexo, Inquérito de Saúde.
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Condições ambientais e prevalência de infestação parasitária dos indígenas Xukuru-Kariri,
Caldas-Minas Gerais.
Bárbara dos Santos Simões - ENUT/UFOP, barbarassimoes@gmail.com
João Luiz Pena - UFMG, jpena@ig.com.br
George Luiz. L. Machado Coelho, DECME/EF/UFOP,gmcoelho@medicina.ufop.br
Silvia Nascimento de Freitas – DENCS/ENUT/UFOP, sinfreitas@enut.ufop.br
RESUMO
A Terra Indígena Xukuru-Kariri localiza-se no município de Caldas, sul do Estado de
Minas Gerais e possui uma população composta por 86 pessoas. O presente trabalho visou
descrever as condições ambientais e avaliar a infestação parasitária dos indígenas XukuruKariri. Estudo transversal foi realizado durante o mês de março de 2009 em que foram
coletados dados sociodemográficos, ambientais, demográficos, parasitológico (fezes) e
água. As informações sociodemográficas, das condições de instalações sanitárias, tipo de
abastecimento, destino do esgoto e do lixo familiar foram coletadas através de inquéritos.
Constatou-se que população indígena de Caldas era dividida em 22 famílias, sendo 81,82%
dos chefes de baixa escolaridade. Das 26 amostras de água para análise microbiológica,
77% dessas, foram positivas para coliformes totais e 4% para Escherichia coli. Em 27,28%
dos domicílios os moradores defecavam na parte exterior da casa. Observou-se que 54,5%
das casas possuíam lixos espalhados pelo quintal. Foram coletadas amostras fecais de 60
indivíduos com positividade em 66,6% dos casos. A prevalência de Entamoeba
histolitica/díspar foi de 6,7%, Entamoeba coli 60%, Endolimax nana 1,8% e Giardia
duodenali 6,6%. Assim, os resultados deste estudo demonstram a vulnerabilidade de saúde
deste grupo étnico, sendo primordial a promoção de condições de saúde e saneamento
adequadas para esses indivíduos, através do fornecimento de água em quantidade e
qualidade adequada, além do recolhimento e tratamento de dejetos humanos e rejeitos
domiciliares para se evitar a degradação ambiental e a contaminação desses indivíduos.

Palavras chave: Saúde Indígena, Indicadores de Saúde, Parasitologia, Meio Ambiente
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Pressão arterial elevada e HAS referida em idosos cadastrados na Estratégia
Saúde da Família
Elaine Cristina Tôrres Oliveira, Tarciana Nobre de Menezes, Ricardo Alves de Olinda

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença de curso silencioso,
ocasionada por múltiplos fatores de risco, que apresenta elevada prevalência na população
em geral, principalmente entre os idosos. Diante disso, o presente estudo objetivou
verificar a prevalência de pressão arterial (PA) elevada, HAS referida e fatores associados
entre idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família. Métodos: Tratou-se de um estudo
domiciliar, transversal, realizado com idosos de ambos os sexos, cadastrados na Estratégia
Saúde da Família do município de Campina Grande/Paraíba. Foram verificadas as
prevalências de PA elevada e HAS referida e suas associações com variáveis
demográficas, socioeconômicas, hábitos de vida e número de morbidade referida e,
posteriormente, realizada análise univariada utilizando o teste de Qui-quadrado de Person.
Para o controle dos fatores de confundimento, os dados foram modelados por meio da
regressão de Poisson utilizando-se o método hierárquico. Para essas análises, utilizou-se o
aplicativo estatístico SPSS 17.0 e um nível de significância de 5%. Resultados: Foram
avaliados 420 idosos (68,1% mulheres). Foi observada alta prevalência de PA elevada
entre os idosos estudados (80,9%). Essa variável apresentou-se associada ao número de
morbidade referida pelo idoso, tanto na análise univariada como na multivariada.
Observou-se, ainda, elevada prevalência de relato da HAS (66,4%). Foi verificada, no
modelo final, associação positiva entre HAS referida e variáveis demográficas,
socioeconômicas e hábitos de vida. Conclusão: Foi observada alta prevalência de PA
elevada e de HAS referida entre os idosos, condições que se associaram ao número de
doenças crônicas e características genéticas, sociais e comportamentais apresentadas pelos
idosos, respectivamente.
Palavras-chave: idoso, hipertensão, prevalência.

1425

Acesso à assistência ao parto de adolescentes e jovens na região Nordeste do
Brasil
Érida Zoé Lustosa Furtado1
Keila Rejane Oliveira Gomes2
Silvana Granado Nogueira da Gama3
INTRODUÇÃO: O acesso à assistência ao parto relacionado à oferta desigual de
serviços de saúde de qualidade constitui um dos componentes de vulnerabilidade da
mãe e do concepto, uma vez que a determinação do risco de uma gestante torna-se
inútil se a chegada à maternidade de referência não ocorrer em tempo oportuno.
OBJETIVO: Analisar o acesso de adolescentes e jovens à assistência ao parto na
região Nordeste do Brasil. MÉTODOS: Estudo seccional realizado com 3014
adolescentes e jovens admitidas nas maternidades selecionadas por ocasião da
realização de parto na região Nordeste do Brasil. O desenho da amostra foi
probabilístico, em dois estágios: o primeiro correspondeu aos estabelecimentos de
saúde e o segundo às puérperas e seus conceptos. A coleta de dados foi realizada
por meio de entrevista e consulta ao prontuário hospitalar, a partir de formulário
eletrônico pré-testado. Utilizou-se estatística descritiva para análise univariada, teste
qui-quadrado de Pearson para análise bivariada, e regressão logística binomial para
análise

multivariada.

RESULTADOS:

Metade

das

adolescentes

e

jovens

entrevistadas não foi orientada sobre o local que deveria procurar para ter o parto, e
entre aquelas que foram orientadas, 23,5% não realizou o parto no serviço de saúde
indicado. Além disso, cerca de 1/3 (33,3%) teve que peregrinar em busca de
assistência ao parto, sendo que a maioria (66,7%) das puérperas chegou à
maternidade por meios próprios. Na análise bivariada situação conjugal, plano de
saúde, número de gestações anteriores e paridade mostraram associação
significativa (p˂0,20) com o acesso inadequado à assistência ao parto. A análise
multivariada apontou que as adolescentes e jovens que mantinham laços conjugais
e não possuíam plano de saúde tinham maior propensão de acesso inadequado ao
1

Universidade Federal do Piauí. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde,
Teresina (PI), Brasil.
2
Universidade Federal do Piauí. Colégio Técnico de Floriano e Programa de PósGraduação em Ciências e Saúde, Teresina (PI), Brasil.
3
Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Rio de
Janeiro (RJ), Brasil.
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parto. CONCLUSÃO: É premente a necessidade de articulação entre o atendimento
ambulatorial e a assistência ao parto, especialmente nas instituições públicas, a fim
de evitar o acesso inadequado ao parto e assim minimizar os riscos materno-fetais
decorrentes da falta de planejamento sistêmico para a internação.
Palavras-chave: Acesso aos serviços de saúde. Parto. Gravidez na Adolescência
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VARIAÇÃO DO IDH E DA MORTALIDADE POR DOENÇAS INFECCIOSAS
E PARASITÁRIAS NO BRASIL ENTRE 1991-2010
Emmanuel Alves Soares; Pablo Ricardo Barbosa Ferreira; Raquel Rodrigues dos
Santos; Lígia Maria Cabedo Rodrigues; Danielle Carvalho Rodrigues
Alunos do Mestrado Profissional em Epidemiologia em Saúde Pública –
ENSP/FIOCRUZ
Tópico escolhido: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias
RESUMO
Introdução: No Brasil, a mortalidade específica por causa é um dos indicadores que
melhor evidenciam as mudanças dos contextos epidemiológicos; as características
socioeconômicas, culturais, demográficas e ambientais são distintas em relação aos
outros países, não completando totalmente o processo característico de transição
epidemiológica até o final da década de 80, devido, principalmente, à importância que
as Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) ainda apresentavam nesse período. As
condições de vida de uma população não podem ser retratadas exclusivamente pela
dimensão econômica do local, devido a isso o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) formulou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que
abrange três dimensões essenciais para avaliação (longevidade, educação e renda).
Objetivo: Descrever a variação do IDH e da taxa de mortalidade por DIP nos estados
brasileiros. Métodos: Estudo observacional, descritivo, ecológico com base no banco de
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Rede Interagencial
de Informações para a Saúde (RIPSA) e publicações do PNUD. Foram analisados os
dados referentes a cada unidade da federação sobre a taxa de mortalidade por DIP e o
IDH, baseando-se nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. Resultados: De
1991 a 2000, 18 estados diminuíram a taxa de mortalidade por DIP, sendo os ma is
expressivos Rondônia com 59% e Amapá com 56% de redução, e dentre os que
aumentaram destacam-se Santa Catarina e Piauí com aumento de 50% e 45%,
respectivamente. Nesse mesmo período, todos os estados aumentaram o IDH, sendo os
maiores aumentos em Tocantins (42%) e Mato Grosso (34%). De 2000 a 2010, 17
estados diminuíram a taxa de mortalidade por DIP, destacando-se o Distrito Federal
com 24% e o Acre com 18% de redução; e dentre os que mais aumentaram aparecem o
Maranhão (39%) e Rio Grande do Sul (25%). Nesse mesmo período, os estados
continuaram aumentando o IDH, Maranhão (34%) e Alagoas (34%) foram os que
apresentaram aumento mais expressivo. Conclusão: O aumento do IDH em todos os
estados brasileiros e diminuição da mortalidade por DIP na maioria destes, demostrou
uma melhoria nas condições de vida da população brasileira.
Palavras-chave: Mortalidade; Índice de Desenvolvimento
Infecciosas e Parasitárias.
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Humano; Doenças

Vulnerabilidade de crianças com necessidades especiais de saúde atendidas em um
serviço de saúde mental
Introdução: Crianças que tem seu estado de saúde cronificado e que necessitam de
cuidados especiais em saúde compõem uma população crescente, nos serviços de saúde.
Essa clientela clinicamente frágil foi denominada nos Estados Unidos de children with
special health care needs (CSHCN), no Brasil de Crianças com Necessidades Especiais
de Saúde (CRIANES). A definição de CRIANES refere-se a um conjunto de crianças
que demandam cuidados de natureza temporária ou permanente, ou seja, elas
apresentam uma condição crônica, de desenvolvimento, comportamental ou emocional.
Essas crianças necessitam de acompanhamento em saúde (follow-up) Objetivo:
caracterizar crianças/adolescentes atendidas em um Centro de Atenção Psicossocial
Infantil (CAPSi), do sul do Brasil e descrever suas necessidades especiais de saúde
(NES). Metodologia: pesquisa documental, com abordagem quantitativa. Foram
avaliados 272 prontuários arquivados de crianças/adolescentes que fizeram tratamento
em um CAPSi, no período de 2005 a 2010. Os dados foram submetidos à análise
estatística descritiva no programa SAS e PAST 1.34. Resultados: O sexo masculino
(62%) apresentou maior propensão ao desenvolvimento de NES, a fase mais vulnerável
foi adolescência (46%) e pré-escolar (45%). A agressividade física e/ou verbal (38%)
foi a principal queixa/sintoma, seguido de agitação (22%) e dificuldade de concentração
e/ou aprendizagem (21%). O quantitativo de CRIANES com diagnóstico de retardo
mental, características autistas, quadro psicótico ou distimia foi ínfimo se comparado
àqueles acometidos por sofrimento psíquico. Ressalta-se a vulnerabilidade dessa faixa
etária com relação à ideação e/ou tentativa de suicídio (11%), casos de violência
doméstica (abandono e maus tratos) e suspeita de abuso sexual. Considerações finais:
Os transtornos mentais na infância mostram-se um grave problema de saúde pública.
Devido à relevância do tema as NES desta população necessitam ser reconhecidas para
subsidiar a reestruturação dos serviços, políticas e a qualificação dos profissionais de
saúde. Recomenda-se o delineamento de estratégias preventivas para essa população,
considerando que muitas das condições identificadas representam riscos para a saúde
mental futura.

Palavras-Chave: Saúde da criança e do Adolescente; Serviços de saúde;
Vulnerabilidade.
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Title: Methodological challenges to assess human aspects of healthcare: designing an instrument
for evaluating patients' rights at the emergency center
Dawidowski; Adriana Ruth1; Prieto, Fernando2; Belelli, Ana1; Somoza2, Matias; Michelangelo,
Hernan1; Martínez, Bernardo1; Figar, Silvana1.
1

Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

2

Residencia de Epidemiologia. Ministerio de Salud de la Nación. Argentina.

Introduction: The development of indicators for quality assurance of humanness of a health care
setting is a challenge, as satisfaction surveys are incompletely related to the quality of care
subjectively perceived by the patients. One approach may use the framework of human rights and
ascertain the achievement of them by a survey through objective questions. Each of these
questions may be defined as an opportunity in order to construct an indicator of the proportion of
accomplishment of patient's rights.
Objective: to develop a survey for assessing opportunities to achieve patient rights, given the
opportunity as the unit of analysis
Methodology: Setting: emergency center (EC) of a high complex hospital. Survey development:
several objective events (concepts ascertainable by a factual question) were conceptualized from
patients' rights law (Argentina) and survey items for evaluating them were devised by discussion
among researchers and the EC staff. The survey was refined by iterative cycles of pilot surveys and
qualitative pre-tests administered by researchers to patients at the EC. To avoid memory bias the
items were specifically focused on the patient's medical encounter prior to survey. The reliability
was determined repeating the survey 30 minutes after. The internal validity was determined by
narrative interviews to the same patients. The items were selected on the basis of reliability
(Kappa > 0,65), ceiling effect (Frequency of positive answer > 85%), and correspondence with
narrative interview.
Results: a short self-administer survey with 14 indicators of patient's rights were devised: 5 to be
treated with courtesy, 5 to dignity and respect of intimacy, 1 to confidentiality, 2 to autonomy and
1 to knowledge of patient's right. In total 942 opportunities for meeting patients rights were
obtained from 60 patients (Female: 65,5%. Mean age: 53,5; SD16.7). All the items and the total
score were in agreement with the narrative interviews and were reliable. None of them showed
ceiling effect.
Discussion: An easy to administrate, reliable and valid score for evaluating opportunities of
fulfillment of patient rights was developed, that can be used for quality assurance of a healthcare
institution. We discuss its applicability as a tool for boosting discussion cycles among the
healthcare personnel and improvement of healthcare process.
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Método de avaliação da qualidade do cuidado em saúde adotado por um Setor de
Vigilância da Mortalidade de um Hospital Federal Universitário do Rio de Janeiro
MARCELLA MARTINS ALVES TEOFILO¹
CÉSAR AUGUSTO PARO¹
EVELYN KOWALCZYK DOS SANTOS¹
ÉRIKA FONSECA CAMARGO MARSICO²
MARIA STELLA DE CASTRO LOBO²
¹Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
² Serviço de Epidemiologia e Avaliação - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (SEAV/HUCFF/UFRJ)

Introdução: A vigilância da mortalidade hospitalar possui um importante papel não
apenas na descrição do perfil dos óbitos que ocorrem na instituição, mas também
na detecção de problemas referentes ao cuidado em saúde, contribuindo no
processo de qualificação da atenção e das ações que devem ser
prestadas. Objetivo: Descrever o método adotado pelo Setor de Vigilância da
Mortalidade de um Hospital Federal Universitário do Estado do Rio de Janeiro para
avaliar o cuidado em saúde dos pacientes que foram a óbito no ano de
2013. Métodos: Foi desenvolvida no ano de 2013 uma rotina de investigação dos
óbitos com o objetivo de avaliar a evitabilidade dos óbitos e o cuidado em saúde.
Para tanto, adotou-se a abordagem de Donabedian (1980, 2003), que trabalha as
seguintes categorias: ESTRUTURA (variáveis que denotam as condições e
recursos necessários para que seja desenvolvido o cuidado de saúde), PROCESSO
(variáveis que refletem as atividades ligadas à atenção de saúde propriamente dita,
de promoção e prevenção, diagnóstico, tratamento e/ou reabilitação) e
RESULTADO (mudanças alcançadas, não desejáveis – no caso, nos indivíduos ou
populações, que podem ser atribuídas ao cuidado de saúde). Propôs-se investigar
todos os óbitos ocorridos no ano de 2013 através deste método, que foi validado
por meio de oficinas de discussão de casos entre os profissionais da vigilância da
mortalidade. A partir das classificações são encaminhados relatórios ao setor
responsável pela gestão hospitalar para sugerir medidas de melhoria da qualidade
no cuidado. Resultados: Dos 434 óbitos ocorridos no HUCFF, 138 foram
investigados pela equipe de investigadores do Setor de Vigilância da Mortalidade,
sendo o percentual de investigação de 31,8%. Dos 138 óbitos investigados, 63
casos de óbito apresentaram problemas referentes ao cuidado. Entre estes, 41
apresentaram problemas relacionados a apenas um tipo de abordagem; 21, a dois
tipos de abordagem; 1, aos três tipos de abordagem. Foram identificados 48
problemas referentes à abordagem ESTRUTURA (55,8%), 34 referentes à
abordagem PROCESSO (39,5%) e 4 referentes à abordagem RESULTADO
(4,6%). Conclusão: Os problemas identificados contribuem para qualificar as ações
de planejamento, alocação de recursos e promoção da educação permanente aos
profissionais envolvidos, ao invés de servirem como críticas à instituição ou aos
profissionais.

1431

AMBIENTE PERCEBIDO E EXCESSO DE PESO EM ADULTOS
Crizian Saar Gomes (GOMES, C.S.), Universidade Federal de Minas Gerais.
Fernanda Penido Matozinhos (MATOZINHOS, F.P.), Universidade Federal de Minas Gerais.
Larissa Loures Mendes (MENDES, L.L), Universidade Federal de Juiz de Fora.
Milene Cristine Pessoa (PESSOA, M.C), Universidade Federal de Viçosa.
Gustavo Velásquez-Meléndez (Velásquez-Meléndez, G), Universidade Federal de Minas Gerais.

Introdução: As características do ambiente no qual as pessoas vivem são importantes
variáveis relacionadas aos desfechos em saúde, uma vez que podem influenciar no estilo
de vida e nas escolhas de hábitos saudáveis, principalmente relacionados ao padrão
alimentar e aos níveis de atividade física. As percepções da vizinhança, como percepção
de distância até as instalações de lazer e alimentação, densidade residencial,
conectividade entre as ruas, estética, insegurança e altas taxas de criminalidade são
fatores associados com a prevalência de sobrepeso e obesidade. Desta forma, o objetivo
deste estudo foi verificar quais aspectos do ambiente percebido estão associados ao
excesso de peso em adultos.
Metodologia: Trata-se de estudo transversal, realizado em amostra representativa de
indivíduos com 18 anos ou mais de idade, residentes na cidade de Montes Claros, Minas
Gerais (n = 808). O excesso de peso foi definido como IMC  25 kg/m2. Para avaliar o
ambiente percebido, foi utilizada a versão validada para a língua portuguesa da
Neighbourhood Environmet Walkability Scale. As seguintes subescalas foram
construídas: densidade residencial; diversidade da utilização do ambiente; percepção de
acesso a serviços; conectividade das ruas; facilidade para caminhar e andar de bicicleta;
estética do bairro; segurança em relação ao tráfego; segurança contra crimes e satisfação
com o bairro. A regressão de Poisson foi utilizada para estimar as associações entre o
ambiente percebido e o excesso de peso. As razões de prevalência foram ajustadas por
idade, sexo e anos de estudo.
Resultados: Participaram do estudo 808 adultos, sendo 47,3% indivíduos do sexo
masculino e 52,7% do sexo feminino, com idade média de 39,62 anos (DP = 0,64).
Verificou-se que 50,40% dos indivíduos apresentavam excesso de peso, sendo 31,05%
com sobrepeso e 19,35% obesos. A percepção de maior densidade residencial e a
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diversidade da utilização do ambiente foram associadas à menor prevalência de excesso
de peso na amostra (p<0,05).
Conclusão: A percepção de maior densidade residencial e a diversidade da utilização
do ambiente foram associadas à menor prevalência de excesso de peso na amostra. Este
estudo confirma que aspectos do ambiente, além das características individuais,
fornecem informações relevantes para a compreensão da ocorrência dos desfechos de
saúde, como o excesso de peso, nas populações.
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ALTERAÇÕES POSTURAIS VERSUS DESEMPENHO ESCOLAR
Maria Homéria Leite de Morais Sampaio1
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Francisco José Maia Pinto3
Maria Zuleide Amorim Muniz 4
Regina Cláudia Tabosa Ferreira Gomes 5
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Fortaleza, CE – Brasil, e-mail: mariahomeria21@hotmail.com
2. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Pós-doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará
(UECE), Fortaleza, CE – Brasil, e-mail: conde.lucia@gmail.com
3. Doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio de
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Coletiva da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Fortaleza, CE – Brasil, e-mail:
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4. Fisioterapeuta, especialista em Terapia Intensiva pela Universidade de Maringá – Paraná,
CE – Brasil, e-mail: mariazuleidemuniz@hotmail.com
5. Fisioterapeuta, Mestre em Educação em Saúde, professora do Curso de Graduação em
Fisioterapia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) Fortaleza, CE – Brasil, e-mail:
reginaclaudiag@unifor.br
6. Farmacêutica Bioquímica, mestranda em Saúde Pública Pela Universidade Estadual do
Ceará (UECE), Fortaleza, CE – Brasil, e-mail: geniloiola@bol.com.br

RESUMO
As alterações posturais são deformidades que podem acometer qualquer estrutura óssea do
corpo, mas constantemente afetam a coluna. Dentre as principais alterações, incluem:
escoliose, hipercifose, hiperlordose e dor. As referidas alterações ocorrem por falta de
fortalecimento muscular, má formação genética, ou simplesmente má postura diária. Em
escolares é muito comum ocorrências de alterações posturais e são diversos os fatores que as
possibilitam, tais como, prolongada posição sentada incorreta, uso inadequado do mobiliário,
peso da mochila e outros. O estudo tem como objetivo verificar a relação das alterações
posturais versus o desempenho acadêmico dos estudantes. É um estudo quantitativo, com
abordagem descritiva, na qual a coleta de dados foi realizada com 83 crianças e adolescentes
de 3ª, 4ª e 5ª séries de uma escola municipal do nordeste na faixa etária de 8 a 12 anos. Os
instrumentos da coleta de dados constaram de uma ficha de avaliação sobre reeducação
postural global (RPG) e um questionário sobre o desempenho acadêmico dos estudantes,
respondido pelos professores. As variáveis sobre as alterações posturais abordaram o
comprometimento da cadeia anterior 85 (48,3%), posterior 48 (27,2%), superior do ombro 23
(13,1%) e a dor 20 (11,4%) e sobre o desempenho escolar abordaram o comportamento,
assiduidade e rendimento. Quanto às alterações versus desempenho escolar da 5ª série, o
comportamento e o rendimento satisfatórios tiveram significância estatística com p-valor 0,040 e 0,029,
respectivamente. Os resultados mostraram que a maioria das crianças e adolescentes

apresentou alterações posturais 48 (57,85%) e que a predominância foi da cadeia lesional
anterior em comparação com a posterior e a superior. Concluiu-se que não ocorreu relação das
alterações de postura versus desempenho escolar referentes a 3ª série e a 4ª série, entretanto,
apresentou-se diretamente associada à presença de dor.
Palavras-chave: Deformidades; Dor; Adolescentes; Escolares; Saúde do Adolescente
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A IMPORTÂNCIA DO SANITARISTA NAS ATIVIDADES DO REGISTRO
HOSPITALAR DE CÂNCER: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
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Érika Fonseca Camargo Martins²
Henrique de Castro Rodrigues²
Sandra Regina Pereira Baliza²
Pedro Roberto dos Santos²
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¹ Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
² Serviço de Epidemiologia e Avaliação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(SEAV/HUCFF) da UFRJ

INTRODUÇÃO: O Sanitarista é um profissional que visa contribuir para a construção
e melhoria do Sistema Único de Saúde. Sua formação pode ser obtida por meio de
cursos de pós-graduação (residência, especialização ou mestrado/doutorado) ou
graduação em Saúde Coletiva/Saúde Pública. A Saúde Coletiva é um campo de
ações e saberes voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde das
populações, respeitando suas diversidades e entendendo saúde não apenas como
ausência de doença, mas como um processo que envolve questões
epidemiológicas, econômicas, ambientais, demográficas e socioculturais.
OBJETIVO: Refletir sobre a atuação de alunos da Graduação e da Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ) no Registro Hospitalar de
Câncer da Seção de Informação em Saúde do Serviço de Epidemiologia e Avaliação
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (RHC/SIS/SEAV/HUCFF) - UFRJ.
MÉTODO: Trata-se de relato de experiência que descreve e reflete sobre a atuação
de sanitaristas em formação no RHC/HUCFF/UFRJ. Este serviço funciona como
campo de estágio para os alunos do quinto período da Graduação em Saúde
Coletiva e do primeiro ano da Residência em Saúde Coletiva. RESULTADOS:
Inicialmente, os estudantes acompanham o processo de trabalho dos registradores
de câncer na extração dos dados referentes ao registro dos casos oncológicos,
assim como a inserção destes dados no banco do Sistema Informatizado de Apoio
ao trabalho do RHC. A partir desta imersão, eles realizam atividades vinculadas à
vigilância epidemiológica do câncer no HUCFF/UFRJ, produzindo relatórios, boletins
informativos, estudos científicos, além de participarem na comissão oncológica do
hospital e se reunirem com diferentes entidades envolvidas no processo de cuidado
ao paciente oncológico (diversas clínicas, serviço de anatomia patológica,
documentação médica, gestão). CONCLUSÃO: as atividades desenvolvidas por
estes sanitaristas em formação são de suma importância na vigilância
epidemiológica do câncer, auxiliando no processo de transformar os dados do RHC
em informações, assim como subsidiar o planejamento, a organização e a avaliação
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das ações envolvidas no processo de cuidado ao paciente oncológico da instituição
hospitalar.
Palavras-Chave: Registro Hospitalar de Câncer, Vigilância Epidemiológica, Saúde
Coletiva, Sanitarista, Hospital Universitário.
Área: Vigilância epidemiológica/ vigilância em saúde
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Associação entre a ansiedade e depressão e o líquen plano bucal:
Um estudo de caso controle.
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de Feira de Santana (UEFS), e-mail: lecavalent@hotmail.com
2. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Estadual
de Feira de Santana (UEFS), e-mail: martinsjoana_1@hotmail.com
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Introdução: O líquen plano bucal (LPB) é uma doença inflamatória crônica, de
caráter imunológico que acomete a mucosa bucal, considerado pela
Organização Mundial de Saúde como uma lesão potencialmente maligna.
Muitos fatores têm sido associados à etiologia do LPB, incluindo os fatores
psicológicos, com resultados não conclusivos. Objetivos: Avaliar a associação
entre ansiedade e depressão e o LPB. Métodos: Foram examinados 141
indivíduos adultos, de ambos os sexos. O grupo casos foi composto por 47
indivíduos com diagnóstico clínico/histopatológico de LPB e o grupo controle,
94 indivíduos sem LPB, admitidos de forma aleatória e pareados por sexo e
idade em relação aos casos. Todos os indivíduos foram examinados sob as
mesmas

condições,

por

um

único

observador

previamente

treinado,

submetidos a exame clínico minucioso da cavidade bucal, entrevista, para
obtenção dados relacionados a variáveis sócio-demográficas e fatores de risco,
e testes psicométricos (Inventários de Ansiedade e Depressão de Beck). Os
dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando o Data Analysis and
Statiscal Software (StataSE- StataCorp LP) versão 10, utilizando o teste do
χ2 de

Pearson(p<0,05),

o

teste

de

homogeneidade

de Mantel-

Haenszel (p<0,05) e a técnica de regressão logística multinominal (p<0,05).
Resultados: Houve associação significativa entre os estados psicológicos
analisados e o LPB (p<0,001), sendo a OR bruta da associação principal 5,06
(IC95%: [2,02-12,08]). A análise de subgrupos no modelo multivariado e
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ajustado para ocupação indicou uma OR ajustada de 3,67 (IC95%: [1,05-3,46]),
também

estatisticamente

significativa.

Ao

analisar

as

condições

socioeconômicas, foi encontrada apenas uma associação significativa para a
variável cor da pele (p=0,002). Conclusão: A partir dos resultados é possível
concluir que para a amostra avaliada houve uma associação significativa entre
ansiedade e depressão e a presença de LPB.
Palavras-chave: Líquen plano bucal; depressão; ansiedade.

1438

Preditores de não registro civil de nascimento em posto de cartório implantado em
maternidade do SUS: análise de 468 crianças nascidas vivas
Maria Isabel do Nascimento1, Regina Fernandes Flauzino1, , Mara Catarina da Cunha2, Gemima
Pestana Rafael da Silva2 , Regina Hugo de Jesus Silva2, Cleonice Santos da Silva2, Luana Bezerra
da Rocha22
1

Universidade Federal Fluminense (UFF); 2Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

A implantação de cartório de registro civil em maternidades do SUS tem o propósito de
facilitar a obtenção de certidão de nascimento de bebês nascidos vivos, bem como contribuir
para a redução do sub-registro de nascimento no país. Assim, o presente estudo teve o
objetivo de analisar os fatores associados a não realização de registro civil de nascimento de
bebês nascidos vivos em maternidades do SUS com acesso a cartório. Métodos: trata-se de
estudo transversal conduzido com informações de 468 crianças nascidas vivas,
consecutivamente, nos meses de junho e julho de 2012, em uma maternidade da rede do SUS,
no estado do Rio de Janeiro. As variáveis independentes foram obtidas da via rosa da
Declaração de Nascidos Vivos e de anotações registradas no prontuário médico contemplando
características maternas (idade, cor da pele, município de residência, escolaridade e número
de filhos vivos), paternas (idade, pai não declarado), da gestação atual (realização de pré-natal
e local de ocorrência do parto), do recém-nato (sexo, peso ao nascer e destino no pós-parto).
A ausência da cópia de certidão de nascimento do bebê junto ao prontuário ou nos arquivos
do posto de cartório definiu a variável dependente não-registro de nascimento. A regressão de
Poisson foi usada para estimar razões de prevalências brutas e ajustadas. Na análise
multivariada, as variáveis com valor de p < 0,05 foram consideradas estatisticamente
significativas. Resultados: Das 468 crianças analisadas, 190 (40,6%) não tiveram a certidão de
nascimento processada no cartório da maternidade. A média de idade das mães foi de 23,5
anos (dp = 6,2 anos) e do pai foi de 27,7 anos (dp = 7,8 anos). A média de peso ao nascer foi de
3058,07 g (dp = 687,3 g). Depois do ajustamento, os preditores de não-registro de nascimento
foram a escolaridade materna (RP = 1,41; IC 95%: 1,036;1,929), ocorrência do parto antes da
hospitalização (RP = 2,15; IC 95%: 1,037; 4,461) e município de residência (RP = 1,39; IC 95%:
1,025; 1,954). Conclusão: o estudo mostrou que a baixa escolaridade, o parto não hospitalar e
residir em município vizinho ao da unidade de saúde estiveram associados ao não
processamento da certidão de nascimento na unidade de saúde, sugerindo que além da
implantação de cartórios, as medidas para redução do sub-registro implementadas em
maternidades podem ser norteadas por tais características.
A implantação de cartório de registro civil em maternidades do SUS tem o propósito de
facilitar a obtenção de certidão de nascimento de bebês nascidos vivos, bem como contribuir
para a redução do sub-registro de nascimento no país. Assim, o presente estudo teve o
objetivo de analisar os fatores associados a não realização de registro civil de nascimento de
bebês nascidos vivos em maternidades do SUS com acesso a cartório. Métodos: trata-se de
estudo transversal conduzido com informações de 468 crianças nascidas vivas,
consecutivamente, nos meses de junho e julho de 2012, em uma maternidade da rede do SUS,
no estado do Rio de Janeiro. As variáveis independentes foram obtidas da via rosa da
Declaração de Nascidos Vivos e de anotações registradas no prontuário médico contemplando
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características maternas (idade, cor da pele, município de residência, escolaridade e número
de filhos vivos), paternas (idade, pai não declarado), da gestação atual (realização de pré-natal
e local de ocorrência do parto), do recém-nato (sexo, peso ao nascer e destino no pós-parto).
A ausência da cópia de certidão de nascimento do bebê junto ao prontuário ou nos arquivos
do posto de cartório definiu a variável dependente não-registro de nascimento. A regressão de
Poisson foi usada para estimar razões de prevalências brutas e ajustadas. Na análise
multivariada, as variáveis com valor de p < 0,05 foram consideradas estatisticamente
significativas. Resultados: Das 468 crianças analisadas, 190 (40,6%) não tiveram a certidão de
nascimento processada no cartório da maternidade. A média de idade das mães foi de 23,5
anos (dp = 6,2 anos) e do pai foi de 27,7 anos (dp = 7,8 anos). A média de peso ao nascer foi de
3058,07 g (dp = 687,3 g). Depois do ajustamento, os preditores de não-registro de nascimento
foram a escolaridade materna (RP = 1,41; IC 95%: 1,036;1,929), ocorrência do parto antes da
hospitalização (RP = 2,15; IC 95%: 1,037; 4,461) e município de residência (RP = 1,39; IC 95%:
1,025; 1,954). Conclusão: o estudo mostrou que a baixa escolaridade, o parto não hospitalar e
residir em município vizinho ao da unidade de saúde estiveram associados ao não
processamento da certidão de nascimento na unidade de saúde, sugerindo que além da
implantação de cartórios, as medidas para redução do sub-registro implementadas em
maternidades podem ser norteadas por tais características.

Palavras-Chaves: Nascimento Vivo; Registro de Nascimento; Fatores de Risco; Sub-Registro
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Alterações hematológicas e na função tireoidiana em agricultores de
Farroupilha, RS.
Camila Piccoli, Cleber Cremonese, Carmen Freire
Escola Nacional De Saúde Pública Sérgio Arouca
Fundação Oswaldo Cruz
Introdução:A cidade de Farroupilha tem uma importante atividade agrícola.
Diferentes tipos de agrotóxicos são desreguladores endócrinos, podendo
alterar os níveis circulantes de hormônios tireóideos. Existem também
evidências de alterações hematológicas, porém mais limitadas, associadas
com a exposição a agrotóxicos. Objetivo: Descrever a frequencia de
alterações hematológicas e nos níveis de hormônios tireóideosem agricultores
e familiares no município de Farroupilha, RS.Metodologia: Estudo seccional
em moradores rurais deste município de idades entre 18 e 69 anos.Entre 2012
e 2013, foi aplicado um questionário em 181 homens e 121 mulheres, os quais
forneceram uma amostra de sangue para avaliação bioquímica. Foi analisada a
distribuição de frequência de alterações em função das características da
população e análise bivariada entre os níveis de hormônios tireóideos e
variáveis relacionadas a exposição a agrotóxicos. Resultados: A presença de
níveis baixos de eritrócitos, observada em 5% dos indivíduos, foi maior em
homens epessoas com baixa escolaridade, enquanto níveis baixos de
hemoglobina, presentes em 7%,foram mais frequentes em homens, indivíduos
<30 anos e casados. Níveis baixos de hematócrito, observados em 6% dos
indivíduos, foram tambémmais frequentes em agricultores quando comparado
a não agricultores.Para hormônios tireóideos, 6% da população apresentou
níveis baixos de T4 livre, sendo esta frequência maior emsujeitos <40 anos,
com menor escolaridade e maior índice de massa corporal. A frequência de
níveis de TSH elevados foide 17%, sendo maior em moradores que
trabalharam mais de 25 anosna agricultura. A frequência de níveis reduzidos
de T3 total e antiperoxidase (anti-TPO) elevada foi de 2% e 9%,
respectivamente, e não esteve associada com nenhuma das características
estudadas. Os níveis de T3 foram significativamente mais baixos em homens e
mulheres que trabalharam por mais tempo na agricultura, porém apenas
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mulheres que trabalharam por mais tempo na agricultura tiveram tambémníveis
reduzidos de T4 livre. Homens que relataram exposição a agrotóxicos
apresentaram níveis de T4 e T3 significativamente menores, e níveis mais
elevados de TSH. Conclusão: Estes achados sugerem que a exposição a
agrotóxicos nesta população rural pode acarretar alterações hematológicas e
problemas endócrinos como hipotireoidismo, particularmente em homens.
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CONDUTA PROFISSIONAL: FATOR DETERMINANTE DO
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
Janini Cristina Paiz
Nilva Lúcia Rech Stedile
Adriane Carine Kappes
Mayara Ceccinato
Vania Elisabete Schneider
Os avanços no campo da saúde, aliados à implementação de novos procedimentos e ao
uso de tecnologias de alta complexidade, impacta no aumento da geração e da
diversidade dos resíduos provenientes de estabelecimentos que prestam assistência.
Nesse cenário o gerenciamento adequado dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)
torna-se uma atribuição indispensável dos profissionais de estabelecimentos de saúde
para a redução dos índices de infecção hospitalar, redução dos acidentes ocupacionais,
bem como dos gastos decorrentes dos processos de tratamento dos resíduos. O objetivo
desse estudo é avaliar os impactos do fazer profissional frente a uma das etapas
determinantes do processo de manejo – a segregação. A metodologia empregada
constou na avaliação da composição física dos resíduos gerados no período de 24horas
de assistência de uma Unidade Hospitalar localizada no Nordeste do Rio Grande do Sul,
a qual é referência para 49 municípios da região nas especialidades clínicas, maternoinfantil e cirúrgica. A avaliação foi realizada em uma amostra de 200L de cada
categoria de resíduo – infectante, químico e comum (os resíduos perfurocortantes não
sofreram essa avaliação), diagnosticado o risco ocupacional desse processo. Nesse
contexto os resíduos foram analisados por meio da observação direta. O período de
estudo compreendeu os anos de 2012 e 2013. Os resultados permitem identificar que em
2012 os resíduos com maior índice de heterogeneidade (mistura) foram os recicláveis
(29,05%), seguido dos infectantes (20,38%) e comuns (17,80%). Em 2013 os resíduos
com maior heterogeneidade foram os infectantes (24,66%), seguido dos comuns
(15,85%) e recicláveis (14,63%), respectivamente. Os químicos apresentaram o menor
índice de mistura tanto em 2012 quanto em 2013, evidenciando domínio dos
profissionais para segregar adequadamente essa categoria. A heterogeneidade
encontrada nas diversas tipologias de resíduos aponta à necessidade de aperfeiçoamento
de programas de educação permanente em saúde acerca dessa temática, bem como a
padronização de condutas frente às formas de manejo e a conscientização por parte dos
envolvidos no gerenciamento dos fatores determinantes e condicionantes da eficácia do
processo.
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Hipertensão arterial controlada em idosos cadastrados na Estratégia Saúde
da Família
Elaine Cristina Tôrres Oliveira, Tarciana Nobre de Menezes, Ricardo Alves de Olinda

RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos importantes fatores de
risco modificáveis para as doenças cardiovasculares e constitui um problema de saúde
pública em virtude de sua elevada prevalência na população, em especial a idosa. O
presente estudo objetivou verificar a prevalência de hipertensão arterial sistêmica
controlada e fatores associados entre idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família.
Material e Métodos: Trata-se de um estudo domiciliar, transversal realizado com
indivíduos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, cadastrados na Estratégia Saúde da
Família do município de Campina Grande/PB. Foram verificadas, inicialmente, as
prevalências de HAS controlada e suas associações com variáveis demográficas,
socioeconômicas, hábitos de vida e número de morbidade referida e, posteriormente,
realizada análise univariada utilizando o teste de Qui-quadrado de Person. Para o
controle dos fatores de confundimento, os dados foram modelados por meio da
regressão de Poisson utilizando-se o método hierárquico. Para essas análises, utilizou-se
o aplicativo estatístico SPSS 17.0 e um nível de significância de 5%. Resultados:
Participaram desta pesquisa 420 idosos (68,1%), no entanto foram considerados para
fins de análise da HAS controlada, idosos em uso de medicamentos anti-hipertensivo
(278 indivíduos). Verificou-se baixa prevalência de HAS controlada entre os idosos
deste estudo (34,5%). A análise univariada não mostrou associação estatisticamente
significativa entre a HAS controlada e as variáveis independentes estudadas. Após
análise multivariada, foi observada associação entre HAS controlada, ingestão diária de
bebida alcoólica e ausência de morbidade referida. Conclusão: Foi observada baixa
prevalência de HAS controlada entre os idosos, condição que se associou ao etilismo e
ao número de morbidade referida pelo indivíduo.
Palavras-Chaves: Idosos, hipertensão arterial sistêmica controlada, fatores de risco.

1444

CONSUMO DE MICRONUTRIENTES DE CRIANÇAS DE 15 A 23 MESES DE
IDADE DA COORTE BRISA, SÃO LUÍS, MARANHÃO
Eduarda do Vale Gomes¹; Luana Lopes Padilha¹; Wyllyane Rayana Chaves Carvalho¹;
Sueli Ismael Oliveira da Conceição¹; Antônio Augusto Moura da Silva1,2; Rosângela
Fernandes Lucena Batista1,2; Ana Karina Teixeira da Cunha França¹; Vanda Maria
Ferreira Simões1,2; Fernando Lamy Filho 1,2.
1

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do

Maranhão(UFMA);2Departamento de Saúde Pública-UFMA.
INTRODUÇÃO: A nutrição tem papel fundamental em assegurar a sobrevivência e
crescimento adequados da criança. Dessa forma, tem-se observado cada vez mais a
importância de estudos que avaliem o consumo alimentar infantil, sendo estes
instrumentos eficazes para a obtenção de informações sobre características alimentares
da população. OBJETIVOS: Descrever o consumo de micronutrientes (MICRO) de
crianças de 15 a 23 meses de idade da Coorte Brisa, São Luís - MA. MÉTODO: estudo
realizado com 401 crianças pertencentes à coorte de nascimento BRISA. Para a coleta de
dados do consumo alimentar foi utilizado o recordatório alimentar de 24 horas (R24h) do
dia anterior ao dia da entrevista. Posteriormente, realizou-se a quantificação e
padronização dos alimentos e bebidas, com o auxílio de tabelas de composição de
alimentos. Os dados dos R24h foram digitados no Programa Virtual Nutri Plus® (versão
2010), para a obtenção dos valores de consumo dos MICRO estudados: ferro, zinco,
cálcio, vitaminas A e C. Após esta etapa, exportaram-se e organizaram-se os dados em
uma planilha eletrônica do Programa Excel® (versão 2010). A normalidade das variáveis
quantitativas foi verificada pelos testes Shapiro wilk, Skewness/Kurtosistests e pelo
histograma. Na ausência de normalidade das variáveis, utilizaram-se medianas e
percentis. Compararam-se os valores obtidos com a Recomendação Diária Adequada
(RDA) das DRIS (2002/2005) para crianças entre um e três anos de idade. Utilizou-se o
Teste de Mann-Whitney para verificar a existência de diferença do consumo entre sexos,
no programa STATA 12.0. O nível de significância adotado foi de 0,05. RESULTADOS:
houve predomínio de crianças do sexo masculino (51,62%), com média de idade de 19,92
± 3,71 meses. O consumo mediano de ferro foi de 7,45 (5,20 – 10,68) mg, zinco 4,16
(2,49 – 6,22) mg, cálcio 833,24 (498,11 – 1259,07) mg, vitamina A 403,08 (207,18 –
794,33) mcg e vitamina C 39,17 (12,41 – 103,09)m g. Verificou-se que todos os MICRO
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apresentaram valores aproximados aos de referência. Não houve diferença
estatisticamente

significante

entre

sexos

para

todos

os

MICRO

(p>0,05).

CONCLUSÃO: Os valores de consumo obtidos foram próximos aos de referência,
sugerindo possível adequação no consumo dos MICRO estudados. Entre sexos, não
houve diferença no consumo de MICRO, sugerindo que o sexo não é um fator
determinante no consumo destes nutrientes.
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Caracterização da infecção por HIV/Aids entre usuários do Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA) do município de Santo Antonio de
Jesus- Bahia.
Elias Fernandes Mascarenhas Pereira1
Daniela Oliveira Souza2
Lilian Guimarães de Almeida3
Oade Oliveira Cunha de Souza4
Sheyla Soares Reis costa5

INTRODUÇÃO: A propagação da infecção pelo HIV/AIDS revela uma epidemia de
múltiplas dimensões, o aumento do numero de casos em grupos populacionais
específicos desperta a ciência para investigações. O estudo objetivou Caracterizar a
infecção pelo HIV/AIDS entre os usuários do Centro de Testagem e Aconselhamento
(CTA) do município de Santo Antonio de Jesus (SAJ) Bahia (BA).
METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo epidemiológico de corte transversal,
vinculado ao estudo Estratégias de enfrentamento a feminização do HIV/AIDS em SAJBA. A população do estudo foi usuários do CTA-SAJ, atendidos entre agosto de 2007 a
outubro de 2013. Essa investigação foi realizada na ficha preenchida no atendimento
aos usuários. Foram exploradas as variáveis situação conjugal, orientação sexual e via
de infecção. As variáveis foram coletadas, os dados foram tabulados e após a análise de
todas as notificações os resultados foram submetidos a análise estatística pelo método
de cálculo percentual simples. RESULTADOS: Desde 2007, a orientação sexual
heterossexual e a fonte de infecção sexual surgem como as mais prevalentes entre os
casos notificados de HIV/AIDS em SAJ. Em 2008, as notificações representaram 17
casos e em 2009 foram 16, sendo que destes apenas um declarou manter práticas
homossexuais. No que se refere a associação entre orientação sexual e situação conjugal
em 2007 foram 16 notificações da doença, destas 75% foram entre heterossexuais,
sendo que 58% destes se declararam casados, enquanto que no ano 2011 foram 68
notificações, destas 48% foi entre heterossexuais casados, 43% solteiros e 9% viúvos.
Em 2013, até outubro, já haviam sido notificados 64 casos de HIV/AIDS sendo que
destes 30% ocorreu entre os heterossexuais casados. Entre os prováveis meios de
transmissão do HIV, de 2007 a 2013, a principal via de infecção foi relação sexual,
seguida de uso de drogas injetáveis e transmissão vertical. CONCLUSÃO: A
orientação sexual e a situação conjugal não foram considerados fatores protetores para
1

Discente Graduando em Psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de Ciências
da Saúde - Santo Antônio de Jesus – Bahia

2

Discente Graduanda em Enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de
Ciências da Saúde - Santo Antônio de Jesus – Bahia

3

Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de Ciências da Saúde e tutora do PETVS- Santo Antônio de Jesus – Bahia

4

Enfermeira e preceptora do PET-VS - Santo Antônio de Jesus – Bahia

5

Discente Graduanda em Enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de
Ciências da Saúde - Santo Antônio de Jesus – Bahia.
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infecção pelo HIV. A população heterossexual deve ser sensibilizada para a magnitude
da infecção e a necessidade de adesão aos insumos de prevenção, aspectos como papéis
de gênero e hierarquização da relação sexual devem pautar as ações intersetoriais de
prevenção, promoção da saúde e educação permanente visto que interferem na proteção
indivídual.
DESCRITORES – Síndrome de Imunodeﬁciência Adquirida, prevenção e controle.
Heterossexualidade. Parceiros Sexuais.
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FATORES ASSOCIADOS À DISCORDÂNCIA ENTRE MÉTODOS
SIMPLIFICADOS DE AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE HORTALIÇAS
LOPES, M.S.; ABREU, M.N.S.; SANTOS, L.C.; LOPES, A.C.S.
INTRODUÇÃO: A avaliação adequada do consumo de hortaliças adquire
relevância pela sua contribuição para a saúde. Entretanto, tal tarefa é um
desafio devido a aleatoriedade do consumo alimentar e dos múltiplos fatores
que interferem em sua precisão. OBJETIVOS: Identificar os fatores associados
à discordância do consumo de hortaliças mensurado por diferentes métodos.
MÉTODOS: Estudo transversal, com usuários > 20 anos de amostra
representativa de polos do Programa Academia da Saúde de Belo
Horizonte/MG. Coletaram-se dados socioeconômicos e de consumo de
hortaliças a partir de questionário estruturado e testado. O consumo de
hortaliças (exceto tubérculos) foi obtido por três métodos simplificados, que
perguntavam sobre a frequência semanal de consumo destes alimentos e
modos de preparo, cru e cozido. Foram considerados discordantes quando o
consumo semanal de hortaliças diferiu-se da soma do consumo cru e cozido
destes alimentos. Calcularam-se coeficiente Kappa e testes McNemar e MannWhitney, além da Regressão de Poisson. RESULTADOS: Resultados
preliminares incluíram 962 indivíduos, sendo 88,8% mulheres, com mediana de
idade de 57 anos, renda per capita de R$ 678,00 e 8 anos de estudo. Foi baixa
a concordância entre os métodos (Kappa ponderado=0,448; IC95%=0,355;
0,502), sendo que indivíduos que referiam consumir hortaliças diariamente
apresentaram menor percentual de discordância (13,1%). Indivíduos que
apresentaram maior discordância (81,0% para aqueles que relataram consumo
1-2 vezes/semana), por sua vez, tenderam a relatar maior frequência de
consumo de hortaliças nas variações cru e cozida. A discordância entre os
métodos associou-se ao maior número de indivíduos no domicílio [RP=1,02;
IC95%=1,01;1,03]. CONCLUSÃO: Os achados apontaram elevada
discordância entre os métodos de aferição do consumo de hortaliças,
sugerindo a necessidade de reforçar durante a entrevista quais alimentos
participam de tal grupo, bem como que o consumo total exclui turbérculos,
conforme especificado para o consumo cru e cozido destes alimentos. O fato
do maior número de indivíduos no domicílio aumentar a chance de
discordância entre os métodos sugere que compartilhar refeições pode
dificultar o registro e a avaliação precisa do quê se come, fato este a ser
observado em inquéritos alimentares.
FINANCIAMENTO: CNPq e Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais
(FAPEMIG)
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FATORES ASSOCIADOS À QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM
CÂNCER DE MAMA PÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE CÂNCER DE
MAMA NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
Priscila Almeida Barbosa; Isabel Cristina Gonçalves Leite
Introdução:O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres no Brasil, com
grande importância epidemiológica e relevante impacto social, tornando-se foco da
atenção na saúde dado as conseqüências que o diagnóstico e o tratamento acarretam na
qualidade de vida destas mulheres. Objetivo: Avaliar a qualidade de vida relacionada à
saúde (QVRS) de mulheres tratadas cirurgicamente de CA de mama no Hospital Maria
José Baeta Reis-Asconcer, na cidade de Juiz de Fora, pólo de referencia em tratamento
oncológico. Metodologia: A QVRS foi avaliada pelo European Organization for
Research and Treatment of Cancer Breast Cancer-Specific Quality of
Life
Questionnaire (EORTC QLC 30 BR-23). As variáveis foram expressas em média e
desvio padrão; e a análise estatística constou dos testes de Kruskal Wallis, Teste t de
Student ou Mann-Whitney. O nível de significância foi α < 5%, sendo construído o
modelo de regressão linear múltipla. Resultados: Participaram 121 mulheres com idade
média de 56,9 ± 10,4 anos. Os valores dos escores médios do EORTC QLC 30 BR 23
demonstraram tendência para boa qualidade de vida, sendo a escala de Saúde Global
(75,2 ± 22,1) a mais favorável e a escala funcional do EORTC QLC 30 (28,2 ± 21,0) a
mais comprometida. A variável IMC influenciou ambas as escalas de sintomas do
EORTC QLC BR23. Viu-se relação estatística significante entre a radioterapia e a
escala de sintomas do EORTC QLC 30, bem como entre a escala de sintomas do
módulo específico e o número de linfonodos dissecados. As percepções subjetivas
quanto ao diagnóstico do linfedema com relação ao tempo transcorrido influenciaram
todos os domínios do instrumento. Após controle pelas variáveis mão funcional e tempo
de cirurgia permaneceram no modelo final como variáveis explicativas da QVRS, o
IMC, a reconstrução mamária, a sensação de peso no braço, a redução ADM ombro e
sensação de blusa apertada.Conclusão: A QVRS encontrada foi relativamente boa, mas
influenciada negativamente pelo IMC, reconstrução mamária e as percepções subjetivas
quanto ao diagnóstico de linfedema. Os resultados apontam a necessidade de
valorização das percepções subjetivas quanto à condição de saúde na tentativa de prover
um atendimento mais humanizado e integral na medida de não somente prevenir
alterações funcionais futuras, como também reduzir o consequentemente impacto desta
na QV das mulheres com Ca de mama.
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Título: INSEGURANÇA ALIMENTAR DE ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE ITAIPAVA, MUNICÍPIO
DE PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO
Autores: Fliess, JC; Noel, CS; Minuzzo, DM; Ferreira, DM; Curioni, CC e Marins,
VMR
Resumo:
Introdução: A Insegurança Alimentar (IA) afeta a quantidade e qualidade da dieta,
constituindo-se como um fator determinante da nutrição inadequada, resultando em
prejuízos tanto para a saúde quanto para o estado nutricional de adolescentes. Os
programas sociais, como o Programa Bolsa Família (PBF), emergem como alternativa
para erradicar a fome e combater as desigualdades sociais, contribuindo para a
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. Objetivo: Determinar o grau de IA
nas famílias com adolescentes de 12 a 19 anos incompletos, beneficiários do PBF,
residentes no distrito de Itaipava, município de Petrópolis/RJ. Métodos: Estudo
transversal, de base populacional, realizado por meio de inquérito domiciliar, com
amostra de 23 domicílios. A situação de IA foi analisada por meio da Escala Brasileira
de Segurança Alimentar e Nutricional e o estado nutricional, pelos índices
antropométricos: índice de massa corporal para a idade e estatura para idade. As
condições socioeconômicas foram avaliadas utilizando-se um questionário estruturado.
A análise de dados incluiu inicialmente estatísticas descritivas e posteriormente foi
verificada associação entre as variáveis pelo teste do Qui-Quadrado (p<0,05).
Resultados: A IA esteve presente em 69,5% dos domicílios (43,5% IA leve, 13% IA
moderada e 13% IA grave). Nos domicílios avaliados, 73,9% não possuíam rede geral
de abastecimento de água, 60,9% não possuíam rede geral de esgoto, 43,5% das
famílias possuíam renda entre ¼ e ½ do salário mínimo, 78,3% das mães dos
adolescentes possuíam somente o ensino fundamental e 82,6% das famílias possuíam de
4 a 6 moradores. Dentre os adolescentes, 60,5% eram do sexo feminino, 5,3%
apresentaram baixo peso, 21,1% excesso de peso e 7,9% baixa estatura. Não foi
encontrada associação entre a IA e as variáveis socioeconômicas e de estado nutricional,
pelo teste do Qui-quadrado. Conclusão: A situação de IA esteve presente em mais da
metade da população do estudo, com destaque para a maior proporção de IA leve.
Quanto ao estado nutricional, observou-se que a maior parte da amostra avaliada
apresentou peso adequado, e o excesso de peso predominou em relação à desnutrição,
principalmente no sexo masculino. Os resultados salientam quanto à importância de
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estudos que privilegiem a compreensão da saúde dessa população exposta a condições
sociais adversas.
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Caracterização sociodemográfica, clínica e terapêutica dos casos
oncológicos atendidos por um Hospital Universitário do estado do Rio de
Janeiro em 2011
César Augusto Paro¹
Evelyn Kowalczyk dos Santos¹
Marcella Martins Alves Teofilo¹
Henrique de Castro Rodrigues²
Sandra Regina Pereira Baliza²
Pedro Roberto dos Santos²
Érika Fonseca Camargo Martins²
Maria Stella de Castro Lobo²

¹ Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
² Serviço de Epidemiologia e Avaliação do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho (SEAV/HUCFF) da UFRJ

INTRODUÇÃO: O câncer está dentre as doenças não-transmissíveis
responsáveis pela mudança do perfil de adoecimento da população brasileira e
mundial, sendo que sua incidência cresce num ritmo que acompanha o
envelhecimento populacional. Este cenário traz grandes desafios para as
políticas públicas e serviços de saúde, dada a necessidade da garantia de
oferta de atendimento de qualidade e em tempo oportuno. OBJETIVO: Analisar
os dados dos casos oncológicos atendidos em um Hospital Universitário do
estado do Rio de Janeiro em 2011. MÉTODO: Estudo transversal descritivo,
que avaliou dados dos casos oncológicos registrados pelo RHC do hospital que
iniciaram o atendimento no ano de 2011. As informações sociodemográficas,
clínicas e terapêuticas destes casos foram retiradas do banco de dados
presente no Sistema Informatizado de Apoio aos RHC (SisRHC). Este estudo
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. RESULTADOS: Foram atendidos 529
casos novos de neoplasia maligna, destes 51,8% eram mulheres e 48,2% eram
homens. A faixa etária predominante foi de 50 a 70 anos (52,5%). A maioria
dos pacientes mora na cidade do Rio de Janeiro (65,2%). As cinco localizações
topográficas mais frequentes para o sexo masculino foram: próstata (19,2%),
pele (11,7%), brônquios e pulmões (8,2%), estômago (7,4%) e sistema
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hematopoético e reticuloendotelial (7,0%). Já para o sexo feminino, foram:
mama (27,0%), sistema hematopoético e reticuloendotelial (8,0%), colo de
útero (7,2%), pele (6,2%) e cólon (5,4%). Em relação ao estadiamento clínico,
observa-se ainda grande ausência desta informação nos prontuários (73,4%), o
que aponta a necessidade de se utilizar estratégias para melhorar o registro
desta informação no prontuário de saúde do paciente. Quanto ao estado da
doença ao final do tratamento, observa-se que, para a maioria dos pacientes
(32,1%) ocorre a estabilização da doença; para 24,6% dos casos, a doença
ainda está em progressão; e 11,0% dos casos vieram a óbito devido a doença
durante o tratamento. CONCLUSÃO: O conhecimento das informações
relacionadas aos casos oncológicos atendidos pelo hospital permite o
acompanhamento e avaliação da qualidade da assistência prestada, assim
como o planejamento e vigilância epidemiológica do câncer na instituição.
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Prevalência de diabetes e de fatores de risco cardiometabólicos em residentes do
município de São Paulo
Autores: Fontanelli MM, Sales CH, Rogero MM, Marchioni DML, Fisberg RM.
Área de concentração: Epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis
(diabetes)
Introdução: A prevalência de diabetes tem crescido no Brasil e no mundo. Sabe-se que
o diabetes implica em maior risco de doenças cardiovasculares, sendo essas
responsáveis por considerável percentual de mortalidade nesse grupo. Quando não
controlado, o diabetes predispõe a maiores riscos de alterações metabólicas, dentre elas,
no metabolismo lipídico.
Objetivos: Estimar a prevalência de diabetes em residentes do município de São Paulo
e investigar a presença de fatores de risco cardiometabólicos entre diabéticos e não
diabéticos.
Métodos: Foram avaliados adultos (n=284) e idosos (n=284), de ambos os sexos, que
participaram do estudo transversal de base populacional ISA-Capital 2008. Foi aplicado
um questionário demográfico/socioeconômico e realizadas medidas de pressão arterial,
peso, estatura e circunferência da cintura (CC). Foi coletado sangue venoso para
dosagens de: colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína
de baixa densidade (LDL), triacilgliceróis (TG) e glicemia de jejum. As prevalências
dos fatores de risco cardiometabólicos foram comparadas pelo teste qui-quadrado.
Resultados: A prevalência de pessoas com diabetes foi de 15%. Observou-se maior
prevalência de HDL baixo e hipertrigliceridemia isolada em ambos os grupos, com
diferença para a hipertrigliceridemia isolada (maior entre os diabéticos). Os diabéticos
apresentaram maior percentual de obesidade e diagnóstico de hipertensão arterial
sistêmica. Entre esses se observou que 38% teve glicemia maior ou igual a 126 mg/dL,
apesar de 80% da população com diabetes fazer uso de hipoglicemiantes orais e/ou
insulina.
Conclusão: A prevalência de diabetes é elevada na população do estudo. Os diabéticos
apresentaram maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares e valores
glicêmicos elevados mesmo com o uso de medicamentos. Faz-se necessário melhor
monitoramento desses indivíduos, a fim de reduzir o risco de morbimortalidades. Ações
assistenciais e educacionais contínuas e efetivas podem auxiliar a minimizar a
prevalência do diabetes e os riscos inerentes a esta doença.
Palavras-chave: diabetes, dislipidemia, hipertensão, obesidade, prevalência
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Título: CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: ESTUDO
EPIDEMIOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Lygia Maria Pereira da Silva; Taciana
Mirella Batista dos Santos; Camila de Mattos Oliveira; Grizielle Sandrine de Araújo
Rocha; Lúcia de Fátima Santos de Souza; Mirian Domingos Cardoso.
Introdução: No Brasil, a violência contra criança e adolescente ganhou visibilidade a
partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio assegurar a
proteção integral, além da obrigatoriedade da notificação compulsória. Objetivo:
Descrever o perfil dos casos de violência atendidos em um hospital de referência de
Pernambuco. Método: Estudo descritivo em uma população de 378 crianças e
adolescentes vítimas de violência, atendidos no período de 2011 e 2012 e registrados na
base de dados do serviço social do hospital. Resultados: A maioria (34%) das vítimas de
residia em Recife, eram adolescentes (59%) e do sexo masculino (66,1%). Em 64% dos
casos não foi registrado a raça/cor, no entanto dos casos com essa informação a cor
parda correspondeu a 46,3%. Agressão física foi o tipo de violência em 48% dos casos,
seguido por negligencia com 43%. Em 47% dos casos as mães foram as denunciantes e,
quanto ao agressor, em 28% essa informação estava em branco, no entanto, nos casos
em que havia registro do agressor, em 28% foi registrado como desconhecido da vítima
e em 24% a mãe foi agressora. Conclusão: No serviço estudado, as principais vítimas de
violência atendidas eram adolescentes, do sexo masculino e de cor parda, sendo a
agressão física o principal tipo de violência e a mãe a principal denunciante e agressora
conhecida.
Palavra-chave: Criança e adolescente; Epidemiologia; Vigilância; Violência.
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Fatores associados ao acesso de adolescentes e jovens à assistência prénatal e ao parto na Região Nordeste do Brasil
Érida Zoé Lustosa Furtado1
Keila Rejane Oliveira Gomes2
Silvana Granado da Gama3
INTRODUÇÃO: A assistência ao pré-natal e ao parto adequado constitui importante
indicador de saúde relacionado à mãe e ao bebê, com potencial de reduzir as
principais causas de mortalidade materna e neonatal. OBJETIVO: Verificar fatores
associados ao acesso de adolescentes e jovens à assistência pré-natal e ao parto
na região Nordeste do Brasil. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Trata-se de
estudo seccional realizado com 3.014 adolescentes e jovens admitidas nas
maternidades selecionadas por ocasião da realização de parto na região Nordeste
do Brasil. O desenho da amostra foi probabilístico, em dois estágios: o primeiro
correspondeu aos estabelecimentos de saúde; e o segundo, às puérperas e seus
conceptos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e consulta ao
prontuário hospitalar, a partir de formulário eletrônico pré-testado. Os dados foram
analisados com a utilização do software SPSS versão 17.0. Foram realizadas
análises univariadas, por meio de estatística descritiva; bivariada, adotando-se o
teste qui-quadrado de Pearson, com nível de significância (p≤0,05) e multivariada,
através de regressão logística binomial com nível de significância (p˂0,05).
RESULTADOS: A média de idade das participantes deste estudo foi de 20 anos. A
maioria referiu ter laços conjugais (77,6%), ser da cor não branca (84,2%), saber ler
e escrever (96,1%), possuir até o ensino fundamental (54,6%) e pertencer às
classes econômicas D e E (50,7%). Menos de 1/5 das entrevistadas tinha trabalho
remunerado (16,7%), e quase 91,0% não possuíam plano de saúde. O acesso
inadequado ao pré-natal e ao parto ocorreu para 3,2% e 33,3% das adolescentes e
jovens, respectivamente. A análise multivariada apontou que as puérperas
1

Universidade Federal do Piauí. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Saúde,
Teresina (PI), Brasil.
2
Universidade Federal do Piauí. Colégio Técnico de Floriano e Programa de PósGraduação em Ciências e Saúde, Teresina (PI), Brasil.
3
Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Rio de
Janeiro (RJ), Brasil.
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adolescentes e jovens que mantinham laços conjugais e não possuíam plano de
saúde eram mais propensas a apresentarem acesso inadequado a esses tipos de
assistência. CONCLUSÃO: O acesso inadequado à assistência pré-natal e ao parto
esteve especialmente associado a vários fatores indicativos da persistência de
desigualdade social, evidenciando a necessidade de envidar esforços no sentido de
aumentar o acesso em tempo oportuno a esses serviços, especialmente entre
aquelas com condições socioeconômicas desfavoráveis, a fim de contribuir para
desfechos materno-infantis mais favoráveis.
Palavras-chave: Acesso a serviços de saúde. Parto. Gravidez na Adolescência.
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VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES E DIABETES:
INVESTIGANDO ÓBITOS
Kécia Costa, Cristhiane Yumi Yonamine, Bárbara Radigonda, Ana Maria Rigo Silva,
Wladithe Organ de Carvalho, Naiene C. Mariano de Angeli, Tayná Rolim Galvão
Pereira, Maria Lô Sarzi de Brito.
Introdução: As doenças cardiovasculares ainda constituem a primeira causa de morte
no mundo, mesmo com a redução de suas taxas em regiões mais desenvolvidas. A
investigação de óbitos pode contribuir para o enfrentamento das Doenças Crônicas não
Transmissíveis (DCNT). Objetivo: Descrever o funcionamento do Laboratório de
Vigilância da Saúde Cardiovascular no Município de Cambé-PR. Método: A criação
do Laboratório constitui uma iniciativa da Secretaria de Saúde de Cambé, em parceria
com a Universidade Estadual de Londrina, com participação de docentes, graduandos e
pós-graduandos em Saúde Coletiva. Seu objetivo é investigar e monitorar os óbitos por
doenças cardiovasculares e diabetes para avaliar a utilização e o acompanhamento dos
serviços de saúde, integrando o Departamento de Vigilância em Saúde e equipes das
Unidades Básicas de Saúde (UBS). São investigados todos os óbitos de residentes e
ocorridos no município, desde janeiro de 2013, que apresentarem, em qualquer campo
da declaração de óbito (DO), alguma doença cardiovascular ou diabetes. Etapas da
investigação: identificação de casos (DO), levantamento de dados em prontuários (UBS,
ambulatórios de especialidades e hospitais) e entrevistas com familiares. Resultados: O
processo teve início com a realização de oficinas de trabalho com integrantes do serviço
(coordenadores de UBS e vigilância à saúde) e academia, para sensibilização e
elaboração da ficha de investigação. As listas dos óbitos da área de cada uma das 13
UBS são encaminhadas trimestralmente e, com o apoio da equipe, são confirmados os
endereços, realizadas entrevistas e levantamento de prontuários. Concluída a
investigação, são elaborados resumos dos casos, para discussão e conclusões em
reuniões de equipes. No ano de 2013 foram selecionados 142 casos para investigação,
com uma média de 10 casos por UBS. Conclusão: A experiência tem mostrado que a
investigação de óbitos é uma estratégia viável de vigilância das DCNT e fornece
informações relevantes para o processo de monitoramento dos óbitos, subsidiando a
avaliação dos serviços.
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INCIDÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO GRAVES NÃO FATAIS NO
TOCANTINS, 2007-2012.
Andrade, MSR¹;Almeida, MMC².
¹Núcleo de Projetos e Epidemiologia /CEREST Estadual/Secretaria de Estado da Saúde
do Tocantins; ²Programa Integrado em Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador/ISC/UFBA.
Introdução: Os acidentes de trabalho determinam impacto relevante na vida produtiva,
familiar e social dos trabalhadores brasileiros, comprometendo o bem estar e a
produtividade destes. A ocorrência dos acidentes de trabalho e suas consequências
sociais são evitáveis e preveníveis, portanto, as informações relacionadas à essa
ocorrência apontam para a necessidade de intervenção do campo da saúde. Investigar a
ocorrência e o perfil desses acidentes representa uma importante estratégia para a
discussão de ações de prevenção dos acidentes de trabalho e proteção social dos
trabalhadores. Objetivo: Estimar a incidência de acidentes de trabalho graves não fatais
do estado do Tocantins, notificados no SINAN, no período de 2007 a 2012. Método:
Trata-se de um estudo descritivo e observacional realizado através de dados do SINAN
para identificação do número de casos de acidentes e dados do IBGE para a
identificação da população economicamente ativa do estado. Estimou-se o coeficiente
de incidência para cada ano estudado. Resultados: Foram registrados um total de 4.163
acidentes de trabalho, variando de 244 acidentes em 2007 a 1055 em 2012. Verificou-se
uma tendência de aumento de 332,4% ao longo do período. O coeficiente de incidência
de AT não-fatal foi de 0,37 x 1.000 trabalhadores em 2007 e atingiu 1,52 x1.000 em
2012, um aumento de 310,8%, no período. O número de AT não-fatais entre os homens
foi maior que entre as mulheres. Entre os homens, foram 216 casos em 2007 e 952 em
2012. Entre as mulheres ocorreram 28 e 103 casos, respectivamente. A faixa etária com
maior número de acidentes foi a de 19 a 39 anos, com 172 casos em 2007 e 643 em
2012, representando 62,3% dos acidentes por faixa etária no período estudado. Observase um número relevante de acidentes com crianças e adolescentes, considerando o
impacto social do trabalho infantil, perfazendo um total de 165 casos no período
observado, o que representou 3,9% do total dos acidentes. Conclusões: As informações
sobre os acidentes não fatais no Tocantins, mesmo com o reconhecimento da ocorrência
da subnotificação, permitem-nos, além de compreender melhor o perfil da população
trabalhadora acidentada no estado, avançarmos na proposição de ações efetivas de
prevenção de acidentes e promoção da saúde desses trabalhadores.
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PREVALÊNCIA DE PARTO CESÁREO EM GESTANTES DE BAIXO RISCO
OBSTÉTRICO ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE-ESCOLA NA CIDADE
DE PELOTAS, RS
BIERHALS, I. O.; FERNANDES, M. P.; PASTORE, C. A.
1
2

Mestranda. Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. UFPel.

Mestranda. Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos. UFPel
3

Nutricionista do curso de Nutrição. UFPel

Introdução: O parto cesáreo é uma alternativa médica utilizada em situações
em que as condições materno-fetais não favorecem o parto vaginal. No
entanto, tem-se observado uma frequência excessiva deste tipo de parto,
muitas vezes considerado desnecessário. A Organização Mundial da Saúde
preconiza como ideal uma taxa de cesariana entre 10% e 15%, entretanto, o
que se tem observado são taxas em geral superiores, inclusive nos serviços
públicos de saúde. Objetivos: Identificar a prevalência de parto cesáreo em
uma maternidade-escola de Pelotas e descrever as características maternas de
acordo com variáveis demográficas e socioeconômicas. Método: Estudo
descritivo, transversal, transcorrido nos meses de maio a outubro de 2012 e
constituído por uma amostra de conveniência composta por todas as gestantes
maiores de 18 anos atendidas em trabalho de parto neste período e seus
recém-nascidos, atendidos na Maternidade do Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da mesma instituição sob ofício nº 37/12. Um total de 210 mulheres se
enquadrou nos critérios de inclusão: idade gestacional ≥ 37 semanas, sem
intercorrências clínicas ativas, com gestação única, feto vivo e sem má
formação congênita. Os dados foram coletados através de questionário
padronizado aplicado à puérpera, incluindo perguntas sobre condições
demográficas e socioeconômicas e o tipo de parto foi extraído a partir de dados
do prontuário hospitalar. Resultados: Observou-se que 97 (46,2%) gestantes
tiveram seus recém-nascidos através de parto cesáreo. A idade materna média
foi de 26,0±5,7 anos. A maioria destas puérperas era casada (65,0%) e
apresentava renda familiar média de um salário mínimo (52,6%). Com relação
à escolaridade, 34,0% tinha ensino fundamental incompleto e quanto à
ocupação, houve um mesmo percentual de mulheres do lar e que trabalhavam
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fora (47,4% cada). Conclusão: Considerando que a instituição avaliada presta
atendimento exclusivo através do Sistema Único de Saúde e que os partos
decorreram de gestantes com baixo risco obstétrico, se encontrou uma
prevalência elevada de partos cesáreos. Mais estudos são necessários com o
intuito de investigar os motivos da decisão por este tipo de parto, para que se
possam identificar quais fatores são modificáveis e se reduzir a prevalência
para números mais aceitáveis.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA NO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA.
Daniela Oliveira Souza¹, Elias Fernandes², Lilian Guimarães de Almeida³, Oade
Oliveira Cunha de Souza4.
_________________________
¹Discente de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de Ciências
da Saúde - Santo Antônio de Jesus – Bahia.
²Discente de Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de Ciências da
Saúde - Santo Antônio de Jesus – Bahia
3

Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Centro de Ciências da Saúde e tutora do PET-VSSanto Antônio de Jesus – Bahia.
4

Enfermeira e preceptora do PET-VS - Santo Antônio de Jesus – Bahia

INTRODUÇÃO: No Brasil, a transmissão vertical da sífilis é considerada um
problema de saúde pública, pois acomete grande número de crianças acarretando morbimortalidade. A sífilis congênita é uma doença prevenível mediante ao acesso precoce à
testagem durante o pré-natal e o tratamento adequado das gestantes positivas e seus
parceiros. O estudo objetivou Traçar o perfil epidemiológico da sífilis congênita no
município de Santo Antônio de Jesus (SAJ)-Bahia (BA). MÉTODO: Trata-se de um
estudo quantitativo de corte transversal, vinculado ao projeto “Estratégias de
enfrentamento a feminização do HIV/AIDS em SAJ- BA”. As fontes foram dados
secundários, oriundos do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN) da
Vigilância Epidemiológica do município, no período de 2009 a setembro de 2013. Para
caracterização dos casos foram exploradas algumas variáveis sociodemográficas e
epidemiológicas (realização do pré-natal, tratamento, parceria). As variáveis foram
coletadas, os dados foram tabulados e após a análise de todas as notificações os
resultados foram submetidos à análise estatística pelo método de cálculo percentual
simples. RESULTADOS: Foram totalizados 38 casos de sífilis congênita, entre as
mulheres infectadas que transmitiram para seus conceptos 52,6% estão na faixa etárias
de 21-30 anos, 31,6% entre 31-40 anos e 15,8% entre 11-20 anos; relacionado à raça/cor
50% se auto declararam pardas, 32% pretas, 10% brancas e 8% ignoradas; 39% possuía
o ensino fundamental incompleto; 65% eram trabalhadoras de serviços domésticos
gerais. Observou-se que 81% das gestantes realizaram o pré-natal, momento do
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diagnóstico de sífilis, mas 66% dos seus parceiros não foram tratados, o que resultou na
ineficácia do tratamento. Os casos de sífilis congênita evoluíram com 76% dos
conceptos vivos, entre os que foram a óbito 8% foi sífilis congênita, 3% óbito por outras
causas, 3% por aborto, 5% natimorto e 5% ignorado. CONCLUSÃO: Notou-se a
vulnerabilidade da mulher jovem, afrodescendente, com baixo nível de escolaridade. Os
dados apresentados possibilitam avaliarmos negativamente a assistência pré-natal do
município, ações efetivas urgem por ser implementadas para que a sífilis seja
erradicada. A sensibilização das gestantes e dos profissionais para diagnóstico e
tratamento precoce é uma prioridade visto que a sífilis tem cura e seu tratamento deve
ser acessível a todos.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE FERIMENTOS POR ARMAS
DE FOGO ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE EMERGÊNCIA
Luciene Miranda de Andrade - Instituto Dr José Frota
Maisa Rocha Gomes Garcez – Universidade Estadual do Ceará
Maria Goretti Soares Monteiro - Instituto Dr José Frota
Rubens Nunes Veras Filho – Universidade de Fortaleza
Introdução: Os acidentes e violências configuram um serio problema para a saúde
pública pelos seus altos índices de morbimortalidade, além de afetar uma população
jovem e em alto teor de produtividade. Dentre estas ocorrências destacam-se as
agressões por arma de fogo, as quais são acompanhadas de mortalidade significativa.
Objetivo: Investigar o perfil epidemiológico das vítimas de ferimentos por arma de
fogo (FAF) admitidas em um hospital de emergência. Metodologia: Trata-se de um
estudo epidemiológico desenvolvido em um hospital de emergência, referência no
atendimento às vítimas de acidentes e violências. A população foi constituída pelos
pacientes admitidos por FAF e como amostra foram selecionados 150 pacientes
acompanhados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Os dados foram coletados e
compilados em planilha do Excel, analisados pelo sistema Epi Info e apresentados sob a
forma de tabelas. Os aspectos éticos foram respeitados conforme as exigências da
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: A maioria pertence ao
sexo masculino (94%), encontra-se na faixa etária entre 20 a 29 anos (44,7%), pertence
à raça parda (81,3%) e concluiu o ensino fundamental (50%). É solteiro (61,3%),
residente em Fortaleza (60,7%), e encontra-se desempregado (38,7%). Na avaliação do
acidente verificamos que referiram não ter consumido bebida alcoólica (74,7%), que a
ocorrência se deu em via pública (79,4%), no sábado (20%), no horário entre 18 às 24
(50%) horas. Foi admitido no hospital também dentro do período de 18 às 24 horas
(44,7%) e teve seu atendimento no hospital entre 1 a 2 duas horas após a ocorrência da
violência (32%). O agressor foi um desconhecido (62,7%), do sexo masculino (90%),
por motivos diversos (54,7%) e foi utilizado o revólver (92%). Quanto ao primeiro
atendimento e assistência hospitalar, foi socorrido no local do acidente (46,7%) e
trazido ao hospital (48%) pela equipe do SAMU. Sofreu trauma de extremidades
(34,7%), saiu por alta melhorada (89,3%) e ficou internado por um período de 16 a 30
dias (47,3%). Conclusões: Estes resultados reforçam a necessidade urgente de se
implementar de forma mais efetiva as políticas para desarmamento e construção de
novas estratégias de orientação a população que busquem a promoção da saúde e
reabilitação das pessoas envolvidas nas situações de violência.
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OFICINAS PEDAGÓGICAS E SEUS IMPACTOS NA REDUÇÃO DA
HETEROGENEIDADE DOS RESÍDUOS

Janini Cristina Paiz
Mayara Cechinatto
Adriane Carine Kappes
Nilva Lúcia Rech Stedile
Vania Elisabete Schneider
A problemática dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é complexa por envolver uma
diversidade de características e riscos, inerente a cada categoria de resíduos e de atores
que os geram e os manuseiam em suas atividades laborais. Nesse cenário, os resíduos
oferecem riscos à saúde individual e de coletividades, no que tange ao meio ambiente e
a saúde tanto na dimensão intra quanto extra-hospitalar. Este estudo objetiva avaliar o
impacto de oficinas de capacitação pedagógica sobre o comportamento dos recursos
humanos atuantes em um ambulatório de especialidades e de ensino, identificando os
benefícios para a redução de riscos e custos decorrentes do manejo inadequado dos
RSS. A avaliação foi realizada em 2013. A metodologia constituiu-se basicamente da
avaliação quali-quantitativa dos resíduos gerados no período de uma semana, sendo
realizada por meio de: a) caracterização dos RSS gerados anterior e posteriormente a
realização das oficinas; b) desenvolvimento de oficinas pedagógicas aos recursos
humanos que atuam na Unidade direcionadas aos acadêmicos dos cursos da área da
saúde e profissionais que atuam no estabelecimento. Os resultados mostram que antes
da realização das oficinas apenas os resíduos químicos não apresentavam mistura. Os
recicláveis representam a categoria com maior grau de heterogeneidade (29,51%). Após
a realização das oficinas a categoria de resíduo que apresentou menor grau de
heterogeneidade foi a dos comuns (12,32%). Os recicláveis continuaram a apresentar
maior grau de heterogeneidade (43,43%), o que remete a dificuldades de identificação,
diferenciação e segregação dessa categoria. É possível perceber que houve melhora na
eficiência da segregação de infectantes (0,46%) e comuns (7,74%), porém houve uma
piora nos recicláveis (13,92%) e químicos (13,21%). A categoria que mais preocupa é a
dos recicláveis que reduziram o total corretamente segregado de 70,49% para 56,57%.
Com base nesses resultados identificou-se que as oficinas foram insuficientes, tornandose necessária a aplicação de outras medidas educativas e/ou procedimentais nesse
cenário. Cabe evidenciar que entre as variáveis responsáveis por este desempenho estão:
a inserção de alunos em disciplinas práticas no ambulatório no mês da caracterização e
sua baixa participação e o não comparecimento de alunos e de profissionais médicos nas
oficinas realizadas.
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Título: Perfil dos óbitos por violência em crianças e adolescentes: uma análise dos
atendimentos em um hospital referência de Pernambuco.
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Lygia Maria Pereira da Silva; Taciana
Mirella Batista dos Santos; Camila de Mattos Oliveira; Grizielle Sandrine de Araújo
Rocha; Lúcia de Fátima Santos de Souza; Mirian Domingos Cardoso.
Introdução: Atualmente o Brasil apresenta um quadro de morbimortalidade que chama
atenção para violências e acidentes. No campo da saúde, o impacto das violência,
desencadeia a necessidade de reestruturação e redirecionamento das práticas nos
serviços. Objetivo: Caracterizar os casos de óbito por violência em crianças e
adolescentes atendidas em um hospital de referência no estado de Pernambuco.
Métodos: Estudo descritivo de base hospitalar, com 72 crianças e adolescentes com
idade até 19 anos, atendidos em um hospital de referência de Recife, PE, no período de
2007 à 2012, que morreram em decorrência de violência. Utilizou-se a base de dados do
serviço social da instituição. Resultados: Das vítimas fatais de violência, 69% eram do
sexo masculino e 15,3% menores de 1 ano seguidos por 16 anos (6,9%). O tipo da
violência mais registrada foi negligência (48,6%) e violência física (34,7%). Nos casos
de negligência a causa mais frequente foi queimadura (8,3%) seguido por queda (5,5%)
sendo a mãe a perpetradora em 48,6% dos casos. Nos casos de violência física, 88%
dos casos tinham autoria desconhecida (9/25) ou não informada (13/25). Conclusão:
Observou-se maior proporção de óbito no sexo masculino, entre menores de um ano e
ocasionado por negligência ou violência física, sendo a mãe a principal perpetradora
referenciada. Nos casos de violência física, a grande proporção de dados em branco ou
ignorado sobre o perpetrador da violência, aponta a necessidade de melhoria no sistema
de informação. O estudo aponta para implementação de políticas e medidas mais
eficazes que visem a redução significativa desse agravo, uma vez que, contrariando ao
preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as famílias, o Estado e a
sociedade não garantiram a proteção integral a que essas vítimas teriam direito.
Palavras-chave: Criança e Adolescente; Epidemiologia; Mortalidade; Violência.
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Condições Sociais, doença Periodontal e Perda Dentária em Adultos Brasileiros
Nemre Adas Saliba, Suzely Adas Saliba Moimaz, Rosana Leal do Prado, Cléa Adas Saliba
Garbin

Introdução: Cada vez mais há indícios de que a desigualdade socioeconômica oferece
implicações à saúde das pessoas e grupos humanos, sendo a iniquidade em saúde uma
realidade também da saúde bucal. Objetivo: Este estudo verificou a associação da doença
periodontal, perda dentária e edentulismo a fatores socioeconômicos e demográficos,
necessidade referida e utilização dos serviços de saúde e impacto da saúde bucal na vida
diária de adultos brasileiros. Metodologia: Os dados utilizados são provenientes do
levantamento epidemiológico executado pelo Ministério da Saúde, SBBrasil 2010. A amostra
estudada foi composta por 9779 pessoas entre 35-44 anos de idade. As variáveis desfecho
foram: presença sangramento pós sondagem e/ou cálculo dentário, perda de inserção
periodontal, perda dentária e edentulismo. Nível educacional e renda declarada foram
usados como indicadores socioeconômicos. Gênero, etnia, região de residência, uso de
serviços de saúde bucal, impacto dos dentes nas atividades diárias e outras variáveis foram
adicionadas aos modelos para ajustas a análise de regressão. Os dados foram analisados
através da técnica de regressão logística múltipla para verificar disparidades
socioeconômicas e demográficas em saúde bucal com relação a determinantes proximais e
distais de saúde, de acordo com os disponíveis no banco de dados. Resultados: Os resultados
demostraram associação entre os aspectos socioeconômicos e demográficos e todas as
variáveis de saúde bucal. Pessoas que reportaram ter baixa escolaridade e baixa renda
tiveram mais de 2 vezes chances de desenvolver qualquer uma das doenças bucais
estudadas. Perda dentária não mostrou associação como o tempo desde a última consulta
odontológica. Ter tido consulta realizada no serviço público diminuiu as chances de
edentulismo em 32%. Em relação a etnia, a única associação verificada foi a de pessoas que
se declararam pardas. Estas tiveram as chances de desenvolver sangramento e/ou cálculo
dentário, aumentadas. Todas as variáveis desfecho mostraram associação estatística
significante com as variáveis de impacto da saúde bucal na vida diária. Conclusão: Os
achados desse estudo indicaram que doença periodontal, perda dentária e edentulismo
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estiveram associados com os aspectos socioeconômicos e demográficos, uso e necessidade
de serviços de saúde bucal e indicadores de impacto na vida diária de adultos brasileiros.
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PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO
DAS
VÍTIMAS
DE
ACIDENTES
MOTOCICLETAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE EMERGÊNCIA

DE

Luciene Miranda de Andrade - Instituto Dr José Frota
Kelly Vasconcelos da Silva – Universidade Estadual do Ceará
Maria Goretti Soares Monteiro - Instituto Dr José Frota
Rubens Nunes Veras Filho – Universidade de Fortaleza

Introdução: As ocorrências envolvendo motocicletas estão cada vez mais frequentes em
nossos hospitais de emergência, e envolvendo uma população jovem, sendo atualmente um
sério problema de saúde pública. Objetivo: Investigar o perfil epidemiológico das vítimas de
acidente de motocicleta admitidas em um hospital de emergência. Método: Trata-se de um
estudo epidemiológico, desenvolvido em um hospital de emergência. A população foi
constituída pelos pacientes admitidos por acidente de motocicleta e como amostra foram
selecionados 300 pacientes acompanhados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Os
dados foram coletados e compilados em planilha do Excel, analisados pelo sistema Epi Info e
apresentados sob a forma de tabelas. Os aspectos éticos foram respeitados conforme as
exigências da Resolução 466/12. Resultados: A maioria das vítimas pertence ao sexo
masculino (87,7%), encontra-se na faixa etária entre 20 a 29 anos (37%), pertence à raça
parda (69,3%) e concluiu o ensino médio (26,3%). É solteiro (46,7%), residente em
municípios do interior do estado do Ceará (69,7%), e quanto sua situação no mercado de
trabalho é autônomo (45%). Quanto ao acidente ocorreu em dia de domingo (26%) por volta
de 18 às 24 horas (36%), foi admitido no hospital também em período semelhante (33,7%),
sendo que o tempo para a admissão hospitalar foi superior a cinco horas (29%). As vítimas
ainda referiram ter permanecido consciente após o acidente (59,7%), eram os condutores das
motocicletas (79%), e que não haviam consumido bebida alcoólica (73%). Fizeram uso do
capacete (59,7%), porém não eram habilitados a conduzir motocicleta (42,7%), a ocorrência
foi a colisão (96,3%) e não estavam acompanhados na hora do acidente (57%). Tiveram o
primeiro atendimento por uma equipe do SAMU (45,7%), o trauma sofrido foi de
extremidades (73,3%), saiu de alta hospitalar melhorado (91,7%) e permaneceu internado por
período superior a trinta dias (61,7%). Conclusões: Apesar das campanhas educativas
relacionadas à segurança no trânsito, estas ainda não foram bem absorvidas pela população,
pois evidenciamos que um grande grupo de motociclistas não utilizavam capacete e nem
possuíam habilitação. Torna-se necessário que as autoridades competentes e os representantes
políticos promovam campanhas e realizem fiscalização na capital e nos demais municípios,
evitando que vidas sejam destruídas.
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Título: Perfil da reincidência da violência em crianças e adolescentes: atendimentos
realizados por um hospital referência no estado de Pernambuco.
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Lygia Maria Pereira da Silva; Taciana
Mirella Batista dos Santos; Camila de Mattos Oliveira; Grizielle Sandrine de Araújo
Rocha; Lúcia de Fátima Santos de Souza; Mirian Domingos Cardoso.
Introdução: O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado para assegurar
direitos e proteção integral, contudo, uma expressiva parcela de crianças e adolescentes
ainda sofre em seu cotidiano algum tipo de violência, principalmente no meio familiar.
Quando não ocorre a resolutividade e a interrupção da violência a criança/adolescente
está sujeito a ser vitimizado outra vez. Objetivo: Descrever os casos de reincidência da
violência ocorridas em crianças/ adolescentes assistidos em um hospital de referência de
Pernambuco. Método: Estudo descritivo com 57 crianças e adolescentes até 18 anos
incompletos que sofreram reincidência da violência, no período de 2007 a 2012. Foi
utilizado base de dados do serviço social. Resultado: Sexo masculino representou 56,1%
dos casos e a faixa etária mais afetada foi de 10 a 14 anos (42,1%). Violência doméstica
correspondeu a 68,4% do total de caso, entretanto essa categoria de violência é mais
prevalente na faixa etária 10 a 14 anos (35,9%) e entre meninas (53,8%). Observou-se
ainda que a mãe foi a principal perpetradora da reincidência (29,8%). Conclusão: Este
estudo evidenciou que a reincidência de violência foi maior entre meninos, na faixa
etária de 10 a 14 anos sendo a violência doméstica o principal tipo e mãe a principal
perpetradora.
Palavras-chave: Criança e adolescente; Epidemiologia; Violência.
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Associação entre Hipertensão Arterial Sistêmica, hábitos alimentares e excesso de
peso em população adulta com elevada prevalência de insegurança alimentar no
Rio de Janeiro/RJ – Estudo SANDUC.
Autores: Talita Barbosa Domingos, Erica Guimarães Barros, Marina Maria Leite
Antunes, Mariana Oliveira Pinheiro Gavazza, Rosana Salles-Costa.
Introdução: Estudos demonstram elevada prevalência de Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) na população brasileira, sendo importante avaliar hábitos alimentares e
o excesso de peso, especialmente em populações com Insegurança Alimentar (IA), que
estão mais susceptíveis a uma alimentação de baixa qualidade. Objetivo: Verificar
associação entre HAS, hábitos alimentares, excesso de peso e IA em adultos. Métodos:
Inquérito domiciliar realizado em 2010, com 1.529 adultos (19-59,9 anos) do município
de Duque de Caxias/RJ. HAS foi classificada de acordo com a VI Diretrizes Brasileiras
de Hipertensão (PA sistólica ≥ 140mmHg e/ou PA diastólica ≥ 90mmHg). O hábito
alimentar foi avaliado considerando o consumo de frutas e verduras e o número de
refeições diárias. Excesso de peso foi definido como índice de massa corporal (IMC) ≥
25 kg/m². A prevalência de IA foi estimada utilizando a Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar e os indivíduos foram classificados em: Segurança Alimentar
(SA); IA leve; IA moderada/grave. As associações foram estimadas por meio de
regressão logística, ajustada por idade (fator de confusão), considerando p<0,05 para
significância estatística, bem como os intervalos de confiança (IC) de 95%. Resultados:
Dos indivíduos avaliados 50,8% eram homens e 49,2% mulheres. HAS foi observada
em 29,1% dos adultos (49,7% homens; 50,3% mulheres, p>0,05). Comparando adultos
com e sem HAS, observou-se no grupo dos hipertensos que o não consumo de frutas foi
significativamente maior (53,8% [IC 46,9-60,5] vs. 41,8% [IC 37,6-46,2]), como
também maior proporção de adultos com menos de duas refeições diárias (1 refeição =
1,7% [IC 0,04-7,19], 2 refeições = 12,3% [IC 8,6-17,1] vs. 1 refeição = 0,9% [IC 0,302,60], 2 refeições = 6,2% [IC 4,35-8,80]). O excesso de peso foi significativamente
maior entre os hipertensos (72,9% [IC 66,5-78,4] vs.57,3% [IC 52,9-61,5]), bem como a
prevalência de IA moderada/grave (17,0% [IC 11,3-24,7%] vs.8,2% [IC 5,5-11,8]).
Após ajuste, excesso de peso (OR = 1,82 [IC 1,15-2,89]), não consumo de frutas (OR =
1,69 [IC 1,09-2,62]), e menor número de refeições diárias (OR = 1,41 [IC 1,04-1,90])
permaneceram significativamente associados ao risco de desenvolver HAS. Conclusão:
Neste trabalho o excesso de peso, a omissão de refeições e não consumo de frutas foram
considerados fatores de risco para o desenvolvimento de HAS.
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Título: O mapeamento como ferramenta para o diagnóstico da situação de saúde de

territórios de saúde da família
Autores: Monique Oliveira do Nascimento, Raquel de Figueiredo Xavier, Marcella Lydia Parente
Mecozi, Raphaella Delmondes do Nascimento
Introdução: O mapeamento constitui uma importante ferramenta para o planejamento em saúde e em
territórios da Estratégia Saúde da Família é capaz de subsidiar as equipes de saúde no diagnóstico da
situação de saúde local e planejamento de ações de saúde. Para tanto, faz-se necessário a compreensão
destes territórios não apenas como um espaço físico, delimitado e acabado (território-solo), mas também
como o produto das dinâmicas sociais ocorridas nele (território-processo), e neste sentido, o mapeamento
precisa ser considerado em sua capacidade pedagógica, dialógica e interpretativa. Objetivo: descrever a
importância do mapeamento de um território de saúde da família para o diagnóstico da situação de saúde
do mesmo. Método: Estudo descritivo realizado em 2011 na microárea IV da equipe II da área de
abrangência da Unidade de Saúde da Família – USF Vila Boa Vista, localizada em Recife. A exploração
física do território, com a utilização de registros em diários de campo e fotografias, e as visitas
domiciliares a 140 famílias, com a utilização da Ficha A do SIAB, possibilitou a construção de mapas de
acesso, de equipamentos sociais, de riscos ambientais e de risco familiar. Resultados: A microárea
estudada é composta por 4 ruas, dessas, apenas 1 é totalmente pavimentada. Na localidade encontrou-se
uma igreja como equipamento social e alguns pontos comerciais. Áreas íngremes de difícil acesso,
acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e barreiras desestruturadas (33% das casas visitadas estão situadas
próximas a barreiras) fazem parte do cenário local, denotando riscos ambientais e familiares que
influenciam o processo saúde-doença da população, bem como o seu grau de vulnerabilidade. A
localização das famílias de Risco 1, 2 e 3 foi feita no mapa por cores utilizando-se critérios de escores
definidos por problemas de saúde, conforme adaptação da Escala de Risco de Coelho e Savassi (2005).
Conclusão: O diagnóstico da situação de saúde é fundamental para a implementação de medidas
eficientes e eficazes. O estudo permitiu a compreensão da relação estabelecida entre o território e os
determinantes da saúde, do adoecer e do morrer de um indivíduo ou de uma coletividade. O mapeamento
da área facilitou a visualização dos riscos ambiental e familiar, dos equipamentos sociais e do acesso à
microárea, mostrando-se suficientemente capaz de potencializar a equipe de saúde na análise da situação
de saúde da localidade e no planejamento de ações de saúde.
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COMPORTAMENTO DA DOENÇA DIARREICA AGUDA NOTIFICADA NOS
SERVIÇOS DE SAÚDE DE VIÇOSA-MG, BRASIL, ENTRE 2005 E 2011
Juliana Ferreira de Oliveira (Estudante Pós-graduação MS/UFV); Mayara Pereira
Lotério (Estudante de graduação em Medicina Veterinária/UFV); Rose Ferraz Carmo
(Analista em Educação e Pesquisa em Saúde/ESP-MG); Rafael Kopschitz Xavier
Bastos (Professor DEC/UFV); Paula Dias Bevilacqua (Professora DVT/UFV).
A implantação do Sistema de Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA)
determinou a coleta rotineira de dados sobre os casos de doença diarreica aguda (DDA)
possibilitando detecção em tempo hábil alteração no padrão esperado de ocorrência da
DDA e implementação oportuna de medidas de controle e prevenção. No entanto, pouco
se valoriza e, consequentemente, pouco se compartilha a análise descritiva de casos de
DDA, oriundos de populações com distintos níveis de saúde e expostas a diferentes
condições econômicas, ambientais sociais. Assim, o objetivo desse trabalho foi
descrever os casos de DDA notificados, como parte das atividades do Sistema MDDA,
pelos serviços de saúde ao Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal
de Saúde (SVE/SMS) do município de Viçosa. Os dados coletados compreenderam a
notificação realizada pelos serviços de saúde (15 equipes do Programa Saúde da Família
(PSF), dois hospitais, uma policlínica e o serviço de saúde da Universidade Federal de
Viçosa) desde a semana epidemiológica (SE) um de 2005 até a semana epidemiológica
52 de 2011 e foram sistematizados no Programa Microsoft® Excel, no qual foi realizada
distribuição dos casos conforme as variáveis: tempo (mês, ano), faixa etária (< 1ano, 1 a
4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos,
≥ 60 anos) e o plano de tratamento (tipo A, B e C). A incidência anual da DDA no
município foi calculada considerando a população anual estimada ou contabilizada por
pesquisas realizadas pelo IBGE. Em Viçosa, entre 2005 a 2011, a incidência da DDA
apresentou tendência de aumento (variação de 10,7 a 16,2/1.000 habitantes), não
revelando distribuição sazonal. Crianças e idosos foram os grupos populacionais mais
suscetíveis. Com relação ao tratamento utilizado, 50,6% dos casos apresentaram quadro
diarréico sem sinais de desidratação, sendo submetidos ao plano A de tratamento,
enquanto que 28,5% dos casos apresentaram desidratação grave, sendo submetidos ao
tratamento tipo C. De forma geral, em Viçosa, os casos de DDA tem satisfatória
notificação pelos/as profissionais atuantes nos serviços de saúde. A gravidade dos casos
é baixa e crianças e idosos devem ser priorizados nas ações de vigilância em saúde
voltadas para DDA.
Palavras-chave: diarreia; vigilância; serviço de saúde; notificação.
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ABSENTEÍSMO POR MOTIVO DE DOENÇA EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DO INTERIOR PAULISTA
Fantazia, MM (1); Andriolli, G (1); Dias, MDA (1); Dias, A (1).
(1). Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, Programa de Pós-graduação em
Saúde Coletiva.
Introdução: O perfil de adoecimento de trabalhadores vem sofrendo modificações em
função de mudanças econômicas que instalaram novas formas de relacionamento entre
capital e trabalho, impondo condições extremas de trabalho. Tais condições, aqui
consideradas como inadequadas, dizem respeito a como o trabalho é organizado em
suas normas de produção, divisões das tarefas, tecnologias empregadas, exigências
temporais, modos operatórios, jornadas e dicotomias entre o trabalho prescrito e o real.
Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos e psicológicos podem
também ser impostos pela organização dos processos de trabalho. Essa dinâmica está
associada a índices elevados de adoecimento físico e mental, que por sua vez levam ao
absenteísmo no trabalho. Quanto ao trabalhador adoecido, observa-se que todo o
sofrimento causado pelo processo de saúde-doença é uma realidade concreta e não
desejada, resultando em mudanças corporais, mentais e comportamentais. Objetivo: A
presente pesquisa teve o objetivo de construir o perfil de absenteísmo ocorrido em 2012
com trabalhadores estatutários de campus universitários do interior paulista. Método: O
estudo foi de corte transversal com a utilização de dados secundários extraídos de
sistemas de atendimentos ocupacional e pericial da instituição. Resultados:
Verificamos que no período 538 trabalhadores estiveram afastados por motivo de
doença e dentre estes 66,2 são do sexo feminino, 55% casados e 71% da área de saúde.
Os dados mostraram ainda que 42% passaram por uma perícia no ano, 26% com
diagnóstico de algum transtorno mental, 13,8% com diagnóstico de doenças do sistema
osteomuscular e do tecido conjuntivo, e 11% deles foram readaptados no período. Entre
os trabalhadores afastados 9,7% exerciam a função de assistentes operacionais, 10,2%
de auxiliares administrativos, 19,3% técnicos de enfermagem e 19,5% de auxiliares de
enfermagem. Conclusão: Os achados correspondem aos apontamentos da literatura na
área, demonstrando maior incidência de adoecimento entre trabalhadores da saúde, do
sexo feminino e com índices elevados de diagnósticos de transtornos mentais. Este
estudo epidemiológico contribui para a construção de um panorama que aponta para as
direções e ações necessárias para a preservação de saúde do trabalhador público.
Palavras-chave: saúde do trabalhador, absenteísmo, setor público.
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Ausência de consulta médica de rotina entre idosos hipertensos e/ou diabéticos: um
estudo epidemiológico baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.
Ferreira, D.N.
Matos, D.L.
Loyola Filho, A.I.
RESUMO
Introdução - Hipertensão Arterial (HA) e o Diabetes Mellitus (DM) constituem importantes
problemas de saúde pública em todos os países, independentemente de seu grau de
desenvolvimento. O protocolo de manejo dessas doenças recomenda acompanhamento
periódico pela consulta médica, visando minimizar a ocorrência de eventos adversos à saúde
decorrentes dessas condições. Objetivo - Investigar as características predisponentes,
capacitadoras e de necessidades de saúde associadas à não realização de consulta médica nos
últimos 12 meses, junto a 23.620 idosos hipertensos e/ou diabéticos. Metodologia - Os dados
analisados foram produzidos pelo suplemento saúde da PNAD-2008. Para identificação das
associações, utilizou-se o modelo de Regressão de Poisson, que estima razões de prevalências
e respectivos intervalos de confiança de 95%, considerando o nível de significância de 5%.
Resultados - 10,6% da população estudada não consultou o médico no período considerado,
sendo maior a prevalência entre hipertensos (10,5%) que entre diabéticos (7,1%). A ausência
de

consulta

médica

esteve

negativamente

associada

com

o

sexo

feminino

(RP=0,64;IC95%:0,59-0,69) e idade entre 75-79 anos (RP=0,86;IC95%:0,74-0,99), à posse de
plano

de

saúde

(RP=0,55;IC95%:0,49-0,63),

pior

auto-avaliação

de

saúde

(RP=0,72;IC95%:0,65-0,79 para regular e RP=0,53;IC95%:0,45-0,63 para ruim/muito ruim),
presença de condições crônicas de saúde selecionadas e presença da hipertensão associada a
diabetes (RP=0,53;IC95%:0,46-0,62); já o fato de residir nas regiões Nordeste
(RP=1,19;IC95%:1,05-1,34),

Norte

(RP=1,30;IC95%:1,10-1,55)

e

Centro-Oeste

(RP=1,21;IC95%:1,04-1,41) apresentou-se positivamente associada ao evento investigado.
Conclusões - Esses resultados corroboram o observado em estudos internacionais e nacionais
e apontam indícios de desigualdade e iniquidade na utilização da consulta médica pelos
idosos hipertensos e/ou diabéticos, a partir dos achados relativos à cobertura por plano de
saúde e região geográfica.
Palavras-chave: consulta médica; idosos; hipertensão; diabetes; inquéritos de saúde; uso de
serviços de saúde.
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EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR DOS PACIENTES IDOSOS VÍTIMAS DE QUEDAS
ATENDIDOS EM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
Luciene Miranda de Andrade - Instituto Dr José Frota
Lydia Meneses de Moura - Instituto Dr José Frota
Tiago Araújo Medeiros – Universidade Federal do Ceará
Melicia Oliveira Magalhães – Universidade Federal do Ceará
Dayse da Silva Guedes – Universidade Federal do Ceará
Isa Danielle Bezerra do Ó – Universidade Federal do Ceará
Denise Maia Alves da Silva – Universidade Federal do Ceará

Introdução: O envelhecimento populacional vem provocando um aumento contínuo no
número de idosos que buscam atendimento de emergência, portanto, torna-se necessário
conhecer as características epidemiológicas, servindo assim, de subsídio para se efetivar
cuidados aos idosos atendidos nessas instituições, pois necessitam durante a hospitalização de
cuidados específicos. Objetivo: Investigar o perfil epidemiológico dos idosos vítimas de
quedas atendidos em um hospital de emergência. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo
exploratório, retrospectivo de caráter quantitativo, realizado em hospital referência em
emergência no município de Fortaleza-Ceará. Os dados foram coletados pela equipe do
núcleo hospitalar de vigilância epidemiológica (NUHEPI), mediante ficha de investigação
utilizada para monitoramento das vítimas de acidentes e/ou violência atendidos na instituição.
Como amostra selecionou-se 300 idosos, considerando-se como critério de inclusão pacientes
que possuíam idade superior a 60 anos, realizado durante o ano de 2012. Ressalta-se que
foram respeitados os preceitos éticos 466/12 da comissão nacional de pesquisa. Resultados:
A maioria pertence ao sexo feminino (220–73,3%) na faixa etária entre 80 a 89 anos (122–
40,7%), com escolaridade entre a 1ª e 4ª série do ensino fundamental incompleto (175–
58,3%), casados (123-41%), cor parda (155-51,7%), residentes na cidade de Fortaleza (20769%) e aposentado (243-81%). O acidente ocorreu na própria residência (265-88,3%), na
quarta-feira (60-20%), entre as 06 e 12 horas (121-40,3%), foi socorrido por leigos (25585%), sofreu trauma de extremidades (260-86,7%), o tempo para admissão foi superior a
cinco horas (180-60%), esteve internado por um período de 16 a 30 dias (112-37,3%) e saiu
por alta melhorada (222-74%). Conclusões: Os resultados apontaram aos riscos que estão
expostos os idosos em seus próprios domicílios, local onde teoricamente estes deveriam estar
mais seguros e livres de acidentes e da necessidade de se estimular às equipes de atenção
primária, mas especificamente dos Programas de Saúde da Família para acompanharem mais
seguidamente a este grupo. Destacamos a importância de novos estudos envolvendo a
população de idosos como meio de contribuir na construção de novas estratégias de promoção
da saúde da pessoa idosa.
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Título: Completude dos dados de violência contra crianças e adolescentes atendidos em
um hospital referência no estado de Pernambuco.
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Lygia Maria Pereira da Silva; Taciana
Mirella Batista dos Santos; Grizielle Sandrine de Araújo Rocha; Camila de Mattos
Oliveira; Lúcia de Fátima Santos de Souza; Mirian Domingos Cardoso.
Introdução: O Sistema de Informação em Saúde busca, continuamente, melhoria na sua
qualidade, representando ainda um desafio para o Brasil. A qualidade da informação em
saúde não pode ser apreendida como um simples atributo da informação, uma vez que
estes dados, subsidiam a análise da situação de saúde do país, o impacto das
intervenções realizadas e a necessidade de reestruturação e redirecionamento das ações
para grupos específicos. Objetivo: Descrever a completude dos dados sobre violência
em crianças e adolescentes atendidas em um hospital referência de Pernambuco.
Método: Estudo descritivo numa população de 1.953 vítimas de violência com idade de
até 19 anos atendidos no período de 2007 à 2012. Utilizou-se o banco de dados do
serviço social, por se tratar de profissionais treinados e capacitados para o atendimento a
essa população. Resultados: Foram analisadas variáveis contendo dados
socioeconômicos e demográficos, bem como, dados sobre a violência A incompletude
foi maior nos referentes a raça/cor (79,8%), religião (79,1%), presença de deficiência
(74,4%) e renda familiar (55,9%), reincidência da violência (49,6%), identidade do
agressor (15,3%), composição familiar (24,7%) e situação ocupacional da vítima
(35,8%). Conclusão: O sub registro de informação de variáveis de importância
epidemiológica no banco de dados de violência contra crianças e adolescentes do
serviço, aponta para a necessidade de melhoria na captação da informação no momento
do atendimento e para a implementação de rotina de busca ativa da informação e
atualização do sistema.
Palavras-chave: Criança e Adolescente; Completude; Vigilância; Violência.
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Fatores associados à Jornada de Trabalho Prolongada em Profissionais de Saúde da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Juliana Mara Andrade
Ada Ávila Assunção
Mery Natali Silva Abreu
A jornada de trabalho prolongada tem sido associada a prejuízos tanto no âmbito
profissional quanto na vida social e familiar dos trabalhadores. Por essa razão, o tema
tem posição de destaque na sociedade em geral e nas agendas sindicais. O objetivo foi
analisar a prevalência de jornada de trabalho prolongada semanal e sua associação com
os fatores individuais, do trabalho e do emprego por meio de um estudo transversal que
utilizou questionário autopreenchido. A amostra foi constituída por 1.549 sujeitos do
universo de 13.602 trabalhadores do sistema municipal de saúde de Belo Horizonte
(SMSA-BH), Minas Gerais, Brasil. A prevalência, avaliada com base no autorrelato de
jornada de trabalho prolongada semanal, foi de 31,4% (N=486). Os resultados iniciais
baseados na análise univariada ao nível de p≤0,20 mostraram associação positiva com a
ocupação (provedor da saúde), informar mais de um emprego, estar exposto a alta
demanda física e psicológica, e baixo apoio social; ter filhos. Os resultados contribuirão
para esclarecer os efeitos da duração da jornada sobre o trabalho, a saúde e a vida dos
profissionais do SMSA-BH.
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Título: Eventos tóxicos causados por medicamentos registrados por um Centro de
Assistência Toxicológica em Fortaleza/CE
Autores: Rachel Rabay Nogueira1, Samanda Lima Oliveira1, Carlos Tiago Martins
Moura2, Polianna Lemos Moura Moreira Albuquerque2, Maria Augusta Drago Ferreira1,
Ana Paula Soares Gondim1

1. Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Ceará
2. Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) do Instituto Dr. José Frota

No Brasil, os medicamentos são frequentemente responsáveis por eventos tóxicos
registrados nos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, ocupando,
geralmente, a primeira posição entre os agentes tóxicos envolvidos. Desde janeiro de
2011, as intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos foram incluídos
entre os agravos à saúde decorrentes de causas externas acidentais ou intencionais de
notificação compulsória. O presente estudo analisou as notificações das exposições
humanas a medicamentos registradas pelo Centro de Assistência Toxicológica
(CEATOX) de Fortaleza/CE, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Tratase de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa. Foram
incluídas todas as notificações das exposições a medicamentos, considerando as
seguintes variáveis: idade, sexo, procedência, circunstância, tempo de exposição,
quantidade e classificação dos medicamentos, sendo aplicado o Código ATC. A coleta
de dados foi realizada através de um formulário de informações, construído a partir da
ficha de notificação e atendimento do próprio serviço. As exposições foram
consideradas, uma vez que a exposição é a ocorrência que antecede a intoxicação,
porém não assegura que o indivíduo exposto ao toxicante deverá manifestar a
intoxicação. Realizou-se uma análise estatística descritiva a partir da inserção dos dados
no programa Epi Info for Windows. Das 650 notificações analisadas, a maioria era de
indivíduos do sexo feminino (62,5%) e proveniente de Fortaleza (74,9%). A idade
média foi de 25 anos, variando entre nove meses a 84 anos de idade. A circunstância
mais citada foi tentativa de suicídio (66,8%), seguida por acidente individual (21,1%) e
automedicação (4%). As exposições agudas (únicas) foram as mais relatadas (95,4%).
Em quase todos os eventos notificados (94%) foi possível afirmar se houve ou não
associação entre dois ou mais medicamentos. A maioria dos pacientes foi exposta a um
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único medicamento (62,7%). As classes de medicamentos mais relatadas foram
antiepilépticos (18%), antidepressivos (12,4%), ansiolíticos (11,4%) e antipsicóticos
(10,8%). Seis óbitos foram registrados. Em suma, os medicamentos atuam como
importantes agentes tóxicos nesse Centro, tornando-se evidente a adoção de medidas de
controle mais efetivas quanto ao uso racional de medicamentos pela população e
serviços de saúde.
Palavras-chave: eventos tóxicos; exposição a medicamentos; agentes tóxicos
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Redução da mortalidade por doenças cerebrovasculares em município de médio porte com
cobertura do PSF superior a 80%.
Kécia Costa, Mayara Aparecida Oliveira da Silva, Suzana Fonseca Alves, Thalita Bento Talizin,
Wladithe Organ Carvalho, Regina Kazue Tanno de Souza
Fundamento: As doenças cerebrovasculares constituem importante agrupamento na
mortalidade por doenças cardiovasculares. As mortes por essas causas são consideradas
evitáveis por uma atenção básica efetiva, pois a intervenção sobre os fatores de risco como a
hipertensão arterial e diabetes impacta diretamente na redução da mortalidade. Objetivo:
Analisar a evolução da mortalidade por doenças cerebrovasculares segundo grupos etários e
sexo em município de aproximadamente 100.000 habitantes, com cobertura do PSF de 87%.
Método: Estudo agregado, realizado em Cambé-PR, a partir dos dados do Sistema de
Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM). Foram selecionados todos os óbitos
classificados pelo código (I60 e I69) da Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão
(CID-10), entre 1996 e 2010. Foram calculados coeficientes de mortalidade e mortalidade
proporcional agrupados por triênios, para cada sexo e faixa etária (20 a 39 anos, 40 a 59 anos,
e 60 anos e mais), visando conferir maior estabilidade aos indicadores. Resultados:
Considerando-se o primeiro e o último triênio do período, observou-se que as doenças
cerebrovasculares corresponderam, respectivamente, a 40,0% e 38,5% dos óbitos por doenças
do aparelho circulatório. O coeficiente de mortalidade passou de 54,2 para 50,9 por 100.000
habitantes, com redução de 6%. Ao estratificar por faixa etária, verificaram-se reduções de
27,9% e 35,3%, respectivamente, nos grupos etários de 40 a 59 anos (66,8 para 40,1 por
100mil) e de 60 anos e mais (704,4 para 456,6 por 100 mil) e aumento de 34% na faixa etária
de 20 a 39 anos (2,31 para 3,1 por 100 mil). O coeficiente geral por sexo apontou redução
apenas entre os homens (19,8%), porém esta análise segundo a faixa etária mostrou
diminuição de 14% entre as mulheres de 60 anos e mais. Entre os homens deste grupo, a
redução foi mais expressiva (45,1%). Conclusão: As doenças cerebrovasculares continuam
altamente relevantes no contexto da mortalidade cardiovascular, apesar das reduções
observadas em suas taxas. Essa elevada participação indica a necessidade de fortalecer as
estratégias implementadas pelas equipes de saúde da família com investimentos voltados à
ampliação das ações de prevenção, tratamento e controle dos principais fatores de risco, pois
se pressupõe que muitos eventos poderiam ser evitados com adequada intervenção da
atenção básica.
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VIVÊNCIAS NO CLIMATÉRIO: relatos de grupo de apoio em Unidade de Saúde
da Família
Maria Homéria Leite de Morais Sampaio1
Lúcia Conde de Oliveira 2
Maria das Graças Barbosa Peixoto 3
Bernard Carl Kendall4
Lígia Regina Franco Sansigolo Kerr

5

Geni Rodrigues Loiola Coelho6
1. Mestranda em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará; Rua Jovino Guedes, 60
Aptº 1104 Aldeota Fortaleza CEP: 60140-130 Ceará, Brasil. mariahomeria21@hotmail.com
3. Doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Pós-doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará
(UECE), Fortaleza, CE – Brasil, e-mail: conde.lucia@gmail.com
2. Mestre em Saúde Pública; Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde Pública;
Universidade Estadual do Ceará; Av. Paranjana, 1700 Campos do Itaperi, Fortaleza, CEP:
60740-903, Ceará, Brasil. maria.gracas@uece.br
4. Pós-doutorado em Antropologia em Antropologia médica pela Michigan State University.
Professor de Antropologia da School of Health and Tropical Medicine da Tulane University.
5. Pós-doutorado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em
Epidemiologia na Harvard School of Public Health na Universidade of California San Francisco.
Professora titular da Universidade Federal do Ceará – UFC.
6. Farmacêutica Bioquímica, mestranda em Saúde Pública Pela Universidade Estadual do
Ceará (UECE), Fortaleza, CE – Brasil, e-mail: geniloiola@bol.com.br
RESUMO
O climatério é uma etapa natural da vida da mulher, marcada por alterações biopsicossociais,
influenciadas pela história pessoal e familiar, ambiente, cultura, costumes e crenças. Trata-se
de um estudo descritivo com enfoque de análise qualitativa, cujo objetivo é conhecer a
percepção das mulheres assistidas no Centro de Saúde da Família do município de
Fortaleza/CE acerca da fase do climatério. Os sujeitos do estudo são mulheres climatéricas
que participam do grupo educativo de climatério do CSF. A coleta de dados ocorreu em agosto
de 2010. Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, e como instrumento, um roteiro
com perguntas abertas. A análise ocorreu por meio de leitura exaustiva e recorte das falas dos
sujeitos seguida da organização das temáticas. Os resultados evidenciam que o significado do
climatério está relacionado com os seus sinais e sintomas e com o meio social no qual está
inserida. Verifica-se que as mulheres que convivem com o climatério, de maneira conflitante,
encarando-o como uma etapa negativa e permeada de incertezas, consequentemente,
acrescentarão repercussões físicas, emocionais e sociais desfavoráveis para as suas vidas.
Em contrapartida, as mulheres que são mais esclarecidas se aceitam mais, sabem resolver
harmoniosamente as questões familiares e sociais e expressam maior nível de aceitação. O
grupo educativo de climatério constitui-se para essas mulheres um espaço de apoio e de
escuta, o qual favorece uma maior compreensão do processo crítico existencial envolvido e a
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troca de experiências, reduzindo o estresse e contribuindo para uma percepção mais positiva
dessa fase da vida.
PALAVRAS-CHAVE: Climatério. Mulheres. Saúde da Mulher. Prevenção. Promoção da Saúde
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Características dos Acidentes causados por Animais Peçonhentos no
Estado de Tocantins no período de 2010 a 2012

Ricardo da Costa Lima
Estatístico - Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins

Introdução: No Período de 2007 a 2012 foram notificados em média, no Brasil, 122
mil casos ao ano de acidentes por animais peçonhentos, sendo que os estados com maior
taxa de incidência foram: Alagoas (170,7 casos/ 100.000hab.), Tocantins (134,0 casos/
100.000hab.), Paraná (133,6 casos/ 100.000hab.), Santa Catariana (133,4 casos/
100.000hab.) e Minas Gerais (105,0 casos/ 100.000hab.). O Estado de Tocantins no
período de 2009 a 2012 foi o segundo estado com maior taxa de incidência do Brasil,
tendo no período registrado 18 óbitos. Portanto é importante o conhecimento das
características epidemiológicas dos acidentes que é analisada a parti dos dados do
SINAN, pois tem orientado a distribuição e utilização dos soros antipeçonhentos, além
de determinar pontos estratégicos de vigilância. Neste sentido, este artigo se propõe a
descrever o perfil dos acidentes com animais peçonhentos ocorridos no estado de
Tocantins no período 2010 a 2012, com o objetivo de determinar as características mais
visíveis nestes acidentes para que seja utilizada para a definição de medidas de
prevenção e controle. Objetivo: Descrever as características dos acidentes por animais
peçonhentos no estado do Tocantins. Métodos: Os dados foram obtidos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação do Tocantins, período de 2010 a 2012, tabulados
e calculados no software Microsoft Excel 2007 e para realizar a Análise de
Correspondência usou-se o software Statistica. Resultados: Os municípios de
Araguaína (16,33%), Palmas (11,66%) e Porto Nacional (6,43%) tiveram maior
incidência de acidentes. A faixa etária mais atingida foi de 20 a 49 anos (50,55%) e sexo
masculino (68%). A Análise de Correspondência mostrou que as picadas por animais
peçonhentos estão relacionadas com acidentes de trabalho na zona rural (100% chance),
com trabalhador agropecuário (100% chance) e nos meses de março e dezembro na
zona rural (85% chance). Conclusão: O estudo mostrou que grande parte dos acidentes
com animais peçonhentos estão associados com acidentes de trabalho, em meses e
zonas especificas de ocorrência, possibilitando com esses resultados um possível
planejamento de ações para prevenção desses acidentes.
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Caracterização dos casos de violência contra crianças e adolescentes do sexo
feminino notificados em Campina Grande, PB.

Emanuella de Castro Marcolino1
Thainá Vieira Chaves2
Cícera Renata Vieira Diniz1
Alessandro Leite Cavalcanti1

RESUMO
Introdução: A reflexão sobre a violência contra crianças e adolescentes requer o
reconhecimento de sua complexidade, uma vez que provocam forte carga emocional de
quem a comete, de quem a sofre e de quem a presencia. Este tipo de violência
representa toda ação ou omissão que pode gerar lesões, danos e transtornos ao
desenvolvimento integral, baseada em uma relação assimétrica e desigual de poder.
Objetivo: Este estudo teve o propósito de caracterizar os casos de violência cometida
contra crianças e adolescentes do sexo feminino através de fichas de Notificação do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Métodos: Estudo
transversal de caráter descritivo e analítico com base nos casos de violência contra
crianças e adolescentes do sexo feminino notificados entre junho de 2009 a junho de
2013 no município de Campina Grande – Paraíba por meio da ficha de Notificação de
Casos de violência doméstica, sexual e outras violências. As variáveis utilizadas no
estudo foram: ano de notificação do caso, faixa etária da vítima, horário de ocorrência,
local de ocorrência, tipo de violência sofrida, presença de penetração sexual e agressor
da vítima. Para construção do banco de dados e análise dos dados coletados utilizou-se
o programa estatístico SPSS. Resultados: Foram analisados 46 casos notificados de
violência contra menores de 18 anos do sexo feminino, sendo verificado que o ano de
2011 apresentou maior frequência de notificações (34,8%). Com relação à faixa etária
das vítimas, 82,6% tinha entre 10 a 18 anos de idade. A residência foi o local onde mais
aconteceram os episódios violentos, em 67,4% dos casos. As agressões foram mais
frequentes nos turnos da tarde e noite, com 34,5% cada. Levando em consideração o
tipo de agressão, 60% foram sexual, 29% física e 11%, psicológica. O agressor era
majoritariamente do sexo masculino (86,7%) e desconhecido da vítima (32,6%). Grande
parte das agressões teve como instrumento a força física (43%) e com penetração sexual
em 90% dos episódios de violência sexual. Não houve associação entre a ocorrência de
violência física e as variáveis faixa etária, horário de ocorrência, violência sexual e uso
de álcool (p>0,05). Conclusão: As adolescentes constituíram-se nas principais vítimas,
com as agressões ocorrendo no ambiente residencial, nos turnos da tarde e noite,
existindo predomínio da violência sexual.

1 Universidade Estadual da Paraíba
2 Fundação de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão
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FUNCIONALIDADE DO MEMBRO SUPERIOR E QUALIDADE DE VIDA EM
MULHERES COM CÂNCER DE MAMA PÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NA
CIDADE DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS.
Priscila Almeida Barbosa; Isabel Cristina Gonçalves Leite
Introdução:Embora os tratamentos primários para o câncer de mama tenham o objetivo
de curar e melhorar a qualidade de vida, o aumento crescente de morbidades decorrentes
da terapêutica do câncer tem sido observado, resultando em seqüelas físicas, sociais e
psicológicas.Objetivos:Investigar a relação entre a funcionalidade do membro superior e
a qualidade de vida em mulheres com câncer de mama pós intervenção cirúrgica,
assistidas no Hospital Maria José Baeta Reis-Asconcer, na cidade de Juiz de Fora, pólo
de referencia em tratamento oncológico. Metodologia:A amostra incluiu 121 mulheres
em tratamento para o câncer de mama há mais de seis meses da intervenção cirúrgica.
Foram coletados dados de prontuários, realizada entrevista e exame físico no ato da
consulta. A entrevista compreendeu na aplicação dos instrumentos de qualidade de vida,
European Organization for Research and Treatment of Cancer Breast Cancer-Specific
Quality of Life Questionnaire (EORTC QLC 30 BR-23) e o questionário de sintomas e
funções do MMSS, Disability Arm Shoulder and Hand (DASH), que caracterizou a
funcionalidade no presente estudo. Resultados: Da população do estudo, 94,6% das
mulheres tem idade superior a 50 anos; 52% vivem sem companheiro; 66% possuem
grau de escolaridade baixo e 71,9% relataram sua ocupação atual como do lar ou
aposentadas; cerca de 63,5% estavam acima do peso; 76% das mulheres apresentaram
estadiamento clínico avançado III-IV; 65,3% foram submetidas à cirurgia conservadora
e em 31,5% foi realizada pesquisa de linfonodo sentinela; 81,7% receberam
quimioterapia, 85% foram submetidas à radioterapia e 87,5 % estavam em uso de
hormonioterapia. O linfedema foi diagnosticado em 7,4% da população. Os resultados
demonstraram uma correlação moderada, mas inversa, entre a escala de Saúde Global e
escore total do DASH (r = -0,51; p < 0,001), sendo a correlação mais forte observada
entre a escala de sintomas do EORTC BR23 e o escore total do DASH (r = 0,78; p <
0,001). Conclusão:A presença de sequelas decorrentes da terapêutica do câncer no
braço e na mama tem um impacto significante no desempenho funcional dos membros
superiores, bem como na qualidade de vida relacionada a saúde nesta população.

1487

Melhorias socialmente desiguais nos níveis de cárie dentária em adolescentes
brasileiros entre 2003 e 2010
Angelo Giuseppe Roncalli; Aubrey Sheiham; Georgios Tsakos; Richard G. Watt
Embora existam diversos trabalhos disponíveis na literatura relativos às desigualdades
socioeconômicas em saúde bucal, há poucos estudos que avaliam se as melhorias na
situação de saúde bucal são acompanhadas por mudanças nas desigualdades. O
presente estudo objetivou avaliar a tendência nas desigualdades socioeconômicas na
saúde bucal de adolescentes brasileiros entre 2003 e 2010. Dados de saúde bucal de
adolescentes entre 15 e 19 anos foram obtidos dos inquéritos nacionais de saúde bucal
de 2003 (n=16.833) e de 2010 (n=5445). As variáveis dependentes foram o índice de
dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D) e o percentual de livres de cárie.
Renda familiar mensal e nível de educação formal foram as variáveis independentes.
As diferenças entre os inquéritos foram calculadas para o CPO-D e o percentual de
livres de cárie e a medida de desigualdade foi estabelecida pelo cálculo do Slope
Index of Inequality (SII) e do Relative Index of Inequality (RII). Os resultados
mostraram que tanto o CPO-D quanto o percentual de livres de cárie tiveram
diferenças significativas na desigualdade absoluta (SII) e relativa (RII) entre os dois
inquéritos avaliados, com relação à renda e educação. O SII do CPO-D aumentou de
0,54 para 2,01 e de 1,44 para 3,67 em valores relativos a renda e educação
respectivamente. Com relação ao percentual de livres de cárie, estes valores foram de
3,64 para 19,40 e de 5,06 para 22,93. Com relação ao RII, uma tendência similar foi
encontrada. Conclui-se que, apesar da redução geral no CPO-D e do aumento nos
livres de cárie, houve um crescimento nas desigualdades relativas à renda e educação
em adolescentes brasileiros entre 2003 e 2010.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONADOS À IMUNIZAÇÃO CONTRA O
TÉTANO ACIDENTAL EM UM HOSPITAL DE TRAUMAS NO ANO DE 2012
Denise Maia Alves da Silva – Instituto Dr José Frota
Luciene Miranda de Andrade – Instituto Dr José Frota
Lydia Meneses de Moura – Instituto Dr José Frota
Leonice Viana Magalhães – Instituto Dr José Frota
Irandi de Sousa Marques – Instituto Dr José Frota
Sheyla Gomes da Silva – Instituto Dr José Frota
Meriane da Cruz S Oliveira – Instituto Dr José Frota
INTRODUÇÃO: O tétano acidental ainda é um grave problema de saúde pública, apesar de
mais de um século da descoberta da vacina antitetânica. Em países subdesenvolvidos, é
responsável por cerca de 500.000 óbitos/ano. Nos países desenvolvidos, o tétano tornou-se
raro, graças às medidas profiláticas e ao maior desenvolvimento sócio econômico e cultural,
permitindo imunização adequada dos habitantes e correto atendimento aos pacientes
traumatizados e ao parto. OBJETIVO: investigar as características epidemiológicas dos
pacientes vítimas de traumas com enfoque no esquema vacinal contra o tétano no período de
janeiro a dezembro de 2012. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo, com
abordagem quantitativa, desenvolvido em um hospital público de emergências referência no
atendimento às vítimas de acidentes e violências. A população deste estudo foi constituída por
4.473 que receberam vacina contra o tétano acidental pela equipe do Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia – NUHEPI, nos meses de janeiro a dezembro de 2012. Os dados foram
coletados a partir dos registros de vacinas do serviço e apresentados sob a forma de tabelas,
tendo análise com suporte na literatura que aborda a temática. Foram respeitados os aspectos
éticos segundo a Resolução 196/96 do CNS. RESULTADOS: Nos meses de janeiro a
dezembro de 2012 foram vacinados 4.473 clientes contra o tétano acidental, destes 3.459
(77,33%) foram do sexo masculino. Dentre os clientes do sexo masculino a maioria estava na
faixa etária de 15 a 49 anos, totalizando 2.678 (77,42%). A dose de reforço também
prevaleceu no sexo masculino totalizando 2.486 (71,87%) doses. Ao analisarmos as pacientes
do sexo feminino que necessitaram de imunização no mesmo período tivemos um total de
1.014 (22,67%), a faixa etária predominante também foi entre 15 e 49 anos com 515 (50,79
%), tendo também como predominância na dose aplicada a do reforço com 773 (76,23%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao analisamos o dados fica evidente a necessidade de
campanhas de imunização contra o tétano acidental na população do sexo masculino e nas
faixas etária de 15 a 49 anos. Os enfermeiros devem assumir o papel de promover a saúde,
conscientizando os nossos clientes, seja em qualquer nível de atenção, da relevância de se
imunizarem contra o tétano.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR ENVENENAMENTO EM
MENORES DE 19 ANOS REGISTRADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO
DO ESPIRÍTO SANTO NO PERÍODO DE 2008 À 2012.

Sesse, N.S.1; Falqueto, L.E.1; Oliveira, G.G.1; Liparizi, M.R.1; Valli, J.B.1
1
Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, Gerência Estratégica de Vigilância em
Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, Brasil.

Introdução: A tentativa de suicídio (TS) vem aumentando em todo mundo, inclusive entre os
jovens. No Brasil, em 2011, foram notificadas cerca de 9850 mortes por suicídio, sendo 7,5%
em menores de 19 anos, aumento de 5,1% em relação a 2010 considerando-se o crescimento
populacional para esse estrato etário e período. Na literatura, são escassos os dados
relacionando a TS com envenenamento na faixa etária infantojuvenil. Objetivo: Descrever o
perfil epidemiológico dos casos de TS por envenenamento em menores de 19 anos registrados
no Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen) no período de 2008 a 2012.
Materiais e Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo das TS por intoxicação entre os anos de
2008 e 2012 registradas no Toxcen. Os dados foram estratificados em dois grupos: escolares (6
a 11 anos) e adolescentes incluindo jovens de 18 anos (12 a 18 anos). Resultados e Discussão:
De 2008 a 2012 foram registrados 8425 casos de TS. Destes, 20,4% (n=1718) em menores de
19 anos, sendo, respectivamente em cada ano, 307, 254, 326, 376 e 455 casos. Observados
81,6% no sexo feminino e 18,3% no sexo masculino. O grupo de 12 a 18 anos representou
95,1% da amostra. Os principais agentes envolvidos foram medicamentos (75,1%), agrotóxicos
agrícolas (12,9%) e domissanitários (4,9%), sendo 29,8% com mais de um agente. Quanto ao
desfecho, 99,2% evoluíram para cura, 0,6% (10 casos) para óbito e 0,2% (3 casos) para cura
com sequela. Todos os óbitos ocorreram entre 12 e 18 anos, 70% no sexo feminino e 70% por
agrotóxico agrícola, destacando-se o carbamato (4 casos) seguido pela fosfina (2 casos).
Verificou-se que cerca de um em cada cinco TS por envenenamento ocorreram em menores de
19 anos. Os registros e óbitos por TS foram mais frequentes entre adolescentes do sexo
feminino, mostrando-se o grupo mais vulnerável. Os medicamentos predominaram entre os
agentes, enquanto os agrotóxicos foram os principais responsáveis pelos óbitos. Conclusão: O
estudo reforça a necessidade de conscientizar a sociedade de que a TS é um problema de
saúde pública multifatorial que deve ser abordado de forma multidisciplicar envolvendo a
família, educadores e profissionais de saúde. Urge a efetivação de políticas que abordem a
atenção farmacêutica, a automedicação, o descarte de medicamentos e que restrinjam a
venda e o consumo indiscriminado de agrotóxicos.
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FATORES ASSOCIADOS À HIPERUTILIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PRONTO
ATENDIMENTOS DE UMA COOPERATIVA MÉDICA DE BELO HORIZONTE
Turci, M. A.; Cherubino, C. C.; Sampaio, L.F.R
A grande procura por unidades de urgênciae emergência tem se mostrado um problema
crescente em todo o mundo. O uso dopronto-atendimento (PA) como referência para
casos agudos que poderiam ser resolvidos em ambulatóriosaumenta a demanda e
congestiona o atendimento dasreais urgências, comprometendo a qualidade e os
resultados. O hiperutilizador(frequentflyer) é definido como o paciente admitido em um
serviço de urgência mais de três vezes no ano.A Unimed-BH é uma cooperativa médica
e operadora de planos de saúde que possui uma rede própria de serviços, que
complementam a assistência prestada pela rede contratada. Essa rede própria possui 3
unidades de Pronto-Atendimento sendo responsáveis por 46% das consultas de urgência
realizadas. O presente estudo tem como objetivo verificar os fatores associados à
realização de mais de 3 consultas de urgência no período de 1 ano.Foram selecionados
todos os clientes que realizaram consultas de urgência em serviços próprios da UnimedBH no ano de 2013, a partir das bases de dados da Operadora. A técnica utilizada foi a
Regressão Logística.Uma de suas vantagens é que a interpretação da medida é possível
através das OddsRatio(OR).Dos 179.365 clientes que realizaram consultas em PA da
rede própria Unimed-BH, 21,57% o fizeram mais de 3 vezes em 2013. Todas as
variáveis independentes estudadas estiveram associadas à hiperutilização dos serviços
de urgência à exceção do tipo de produto e dos contratos por adesão (em comparação
aos contratos individuais). São determinantes da hiperutilização a faixa etária
(OR=0,83), ser mulher (OR = 1,03), ter contrato do tipo empresarial (OR=1,07), A
utilização de serviços no ano estudado e no ano anterior também definem o
comportamento do hiperutilizador: realizou consulta eletiva (OR=1,7), frequentou
agenda livre (OR=1,3), foi hiperutilizador no ano anterior (OR=3,6), consultou pelo
menos 2 vezes com médico em especialidades básicas (OR=1,2), internação no ano
anterior (OR=1,05). A carga de doença também é fator determinante: portador de
doença coronariana (OR=1,38), acidente vascular cerebral (OR=1,67) ou diabetes
(OR=1,61). Ter plano com coparticipação no pagamento das consultas é um fator
inibidor da hiperutilização (OR=0,90), consonante com a literatura sobre o assunto.

1491

Título:

Tópico:
Integrantes:

Intoxicações medicamentosas por
benzodiazepínicos : um emblema da
farmacoepidemiologia.
Farmacoepidemiologia
Thassiany Sarmento Oliveira de Almeida
(thassysarmento@hotmail.com)
Sayonara Maria Lia Fook
Hildegard Naara Alves Furtado da Costa
Ivelise Fhrideraid Alves Furtado da Costa
Thaynara Sarmento Oliveira de Almeida
Fabio Gustavo Barros Lobo

Introdução: os benzodiazepínicos são medicamentos hipnóticos e ansiolíticos
com efeitos notáveis e com amplo índice terapêutico. Apresentam, ainda,
propriedades anticonvulsivante, relaxante muscular e amnésica. O extenso uso
inadequado dessa classe de medicamentos é relatado, tanto em países
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Objetivo: descrever o perfil
epidemiológico do consumo inadequado de benzodiazepínicos. Metodologia:
trata-se de um estudo descritivo-exploratório com enfoque nos BZD. A
pesquisa abrangeu as notificações de intoxicações medicamentosas pelo
Centro de Assistência e Informação Toxicológica de Campina
Grande/Ministério da Saúde/Anvisa , incluindo os pacientes residentes na zona
urbana, na faixa de tempo compreendida entre 2010 e 2012. Resultados:
Somaram-se 485 atendimentos sendo a frequência de BZD correspondente a
24,2% dos casos, destes 36, 70% tiveram indicação de internação, com
evolução em 100% para cura sem sequelas. O tipo de exposição destacável
representou 88%, sendo esta aguda e única. Do total dos BZD 12 (17,39%)
tiveram intencionalidade de envenenamento. O medicamento mais notificado
foi diazepam (12,37%). A média de idade entre os pacientes foi de 23 anos. O
gênero mais acometido foi o feminino, somando-se 303 casos, quanto a
escolaridade 44,5% possuem baixa escolaridade ou são analfabetos. Quanto
ao local de ocorrência, 95% das intoxicações foi no ambiente residencial. Em
relação a atividade empregatícia, destacam-se: do lar (16) e estudantes (15).
Conclusão: na Assistência Farmacêutica, além de garantir o acesso ao
medicamento, as políticas de saúde devem criar mecanismos para
acompanhar o uso, certificando de que o mesmo se dê segundo indicações
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clínicas definidas em evidências científicas e segundo as normas legais. A
ausência de atendimento a qualquer dos aspectos de racionalidade do uso
implica em utilização inadequado do medicamento.
Palavras-chave:
Autoconsumo;
Biopsicossocial;
Farmacoepidemiologia; Medicamentos Psicotrópicos.
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Epidemiologia;

Comparação de métodos para estimativa da ingestão habitual de alimentos.
Apresentação de Pôster
CARVALHO, A.M., PEREIRA, J.L.; MENDES, A.; CASTRO, M.A.; FISBERG,
R.M.; MARCHIONI, D.M.
Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil.

INTRODUÇÃO: Na investigação dos efeitos da alimentação no risco de doenças
crônicas, a exposição de interesse é a ingestão habitual de alimentos. Quando se utiliza
métodos de coleta de dados dietéticos de curto prazo, como medidas repetidas do
recordatório de 24h (R24h), dois métodos principais vêm sendo utilizados: o proposto
pelo National Cancer Institute (NCI), e outro chamado Multiple Source Method
(MSM). OBJETIVO: Comparar os dois métodos para realizar a estimativa da
distribuição da ingestão habitual de alimentos na predição do consumo individual.
MÉTODOS: Foram utilizados dados de consumo alimentar de dois R24h e um QFA
aplicados no estudo transversal de base populacional ISA-Capital 2008, referentes à
amostra representativa de adultos e idosos do Município de São Paulo (n=488). Foram
escolhidos dois grupos de alimentos com diferentes percentuais de consumo zero nos
R24h e QFA (leite e refrigerantes) para comparar as estimativas fornecidas pelo MSM e
o método desenvolvido pelo NCI. A quantidade de cada alimento consumida em cada
um dos dois dias do R24h foi incluída para análise e a variável de frequência do QFA
foi adicionada como covariável nos modelos de probabilidade e de quantidade em
ambos os métodos. Os dados foram processados no programa Stata 11.0, com um nível
de significância de 5%. RESULTADOS: O percentual de zeros do leite nos dois R24h
foi 22,2% e no QFA 13,5%, já de refrigerantes foi de 72,2% nos dois R24h e 26,9% no
QFA. Observou-se alta correlação entre os métodos (Spearman, r=0,95 para leite,
r=0,92 para refrigerante). Foi observada diferença significativa na média estimada a
partir dos dois métodos apenas para o leite (p<0.05). Já a correlação intraclasse foi de
0,91 para leite e 0,86 para refrigerante, o valor de kappa foi 0,70 para o leite e 0,58 para
o refrigerante. A diferença média individual entre os dois métodos foi de 19ml (mínimo
de -200ml e máximo de 368ml) para refrigerante e 21ml (mínimo de -82ml e máximo
de 203ml) para leite. CONCLUSÃO: Observou-se que os dois métodos apresentam
distribuições de consumo estimadas semelhantes para ambos os alimentos, fornecendo
estimativas similares para o grupo populacional, com piores estimativas quando a
proporção de zeros é maior. Entretanto a estimativa individual apresenta diferenças
importantes entre os métodos, que precisam ser consideradas em estudos de associação.
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ESTILO DE VIDA DE ADULTOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DE UM CURSO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA DO NORDESTE BRASILEIRO
Amanda Pereira Ferreira
Edina Silva Costa
Leandro Araújo Carvalho
Camila Brasileiro de Araújo Silva
Samuel Miranda Mattos
Thereza Maria Magalhães Moreira
O estilo de vida é um conjunto de ações do dia a dia que refletem as atitudes, os valores
e as oportunidades na vida das pessoas. As condições de vida e de saúde da população
brasileira têm passado por mudanças significativas nas ultimas décadas. Muitos
universitários estudam em tempo integral, dificultando a adoção de uma alimentação
saudável e a prática de atividade física, proporcionando um estilo de vida inadequado.
Este trabalho teve por objetivo caracterizar o estilo de vida de adultos jovens do curso
de educação física. Trata-se de estudo transversal com abordagem quantitativa,
realizado na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza-Ceará-Brasil. A amostra foi
composta de 109 estudantes, que responderam o questionário estruturado Estilo de Vida
Fantástico, que contempla os principais elementos que caracterizam um estilo de vida
adequado para a saúde. Os resultados apontaram predominância do sexo masculino (66;
60,5%), pouco mais da metade (47; 56,8%) com idade entre 23 e 24 anos. Quanto à
renda familiar per capita, em reais (R$), a grande maioria (101; 92,7%) afirmou que ela
corresponde a mais de dois salários mínimos. Nos resultados do questionário estilo de
vida fantástico, 68 universitários (62,3%) classificaram-se como tendo um estilo de vida
muito bom. Concluímos com a evidência de que os universitários adultos jovens
apresentam, em sua maioria, um estilo de vida muito bom, o que não minimiza a
preocupação com este grupo, por conta das tendências e estilos de vida contemporâneos.
Sugerimos que a instituição investigada realize, disponibilize e incentive programas de
promoção da saúde no decorrer do período acadêmico, contribuindo para melhoria do
estilo de vida de seu corpo discente.
Palavras – Chave: Adulto Jovem. Universitários. Estilo de Vida.
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Prevalência da dor dentária e fatores associados na população adulta de Florianópolis, Santa
Catarina: Levantamento EpiFloripa 2012
Fernanda Carrera Schroeder1
Helena Mendes Constante1
João Luiz Bastos1
Marco Aurélio Peres2

1

Departamento de Saúde Pública, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa
Catarina, Brasil.
2
Australian Research Centre for Population Oral Health, University of Adelaide,
Victoria,Austrália.
Resumo
Introdução: A dor dentária está entre os agravos bucais, cuja redução foi proposta pela
Organização Mundial da Saúde até 2020. Em Florianópolis, a última prevalência encontrada do
agravo em adultos foi de 14,8% (intervalo de confiança de 95% [IC95%] 12,9-16,7) em 2009.
Entretanto, não há publicações sobre os fatores associados à sua prevalência no município.
Objetivo:(1) Estimar a prevalência de dor dentária em indivíduos adultos de Florianópolis,
estabelecendo comparações com resultados do estudo prévio; e (2) descrever os fatores
demográficos, socioeconômicos, e relativos a condições de saúde bucal associados à
ocorrência do agravo.
Método: Análise seccional de dados de um estudo de coorte, realizado com uma amostra
representativa (n=1.082) de indivíduos de 23 a 62 anos de idade, residentes em Florianópolis,
SC, 2012.Dor dentária nos últimos seis meses foi o desfecho avaliado, tendo-se como variáveis
exploratórias: sexo, idade, renda familiar, condições da coroa dentária e número de dentes
perdidos. As associações foram avaliadas com modelos de regressão logística convencional,
ajustando-se para o desenho amostral complexo e os pesos amostrais.
Resultados:A prevalência de dor dentária foi de 19,4% (IC95% 16,5-22,6) em 2012. Embora a
frequência do desfecho tenha sido 20,3%, 27,7% e 47,1% mais elevada no grupo das mulheres,
dos indivíduos de menor faixa etária e menor renda, respectivamente, tais diferenças não
foram estatisticamente significativas. Por sua vez, apenas a presença de cárie dentária esteve
associada à maior ocorrência de dor dentária, com uma razão de odds (RO) de 2,1 (IC95% 1,23,4) para os indivíduos que apresentaram um ou mais dentes cariados em comparação àqueles
livres do agravo. As demais condições bucais (dentes perdidos e restaurados) também
apresentaram associação direta com o desfecho, porém, não estatisticamente significativas e
com menores magnitudes de associação (RO máxima de 1,4, IC95% 0,6-3,4).
Conclusão:A prevalência de dor dentária permaneceu estável no período analisado, estando
positivamente associada, principalmente, com a presença de lesões de cárie. A estimação da
ocorrência de dor, bem como de sua relação com fatores socioeconômicos, demográficos e de
saúde bucal, contribuem para a identificação de grupos prioritários para os serviços de saúde e
proporcionam parâmetros para avaliação de ações e políticas na área.
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IMPACTOS DA QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DA ÁGUA NO
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
Janini Cristina Paiz
Nilva Lúcia Rech Stedile
Vania Elisabete Schneider
Introdução: a identificação da água como veiculadora de microrganismos e substâncias
responsáveis por situações de morbi/mortalidade tem sido amplamente difundida e
reconhecida, especialmente no que se refere à água destinada ao consumo humano, uma
vez que essa, quando não tratada e monitorada de forma adequada, contribui para a
elevação da incidência e prevalência de doenças infecto-parasitárias, particularmente as
reconhecidas como doenças de veiculação hídrica. Objetivo: avaliar a qualidade da
água destinada ao consumo humano, sob o ponto de vista microbiológico – qualidade
higiênico-sanitária – em um município de grande porte do Rio Grande do Sul.
Metodologia: constitui-se de cinco fontes e formas distintas de coleta de dados:
identificação das fontes de abastecimento; avaliação in loco dos pontos de captação de
água; identificação da forma de tratamento; pesquisa em bases de dados oficiais dos
índices de Coliformes Totais e Escheria coli na água tratada no município em estudo e;
busca de registros de notificação de surtos de gastroenterites. O período de avaliação
compreende a série de análises realizada nos últimos seis anos (2007 a 2013). Este
estudo foi aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual autorizou a coleta de
dados na Vigilância Ambiental em Saúde e na Vigilância Epidemiológica. Resultados:
a fonte prioritária de abastecimento é por sistema público, do qual fazem parte 17
Estações de Tratamento de Água, o tratamento é do tipo convencional realizado por
meio da coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Os
resultados apontam de 2007 a 2013, 80 amostras de água tratada com padrão
microbiológico anormal (coliformes e/ou Escherichia coli). O número de gastroenterites
em menores de quatro anos foi de 164 em 2007, 235 em 2008, 157 em 2009, 242 em
2010, 67 em 2011, 168 em 2012 e 76 em 2013, cabe destacar que muitas delas são em
decorrência do consumo de água contaminada. Conclusões: os resultados dessa
pesquisa possibilitam identificar que a qualidade higiênico-sanitária da água fornecida
pelo sistema de abastecimento público do município possui algumas inadequações
(amostras fora do padrão) em determinadas ETAs, entretanto, o monitoramento
constante realizado permite inferir os pontos de captação que demandam maior atenção,
fator que viabiliza a tomada de decisão quanto à necessidade de tratamento adequado.
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Depressão e estresse em bancários
Maria do Socorro da S. Valente, Paulo Rossi Menezes e Cláudia de S. Lopes,
INTRODUÇÃO: Estudos envolvendo diagnóstico e avaliações da saúde mental
dos trabalhadores têm despertado interesse na comunidade científica, com
especial atenção à depressão, por representarem um alto custo social,
econômico e individual. No Brasil, dentre os trabalhadores afastados por mais
de quinze dias do trabalho, 48,8% sofreram com algum problema de saúde
mental, sendo que o principal motivo foi a depressão, e os bancários foram os
que apresentaram maior risco de afastamento comparado a outras profissões.
OBJETIVOS: Investigar a associação entre depressão e exposição a
estressores psicossociais do trabalho entre bancários.
METODOLOGIA: Estudo de corte transversal com 1.046 bancários do estado do
Pará e do Amapá. Foi utilizado um questionário autoaplicável contendo
características sociodemográficas, de depressão (Questionário sobre a Saúde
do Paciente-9 ou PHQ-9) e de estresse no trabalho (Modelo Demanda-Controleapoio social no trabalho e desequilíbrio esforço-recompensa).
RESULTADOS: A prevalência geral de depressão maior e de outras depressões
foi de 17,6% e 14,4%, respectivamente. Não houve diferença estatisticamente
significante entre os sexos. Trabalhadores expostos à atividades de alta
demanda e baixo controle, bem como baixo apoio social estiveram associados à
depressão. De igual forma, associação com depressão foi encontrada em
exposição a alto esforço/baixa recompensa, alto comprometimento excessivo e
desequilíbrio esforço-recompensa.
CONCLUSÃO: Este estudo identificou que exposição a estressores
psicossociais do trabalho está associada à depressão entre bancários.
Descritores: Depressão; Condições de trabalho; Saúde do Trabalhador;
Estudos Transversais; Trabalho bancário.
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PROBLEMATIZAÇÃO E O PORTFÓLIO NO ENSINO DE EPIDEMIOLOGIA:
EXPERIÊNCIA NOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ENGENHARIA AMBIENTAL
Juliana Ferreira de Oliveira (Estudante Pós-graduação MS/UFV); Paula Dias
Bevilacqua (Professora DVT/UFV).
O ensino da Epidemiologia deve acompanhar o processo de mudança educacional que
procura superar a forma de ensinar tradicional e valorizar a prática de metodologias de
ensino que valorizem o/a estudante como sujeito ativo do processo de ensino. Assim,
instituiu-se o uso da problematização e do portfólio no ensino de Epidemiologia para os
cursos de graduação Medicina Veterinária e Engenharia Ambiental da Universidade
Federal de Viçosa-UFV, Minas Gerais, Brasil, no primeiro semestre dos anos de 2011 e
2012. Foram objetivos da experiência: valorizar o trabalho em equipe; elaborar
situações-problema (SP) aplicadas a cenários específicos da atuação dos/as estudantes;
avaliar a adequação e o uso das SP como instrumento de estímulo à análise críticoreflexiva; utilizar e avaliar o portfólio no ensino e na avaliação formativa e
conscientizar os/as estudantes da importância da Epidemiologia no exercício
profissional. Em cada curso, os/as estudantes foram conformados/as em grupos.
Mensalmente, uma SP foi apresentada e discutida com os/as estudantes, que a
desenvolviam no portfólio (identificação dos pontos-chave, teorização e formulação de
possível intervenção). O portfólio foi construído durante o período letivo como espaço
aberto para o compartilhamento (acompanhado de reflexão) de qualquer material
considerado importante pelo grupo, além das atividades orientadas pela professora.
Os/as estudantes aderiram satisfatoriamente às metodologias e reconheceram a
importância das mesmas para a formação acadêmica e pessoal. O desenvolvimento de
SP, utilizando dados e cenários reais, oportunizou: a experimentação da atuação
profissional e o desafio de propor soluções/intervenções para os problemas identificados
em determinado contexto e a conscientização dos/as estudantes quanto à importância da
Epidemiologia nas áreas de atuação de cada curso. No entanto, o conteúdo do
desenvolvimento das SP foi mais descritivo do que reflexivo. O portfólio contribuiu
para a formação acadêmica mais ativa e permitiu observar a evolução da adesão,
entendimento da proposta e desenvolvimento da crítica e reflexão por parte dos/as
estudantes. Assim, a Problematização através de SP e o portfólio foram consideradas
metodologias praticáveis no ensino de Epidemiologia e capazes de proporcionar um
processo de ensino-aprendizagem em que o aluno participa ativamente da sua formação.
Palavras-chave: metodologias ativas; problematização; portfólio; avaliação.
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O efeito da vulnerabilidade social sobre indicadores de obesidade central:
resultados de estudo epidemiológico de base populacional.
Isabel Cristina Martins de Freitas
Suzana Alves de Moraes
Objetivos: Avaliar o efeito contextual do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social –
IPVS e identificar fatores associados aos indicadores de obesidade central, em
população adulta. Métodos: Estudo epidemiológico transversal de base populacional,
com amostra desenvolvida em três estágios. A variabilidade introduzida nos múltiplos
estágios de sorteio foi corrigida pela atribuição de pesos, originando amostra ponderada
de 2.197 participantes, com 30 anos ou mais, residentes em Ribeirão Preto-SP, em
2006. Desfechos: medidas antropométricas aferidas foram utilizadas para a
determinação da circunferência da cintura (Ccint) e o cálculo do Índice de conicidade
(Icon). Variável ecológica: IPVS, calculado pela Fundação Seade, expressa o grau de
vulnerabilidade social em cada município paulista, segundo setores censitários.
Variáveis individuais: fatores socioeconômicos e demográficos, morbidade, acesso a
serviços de saúde e fatores comportamentais. Médias dos indicadores antropométricos
foram estimadas nas categorias do IPVS e nas categorias de variáveis de nível
individual. Modelos de regressão linear múltipla, com dois níveis, foram desenvolvidos
para avaliar fatores associados aos desfechos, bem como estimar a contribuição do nível
ecológico (setor censitário). Resultados: Médias de maior magnitude da Ccint e do Icon
foram observadas entre os mais velhos, com níveis mais baixos de escolaridade e renda,
com tempo de residência ≥ 20 anos, com antecedentes pessoais de excesso de peso e,
naqueles classificados como “pré-obesos” e “obesos”. Nos modelos finais, para ambos
os desfechos, permaneceram associados: sexo, idade, antecedentes familiares de
acidente vascular cerebral, índice de massa corporal, nº de medicamentos e duração do
hábito de fumar. A contribuição do IPVS foi equivalente a 5% e a 6,7% (rho) para a
Ccint e para o Icon, respectivamente, apresentando relação direta com ambos os
desfechos. Conclusões: Em Ribeirão Preto, o planejamento de políticas de intervenção
voltadas para a promoção de hábitos saudáveis e prevenção da obesidade central deve
considerar o efeito de contexto, uma vez que o impacto dessas intervenções, quando
planejadas apenas para promover mudanças em nível individual, pode ser atenuado pelo
grau de vulnerabilidade social.
Palavras-chave: Indicadores antropométricos. Obesidade central. Fatores associados.
Efeito contextual. Modelos multinível. Estudos transversais. Epidemiologia.
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TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE GORDURA TOTAL
EM INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
SÃO LUÍS, MARANHÃO, 2011
AUTORES: PADILHA, L.L.; CARVALHO, W.R.C.; GOMES, E.V.; FRANÇA,
A.K.T.C.; LIMA, S.T.R.M.; FILHO, N. S.
INTRODUÇÃO: O consumo de gordura, não deve ultrapassar os limites de 15% a
30% da energia total da alimentação diária (BRASIL, 2008), visto que uma dieta rica
em gorduras está relacionada ao aumento da incidência do sobrepeso, da obesidade e de
DCNT (WHO, 2003). Sendo assim, a verificação de possíveis fatores associados a esse
alto consumo de gordura torna-se importante para tomada de medidas de enfrentamento
e melhorias desse consumo. OBJETIVOS: Avaliar os fatores associados ao consumo
de gorduras totais de indivíduos atendidos em duas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
em São Luís-MA, 2011. MÉTODO: Estudo transversal, realizado com 134 indivíduos
atendidos em duas UBS de São Luís-MA, de fevereiro de 2010 a janeiro de 2011. Para a
coleta de dados foi aplicado um formulário padronizado com dados sociodemográficos,
estilo de vida e história clínica, além de três recordatórios alimentares de 24 horas para a
obtenção de dados do consumo alimentar de gordura. Para a análise estatística das
associações utilizou-se a regressão linear múltipla. A normalidade das variáveis
quantitativas foi avaliada pelos testes Shapiro Wilk, cálculo de assimetria/curtose e pelo
histograma. Os dados foram analisados no programa estatístico STATA 12.0 e o nível
de significância adotado foi de 5%. RESULTADOS: A média de idade foi de 61,46 ±
12,14 anos, com predomínio do sexo feminino (76,12%), cor da pele parda (67,91%),
renda menor ou igual a quatro salários mínimos (70,90%) e com frequência escolar
inferior ou igual a oito anos de escola (73,13%). Quanto à orientação nutricional
verificou-se que 55,22% (n=74) não tinham recebido até então nenhum tipo de
orientação nutricional. O consumo médio do log de gordura total foi de 3,39g ± 4,40g.
A análise multivariada mostrou associação entre a escolaridade (p=0,02; IC=0,09; 0,40)
e o sexo (p=0,025; IC= -0,36; -0,02) com o consumo do log de gordura total. Quanto
menor a escolaridade, maior o consumo do log gordura total, a cada diminuição de um
ano de escolaridade o consumo do log de gordura dos participantes avaliados aumenta
em 0,24 ou 24%. Ao passo que os homens apresentaram menor consumo que as
mulheres, estas tem um consumo de 19% superior aos primeiros. CONCLUSÃO: Em
suma, as mulheres e os indivíduos com menor escolaridade apresentaram maior
consumo de gordura total na amostra estudada.
Palavras-chave: gordura total; indivíduos; unidades básicas de saúde.
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PANORAMA DAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL NO BRASIL DURANTE OS
ANOS DE 2011 E 2012
Gerarda Maria Araujo Carneiro
Deborah Pedrosa Moreira
Samira Valentim Gama Lira
Poliana Hilário Magalhães
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
Uma das ações estratégicas no enfrentamento do abuso sexual no Brasil é o Disque
Direitos Humanos - Disque 100. O Disque 100 é um serviço de utilidade pública
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que recebe,
encaminha e monitora as informações por via telefônica, em especial as que
atingem populações com vulnerabilidade acrescida. Nesse contexto, o trabalho
objetivou avaliar as denúncias por mês e estado brasileiro, além do perfil das vítimas
e suspeitos nos anos de 2011 e 2012. A solicitação dos dados foi realizada no
endereço eletrônico do governo federal “Acesso à Informação” em janeiro de 2014,
mediante solicitação das informações à Secretaria dos Direitos Humanos por meio
das denúncias do Disque 100, através do cadastro de uma das pesquisadoras no
sistema. Os resultados apontaram que o estado com destaque em 2011 foi a Bahia,
com 3.328 denúncias (11,79%), seguido de São Paulo (10,25%) e Rio de Janeiro
(9,40%). Quanto ao mês destacou-se novembro com 3.831(13,57%), seguido de
outubro (13,08%), setembro (11,63%) e dezembro (10,83%). Com relação ao ano de
2012, São Paulo com 5.882 ligações (10,57%) teve destaque, seguido da Bahia
(10,30%) e Rio de Janeiro (10,14%). Quanto ao mês, prevaleceu outubro com 6.629
(11,91%), seguidos por agosto (10,21%) e novembro (9,83%). No que diz respeito
ao perfil das vítimas, prevaleceu o sexo feminino nos anos de 2011, (62,13%) e
2012 (63,10%), quanto à idade destacaram-se adolescentes entre 12 e 14 anos
(26,34%), e a cor/raça não foram informadas durante a ligação (42,95%). Com
relação ao perfil dos suspeitos, destacou-se o sexo masculino em ambos os anos
(53,50%), e a idade do mesmo não foi informada (30,88%). A cor/raça no ano de
2011 não foi informada (39,49%), porém em 2012 destacou-se a preta (48,29%).
Fazendo uma comparação com os dois anos pesquisados, foi observado um
aumento de 97,12% no número de ligações, o que pode apontar uma maior
mobilização e divulgação acerca do Disque 100, bem como da sensibilização desta
temática pela comunidade. Este estudo apresenta dados similares aos demais que
assinalam as adolescentes negras como abusadas e os homens como suspeitos.
Além disso, faz-se necessária uma análise do panorama apresentado com o olhar
voltado para os estados com maior número de denúncias, para averiguar a realidade
local e as estratégias de enfrentamento realizadas nestes espaços.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE MOTOCICLETA
ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE EMERGÊNCIA
Luciene Miranda de Andrade – Instituto Dr José Frota
Denise Maia Alves da Silva – Instituto Dr José Frota
Lydia Meneses de Moura – Instituto Dr José Frota
Tiago Araújo Monteiro – Instituto Dr José Frota
Dayse da Silva Guedes – Instituto Dr José Frota
Isa Danielle Bezerra do Ó – Instituto Dr José Frota
Melicia Oliveira Magalhães – Instituto Dr José Frota

Introdução: Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de óbito no Brasil,
representando um grave problema de saúde pública, não só pelas perdas de vida e pelas
seqüelas resultantes, mas também, pelos seus custos diretos e indiretos, que causam um
importante ônus para a sociedade. Objetivo: Investigar o perfil epidemiológico das vítimas
de acidentes de motocicleta admitidos em um hospital de emergência. Metodologia: Tratase de um estudo retrospectivo com abordagem quantitativa desenvolvido em um hospital
público de emergências situado na cidade de Fortaleza - Ceará. A população foi composta
pelos pacientes admitidos por acidente de motocicleta no ano de 2012 e como amostra
tivemos 150 pacientes. Os dados foram coletados a partir de fichas de investigação
epidemiológica de acidentes e violências do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia e
apresentados sob a forma de tabelas e gráficos. Vale ressaltar que foram respeitados os
aspectos éticos que envolvem pesquisas com seres humanos de acordo com a resolução
466/12. Resultados: A maioria das vítimas pertence ao sexo masculino (119 – 79,37%),
encontra-se na faixa etária entre 20 a 29 anos (64 – 42,7%), e apresentou escolaridade entre
a 5ª e 8ª incompleta do ensino fundamental (47 - 31,3%). É solteiro (63 - 42%), residente
em municípios do interior do estado do Ceará (113 – 75,3%). O acidente ocorreu no
domingo (49 – 32,7%) por volta de 12 às 18 horas (50 – 33,3%). As vítimas ainda referiram
ter permanecido consciente após o acidente (88 - 58,7%), eram os condutores das
motocicletas (115 – 76,7%), e que não haviam consumido bebida alcoólica (107 – 71,3%).
Fizeram uso do capacete (80 – 53,3%), porém não eram habilitados a conduzir motocicleta
(76 – 66,1%), a ocorrência foi a colisão (103 – 68,7%). Tiveram o primeiro atendimento
por uma equipe do SAMU (81 - 54%), o trauma sofrido foi de extremidades (94 – 62,7%),
saiu de alta hospitalar melhorado (139 – 92,7%) e permaneceu internado por período
superior a trinta dias (84 - 56%). Conclusões: Percebe-se a necessidade de intensificação
de campanhas para prevenção de acidentes de trânsito, principalmente os acidentes de
motocicleta, que são acompanhados por elevados índices de morbimortalidade.
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Deterioro de la salud física y mental, y acciones para prevenirlo desde mirada de un grupo
de trabajadores informales “venteros” del centro de Medellín. 2014
María Osley Garzón Duque1, Álvaro Giraldo Pineda2, Fabio León Rodríguez Ospina3,
Constanza Forero Pulido4
Resumen
Este estudio se realizó con Trabajadores informales “venteros” ambulantes, estacionarios
y semi-estacionarios del centro de la ciudad de Medellín, para el estudio de sus
condiciones de salud-enfermedad con una metodología participativa. Objetivo:
comprender desde la mirada de un grupo de trabajadores informales “venteros” del
centro de Medellín el significado que le dan al deterioro en la salud física y mental y a las
acciones que adelantan para prevenirlo.

Metodología: cualitativa-etnográfica, con

inmersión en campo. Técnicas: entrevistas, observaciones y diario de campo. Los
participantes hicieron parte de todo el proceso, se respetó la confidencialidad y se
discutieron los resultados con los “venteros” para validar los datos y realizar ajustes. La
ética como principio de trabajo. Resultados: El trabajo, la lucha por su reivindicación y su
seguridad genera en el trabajador desgaste corporal y mental, que además está mediado
por la edad, las interacciones con las personas, el ambiente y las situaciones
socioeconómicas, políticas y familiares, que generan angustia. El deterioro “desgaste” se
manifiesta en el cuerpo en forma vaga y en la

mente con alteraciones de

comportamiento. Los trabajadores retardan el deterioro, con costumbres sanas, buenas
relaciones, autocuidado y protegiéndose del clima, además buscan pertenecer a
organizaciones gremiales, tener escarapela y recibir apoyo familiar. Conclusiones: El
deterioro “desgaste” es un proceso normal que puede llevar a la enfermedad, depende
del trabajo y la forma como este se realiza, de las relaciones con la familia, los
compañeros, los amigos, los compradores, la autoridad y los comerciantes formales, así

1

Magister en Epidemiología. Docente Facultad de Medicina Universidad CES-Medellín.
Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Antioquia – Facultad Nacional de Salud Pública. Medellín.
3
Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Antioquia - Facultad Nacional de Salud Pública. Medellín.
4
Magister en Salud Pública. Docente Universidad de Antioquia - Facultad de Enfermería. Medellín.
2



Venteros: trabajadores (población laboral vulnerable) que ejercen su oficio en las calles y aceras de la ciudad, vendiendo frutas,
productos de cosecha, mercancía y cacharro, comidas rápidas, dulces, etc.
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como la edad y el ambiente. Sus manifestaciones son físicas y mentales. Este abordaje
abre espacios para profundizar sobre el tema del deterioro “desgaste” y su relación con el
trabajo en poblaciones laborales vulnerables.

Palabras clave: trabajo informal, deterioro, desgaste, salud, investigación cualitativa.
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Territorialidade da Assistência Neonatal na RMRJ
Introdução - A distribuição dos nascimentos, dos óbitos neonatais e dos leitos de obstetrícia e
de Unidade de terapia Intensiva Neonatal – rede de atenção à saúde - expressam como o
cuidado neonatal está “organizado”. O conceito de territorialidade se refere aos usos
diversificados do território e dos lugares e da construção de uma espacialidade do cuidado em
saúde.
Objetivo - descrever a distribuição dos nascimentos, óbitos neonatais e dos recursos segundo
local de residência da mãe e de ocorrência dos mesmos, na região metropolitana do Rio de
Janeiro (RMRJ), no ano de 2011.
Metodologia – Utilizaram-se os dados dos sistemas de informações de nascidos vivos (SINASC)
e sobre mortalidade (SIM) e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do
ano de 2011, tabulados através do TABNET, do site do DATASUS. As taxas de mortalidade
infantil e neonatal foram calculadas para cada município da RMRJ, e utilizados os parâmetros
da portaria 1101 do Ministério da Saúde para avaliação da adequação da capacidade instalada
através da razão leitos neonatais (RLN) e obstétricos (RLO) observados ou existentes e leitos
esperados.
Resultados - Entre os municípios da RMRJ cinco apresentaram-se como “centralidades” no
cuidado neonatal e diferenciam-se da média (1,01) encontrada quanto a RLN. São eles: Rio de
Janeiro, Niterói, Nilópolis, Duque de Caxias e São João de Meriti – mais de 70% do total de
nascimentos, dos prematuros, de asfixia (APGAR 5º minuto <7) ou baixo peso (<1,5kg) e em
média 67% dos óbitos neonatais ocorreram nos municípios de residência da mãe. Quanto
maior a proporção de nascimentos no próprio município de residência maior a absorção dos
recém- nascidos de risco. A RLO não se correlaciona com a RLN (coeficiente de correlação
0,02). Indica-se que a situação de risco para mortalidade neonatal é o que determina o
deslocamento no momento do nascimento, mas esse movimento não é uniforme. Para os
municípios que apresentam assistência neonatal estruturada não se evidencia que o
nascimento tenha ocorrido fora por um contexto de risco.
Conclusão: A balança da oferta de leitos de UTI neonatal em relação à atenção obstétrica está
desequilibrada. O conhecimento dos “circuitos” existentes de atenção é essencial para a
redefinição das redes e das regiões de saúde no momento do nascimento garantindo a melhor
organização da retaguarda para o cuidado neonatal.
Tópico: Epidemiologia no planejamento e gestão de serviços de saúde
Autores: Rosanna Iozzi, Pauline Kale, Fernanda Morena
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O excesso de peso em adolescentes escolares da rede pública de Piracicaba, SP
BELLÃO, F. D. ; MORA, C. A. R.; VILLAR, B. S.
Introdução: Uma alimentação saudável deve ser composta por uma ingestão equilibrada de
alimentos e nutrientes, mas dados evidenciam que a participação dos alimentos processados,
como pizza, salgadinhos industrializados, salsicha e refrigerante também vêm crescendo entre
os adolescentes, o que contribui para o ganho de peso nesta população. Dados de 2008
revelam que 20,5% dos adolescentes brasileiros apresentaram excesso de peso e 4,9%
apresentaram obesidade, sendo que nos últimos 35 anos, a prevalência de excesso de peso
entre os jovens aumentou seis vezes no sexo masculino e quase três vezes no sexo feminino.
As mudanças relacionadas ao estado nutricional dos adolescentes se tornam cada vez mais
frequentes, acarretando o surgimento de doenças. Objetivos: Avaliar o excesso de peso, por
meio do Índice de Massa corporal , de adolescentes estudantes da rede pública na cidade de
Piracicaba,SP. Método: Trata-se de um estudo transversal, utilizando-se dados da pesquisa
“Fatores determinantes do risco de obesidade em adolescentes de escolas públicas de
Piracicaba, SP: estudo transversal como primeira etapa de um estudo de coorte”, realizado
com 488 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 9 e 16 anos. Avaliou-se o estado
nutricional a partir do Índice de Massa Corporal (IMC) por Idade, que posteriormente foi
classificado de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Uma análise descritiva foi
realizada para as variáveis de interesse. Resultados e Conclusão: Foram encontrados valores
médios do IMC de 19,45 Kg/m² para os adolescentes do sexo feminino e de 18,79 Kg/m² para o
sexo masculino. Quanto a classificação do estado nutricional, a maioria dos adolescentes
(61,1%) se encontraram em eutrofia, enquanto 20,7% apresentaram sobrepeso e 15,3%
obesidade, ultrapassando a média dos adolescentes brasileiros. Para as adolescentes uma
média de 67,6 cm foi encontrada para a medida de circunferência da cintura, enquanto a
média dos adolescentes foi de 67,2 cm. A avaliação nutricional para esta faixa etária é
complexa devido as alterações na composição corporal, porém a prevenção e o controle do
excesso de peso se faz necessária, dado que um agravo do estado nutricional nesta fase pode
influenciar na saúde ao longo da vida. É necessário também formular estratégias de
orientações que proporcionem aos adolescentes o desenvolvimento de um estilo de vida ativo
e saudável.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR E
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE OBESIDADE EM
UNIVERSITÁRIOS DE SÃO LUÍS-MA
CAROLINA ABREU DE CARVALHO, POLIANA CRISTINA DE ALMEIDA
FONSÊCA, JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA, SORAIA PINHEIRO MACHADO
ARRUDA, ALCIONE MIRANDA DOS SANTOS, ANTÔNIO AUGUSTO
MOURA DA SILVA
Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de
morbimortalidade no Brasil e no mundo. Na avaliação do risco cardiovascular, a
utilização dos indicadores antropométricos tem crescido como uma alternativa
simples e eficaz. Objetivo: avaliar a associação entre fatores de risco cardiovascular
(FRCV) e indicadores antropométricos em uma amostra aleatória de base
populacional de universitários de São Luís-MA, Brasil. Métodos: Estudo transversal,
realizado entre 2010/2011, com 968 universitários, mediana de 22 anos. Analisaramse os FRCV: glicemia, triglicerídeos (TGL), HDL-c, tabagismo, consumo excessivo
de álcool, sedentarismo, síndrome metabólica (SM–classificada pelos critérios do
Joint Interim Statement) e resistência insulínica (RI) medida pelo Homeostasis Model
Assessment-Insulin Resistance (HOMA-IR). Esses FRCV foram associados com os
indicadores antropométricos Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência da
Cintura (CC), Relação Cintura Quadril (RCQ) e Relação Cintura Altura (RCA). As
análises estatísticas foram realizadas no software Stata® 10.0 e para avaliar as
associações utilizou-se o teste qui-quadrado, com nível de significância fixado em
5%. Resultados: Encontraram-se associações entre TGL, HAS, SM e maiores valores
de todas as variáveis antropométricas para ambos os sexos. A RI associou-se a
maiores valores IMC e RCA em homens e mulheres. A diminuição do HDL-c foi
associada a maiores valores de todas as variáveis antropométricas em mulheres. O
consumo excessivo de álcool associou-se a valores mais elevados de IMC (p=0,039) e
CC (p=0,039) em mulheres e RCQ (p=0,018) e RCA (p=0,003) em homens. O fumo
associou-se a maiores valores de RCA em ambos os sexos. O sedentarismo foi
associado a maiores valores de RCQ (p=0,038) apenas em homens. Conclusão: Os
indicadores que mais se associaram aos FRCV foram IMC, CC e RCA em mulheres e
RCQ e RCA em homens. Indicadores antropométricos de obesidade podem ser boa
alternativa na identificação de risco cardiovascular em adultos jovens.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS EXPOSIÇÕES OCULARES REGISTRADAS NO CENTRO DE
ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO DE 2010 A 2012.

Sesse N.S.1 ;Do Carmo F.P.T.1; Borghi C.L.1; Velasquez M.A.M.1; De Lima R.R.1; Valli J.B.1
1

Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (TOXCEN), Gerência Estratégica de
Vigilância em Saúde, Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, Brasil.

Introdução: As exposições oculares tóxicas (EOT) e não tóxicas (EONT) possuem elevado
potencial de dano ocular. As publicações científicas sobre suas características na população
são escassas, o que reforça a necessidade de estudá-las em busca de estratégias preventivas e
manejo. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico das exposições oculares (EO) registradas
no Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (Toxcen) de 2010 a 2012. Material e
método: Estudo descritivo retrospectivo baseado na análise dos registros do Toxcen de 2010 a
2012. Resultados e discussão: O Toxcen registrou, no período, 45538 casos, sendo 1,6% (722
casos) EO. As EOT representaram 81,8% dos casos, sendo 72,2% leves, 6,8% moderados e 2,8%
graves. Das EONT, 73,5% tiveram manifestações clínicas. As faixas etárias (FE) mais acometidas
foram 1-4 anos (16,5%) e 20-29 anos (24,1%). O sexo masculino (67,7% dos casos) mostrou-se
mais vulnerável às EO ocupacionais. Essas iniciaram na FE de 10-14 anos (um caso) e se
tornaram mais frequentes a partir dos 15 anos (14 casos), o que vai de encontro às leis que
regem o trabalho infantil no Brasil, e foram responsáveis por 48,3% das EO ocupacionais na FE
de 20-29 anos. O atendimento precoce das EO é um importante preditor de morbidade, no
entanto, só 39,7% foram atendidos na primeira hora. As EOT (leves e moderadas) e as EONT
predominaram nas 3 primeiras horas e as EOT graves de 3-6 horas. Entre os agentes,
predominaram os produtos químicos industriais (PQI), domissanitários e metais. As EO graves
ocorreram em sua maioria em crianças abaixo de um ano e por erro de administração de
medicamento (9 casos), seguidos pelos PQI e os domissanitários em todas as FE. Conclusão: As
Exposições oculares em sua maioria foram tóxicas e de baixa morbidade quando atendidas
rapidamente, especialmente na primeira hora. Trabalhadores do sexo masculino de 15-59 anos
foram mais vulneráveis. Os medicamentos, quando mal administrados especialmente em
crianças, cursaram gravemente. Dessa forma é necessário investir em campanhas educativas
para prevenção das EO, capacitando profissionais de saúde e orientando a população a buscar
atendimento qualificado em tempo hábil nos centros de informação/atendimento
toxicológicos e outros serviços de saúde, bem como adotar ações que fiscalizem o trabalho
infantil e o uso do EPI a fim de reduzir os impactos das EO.
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ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO COMO MEDIDAS
DE TRIAGEM PARA SARCOPENIA EM IDOSAS.

Autores: João de Souza Leal Neto, Aline Rodrigues Barbosa, José Ailton Oliveira
Carneiro.
Introdução: A sarcopenia é definida como a redução gradativa da massa e força
muscular, sendo recomendada a prática de atividade física (AF), para a manutenção e/ou
aumento da massa e função muscular. Objetivos: Verificar a associação entre
sarcopenia e as variáveis AF (habitual e de lazer) e comportamento sedentário em
mulheres idosas, assim como avaliar o poder discriminatório destas variáveis para a
sarcopenia. Método: Estudo transversal realizado com 173 mulheres (≥60 anos),
residentes na zona urbana do município de Lafaiete Coutinho-BA (2010-2011). A
sarcopenia foi estimada segundo os critérios do Consenso Europeu: redução da massa
muscular (índice de massa muscular)
e força muscular (dinamometria) e/ou
desempenho motor (velocidade de caminhada). As mulheres foram classificadas em:
sem sarcopenia (sem sarcopenia e pré-sarcopenia); com sarcopenia (sarcopenia e
sarcopenia severa). A AF habitual, de lazer e o comportamento sedentário (tempo
sentado) foram avaliados por meio do International Physical Activity Questionnaire
(IPAQ), versão longa. Foi utilizada regressão logística binária para testar as associações
e a curva Receiver Operating Characteristic (ROC) para determinar o poder
discriminatório para sarcopenia. Resultados: A média etária das mulheres de 74,8 ± 9,9
anos e a prevalência de sarcopenia de 17,8%. Os resultados da análise ajustada (idade,
arranjo familiar e pressão arterial elevada) não mostraram associação entre sarcopenia e
as variáveis independentes: AF habitual (OR=0,993; IC95%:0,983-1,003), AF de lazer
(OR= 0,999; IC:95%: 0,997-1,001), comportamento sedentário (OR=1,035; IC95%:
0,881-1,215). Na área sob a curva ROC apenas a AF habitual apresentou valores mais
equilibrados de sensibilidade (61,5) e especificidade (68,1), com um ponto de corte de
125 min./semana. Conclusão: A sarcopenia não foi associada à AF (habitual e de lazer)
e nem ao comportamento sedentário. A variável que apresentou poder discriminatório
para a sarcopenia foi à atividade física habitual.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA IMUNIZAÇÃO CONTRA O TÉTANO ACIDENTAL
EM UM HOSPITAL DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE 2006 A 2012
Luciene Miranda de Andrade – Instituto Dr José Frota
Denise Maia Alves da Silva – Instituto Dr José Frota
Lydia Meneses de Moura – Instituto Dr José Frota
Leonice Viana Magalhães – Instituto Dr José Frota
Irandi de Sousa Marques – Instituto Dr José Frota
Sheyla Gomes da Silva – Instituto Dr José Frota
Meriane da Cruz S Oliveira – Instituto Dr José Frota
Introdução: Em nossas emergências encontramos um número significativo de pacientes
admitidos por causas externas, as quais apresentam em elevado índice de morbimortalidade,
atingindo principalmente uma população jovem. No entanto, por vezes estes pacientes evoluem a
óbito não pela causa básica da ocorrência, mas por problemas secundários ao trauma, dentre eles
podendo-se destacar o tétano acidental. Objetivo: Investigar as características epidemiológicas
dos pacientes vítimas de traumas com enfoque no esquema vacinal contra o tétano. Metodologia:
Trata-se de um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido em um hospital
público de emergências referência no atendimento às vítimas de acidentes e violências, situado na
cidade de Fortaleza – Ceará - Brasil. A população deste estudo foi constituída por 27.981 clientes
que receberam vacina contra o tétano acidental (dT) pela equipe do Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia – NUHEPI, nos anos de 2006 a 2012. Os dados foram coletados a partir dos
registros de vacinas do serviço e apresentados sob a forma de tabelas, tendo análise com suporte
na literatura que aborda a temática. Foram respeitados os aspectos éticos segundo a Resolução
196/96 do CNS. Resultados: Encontramos que a maioria dos pacientes (21.940– 78,41%)
pertence ao sexo masculino. Dentre os pacientes do sexo masculino a maioria estava na faixa
etária entre 15 a 49 anos (17.265 – 78,69%), e necessitaram tomar dose de reforço (13.442 –
61,45%), seguido da primeira dose (3.931 – 17,91%). Ao analisarmos as pacientes do sexo
feminino que necessitaram de imunização tivemos a faixa etária predominante entre 15 a 49 anos
com 3.503 (57,99%), tendo como predominância na dose aplicada o reforço com 4.545 (75,24%).
A partir dos resultados enfatizamos a necessidade de se intensificarem campanhas de imunização
contra o tétano acidental voltada para a população masculina, pois percebemos sempre um maior
envolvimento das campanhas contra o tétano para crianças e mulheres em idade fértil. O
enfermeiro assumindo seu papel na promoção da saúde deverá estimular a sua clientela não
importa a sua área de atuação, seja a nível pré-hospitalar, intra-hospitalar ou saúde comunitária,
desta forma estaremos contribuindo de forma significativa na redução dos atuais índices de
mortalidade por tétano acidental.
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PANORAMA DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
BRASIL
Poliana Hilário Magalhães
Deborah Pedrosa Moreira
Gerarda Maria Araújo Carneiro
Samira Valentim Gama Lira
Aline de Souza Pereira
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira

A violência é um problema de saúde pública e social que afeta a população e gera riscos
diferenciados em função de gênero, raça/cor, idade e espaço social. Crianças e adolescentes
são especialmente vulneráveis às violações de direitos e uma das ações estratégicas para
amenizar a violência contra esse grupo, no Brasil, foi a implantação do Disque 100 que
constitui um serviço de atendimento, encaminhamento e acompanhamento de denúncias.
Diante desse contexto, o estudo objetiva identificar o percentual de denúncias por natureza da
violência, bem com as informações da vítima, do agressor e do local da violação durante o ano
de 2013. Trata-se de um estudo descritivo, com dados solicitados pela base de dados do site
do governo federal “Acesso à Informação” mediante a solicitação prévia das informações
sobre a violação dos direitos de crianças e adolescentes, destinados à Secretaria dos Direitos
Humanos, através do cadastro de uma das pesquisadoras, durante o mês de janeiro de 2014.
No ano de 2013, o tipo de violência mais comum foi a negligência (73,47%), seguido da
violência psicológica (50,40%), violência física (42,63%) e violência sexual (25,71%). A pesquisa
destacou as subdivisões da negligência, onde (32,39%) sofriam negligência de amparo e
responsabilização, (13,45%) negligenciam em alimentação e (11,46%) negligenciam limpeza/
higiene. Predominavam vítimas do sexo feminino (69,96%), dentre essas, (99,90%) não
informaram a identidade de gênero. A faixa etária em evidência foi de adolescentes, entre 12 a
14 anos (32,94%). No que diz respeito à raça/cor não informaram (53,46%). Dentre as vítimas
(98,40%) não possuem deficiência. A maioria dos suspeitos era do sexo feminino (44,91%), na
faixa etária entre 25 a 30 anos (15,12%), de etnia parda (25,63%). Em relação ao local da
violação, ocorreram dentro da casa da vítima (45,10%) e na casa do suspeito (24,35%).
Concluímos que a infração contra crianças a adolescentes tem se manifestado relevantemente
no meio intrafamiliar, pois a família é primeiro núcleo de socialização desse grupo vulnerável.
Estes dados revelam um fator de risco para famílias baseadas em uma distribuição desigual de
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autoridade e poder, conforme papéis de gênero, sociais ou sexuais e idade, atribuídos a seus
membros. Dessa maneira, percebemos que o Disque 100 tem sido um importante aliado no
enfrentamento à violência no País.
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Título:	
  Tratamento	
  em	
  saúde	
  bucal:	
  aspectos	
  associados	
  à	
  integralidade	
  e	
  ao	
  contexto	
  
Autores:	
   Matheus	
   Neves,	
   Jessye	
   Melgarejo	
   do	
   Amaral	
   Giordani,	
   Juliana	
   Balbinot	
   Hilgert	
   e	
  
Fernando	
  Neves	
  Hugo	
  
Introdução:	
   Em	
   2012,	
   o	
   Ministério	
   da	
   Saúde	
   lançou	
   uma	
   pesquisa	
   de	
   monitoramento	
   e	
  
avaliação	
   dos	
   serviços	
   públicos	
   de	
   saúde	
   do	
   Brasil	
   (PMAQ),	
   que	
   visa	
   à	
   institucionalização	
   da	
  
avaliação	
  dos	
  serviços	
  de	
  Atenção	
  Primária	
  à	
  Saúde.	
  
	
  
Objetivos:	
   Avaliar	
   a	
   associação	
   entre	
   características	
   das	
   equipes	
   de	
   saúde	
   bucal	
   com	
   a	
  
realização	
  de	
  ações	
  curativas,	
  através	
  dos	
  atributos	
  da	
  Atenção	
  Primária	
  à	
  Saúde,	
  no	
  Brasil,	
  em	
  
2012.	
  
	
  
Método:	
   Este	
   estudo	
   transversal	
   multinível	
   (equipes	
   e	
   Unidades	
   Federativas)	
   avaliou	
   11.256	
  
equipes	
   de	
   saúde	
   bucal,	
   no	
   país,	
   representando	
   56%	
   do	
   total.	
   As	
   equipes	
   elegeram	
   um	
  
representante	
  para	
  responder	
  o	
  instrumento	
  de	
  avaliação,	
  que	
  continha	
  informações	
  sobre	
  o	
  
processo	
  de	
  trabalho,	
  estrutura	
  física	
  e	
  ações	
  realizadas	
  pelas	
  equipes.	
  O	
  desfecho	
  foi	
  realizar	
  
ações	
   curativas,	
   que	
   são:	
   restaurações,	
   exodontias,	
   raspagem	
   supragengival,	
   drenagem	
   de	
  
abscesso	
   e	
   curativo	
   de	
   demora,	
   representando	
   o	
   atributo	
   da	
   integralidade.	
   As	
   exposições	
  
avaliadas	
   foram	
   alguns	
   atributos	
   da	
   Atenção	
   Primária	
   à	
   Saúde	
   (longitudinalidade,	
   acesso	
   e	
  
orientação	
   comunitária),	
   o	
   Índice	
   de	
   Desenvolvimento	
   Humano	
   no	
   item	
   Longevidade	
  
(contextual)	
  que	
  sintetiza	
  as	
  condições	
  de	
  saúde	
  e	
  salubridade	
  locais	
  e	
  como	
  forma	
  de	
  controle	
  
no	
  modelo,	
  foi	
  utilizada	
  a	
  densidade	
  de	
  dentistas	
  por	
  UF	
  e	
  a	
  região	
  geográfica.	
  As	
  associações	
  
foram	
   modeladas	
   por	
   meio	
   de	
   regressão	
   de	
   Poisson	
   multinível	
   de	
   forma	
   hierarquizada,	
   com	
  
um	
  nível	
  de	
  significância	
  de	
  5%	
  e	
  intervalos	
  de	
  confiança	
  de	
  95%.	
  	
  
	
  
Resultados:	
   As	
   equipes	
   de	
   saúde	
   bucal	
   que	
   apresentaram	
   maiores	
   prevalências,	
  
estatisticamente	
   significativas,	
   de	
   realização	
   de	
   procedimentos	
   curativos	
   foram	
   as	
   que	
   se	
  
localizavam	
   em	
   Estados	
   com	
   IDH-‐L	
   alto	
   [RP	
   1,99	
   (1,20-‐3,29)],	
   aquelas	
   que	
   realizavam	
  
orientação	
   comunitária	
   a	
   partir	
   da	
   avaliação	
   de	
   risco	
   e	
   vulnerabilidade	
   [RP	
   1,46	
   (1,31-‐1,61)],	
  
acesso	
   a	
   partir	
   do	
   acolhimento	
   à	
   demanda	
   espontânea	
   [RP	
   1,26	
   (1,17-‐1,36)]	
   e	
  
longitudinalidade	
  a	
  partir	
  da	
  garantia	
  de	
  agenda	
  para	
  a	
  continuidade	
  do	
  tratamento	
  [RP	
  1,28	
  
(1,19-‐1,39)],	
  mesmo	
  após	
  controle	
  para	
  região	
  geográfica	
  e	
  densidade	
  de	
  dentistas.	
  
	
  
Conclusão:	
  Aspectos	
  relacionados	
  à	
  organização	
  do	
  processo	
  de	
  trabalho	
  das	
  equipes	
  de	
  saúde	
  
bucal	
   estão	
   associados	
   à	
   realização	
   de	
   um	
   leque	
   de	
   procedimentos	
   curativos	
   e	
   que	
   um	
  
contexto	
  mais	
  desenvolvido	
  pode	
  aumentar	
  a	
  execução	
  de	
  tratamentos	
  mais	
  integrais.	
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VISITA DOMICILIARIA: ESTRATÉGIA EDUCATIVA PARA O
EMPODERAMENTO EM DIABETES MELLITUS
Elisângela Da Cruz Vargas; Heloísa de Carvalho Torres; Cristiane Alvarenga Chagas;
Camila Pacheco Vilaça; Sumaya Giarola Cecílio; Samara Mariana Ferreira da Silva;
Mariana Almeida Maia; Fernanda Figueiredo Chaves; Renata Adriana Araujo Barroso;
Célia Luciana Guedes de Barbosa Brasil; Fernanda Azeredo Chaves.
INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é considerado atualmente um problema de
saúde pública mundial em função de sua elevada prevalência e aparecimento de
complicações. Estima-se que para o para o ano de 2030 mais de 366 milhões de pessoas
sejam portadoras de DM. Sendo que 4 milhões destas serão acometidas por mortes
relacionadas à doença. Faz-se relevante a ampliação de estratégias educativas que
fortaleçam a prática de autocuidado. A abordagem do empoderamento na visita
domiciliar vem estimular o usuário a refletir sobre os seus interesses e necessidades,
auxiliando-os a assumir a autonomia para o cuidado com sua saúde. OBJETIVO:
Analisar a percepção dos usuários na visita domiciliar para o empoderamento das
praticas de autocuidado em DM na atenção primária. METODOLOGIA: Estudo de
caráter qualitativo, descritivo exploratório, realizado em duas Unidades Básicas de
Saúde de Belo Horizonte – MG, no ano de 2013. Os dados foram coletados por meio de
realização de visitas domiciliares com a participação de 16 usuários com DM. Foi
utilizado um protocolo estruturado, que abordou o processo de empoderamento para o
autocuidado, associado à alimentação saudável e atividade física. As falas dos usuários
foram gravadas, transcritas e analisadas tematicamente com base na análise de conteúdo
de Bardin. Emergiram as seguintes categorias: desafios na pratica do autocuidado;
metas para o autocuidado; tempo e meio para realização das metas; vinculo entre
profissional e usuário. RESULTADOS: Observou-se que a abordagem da visita
domiciliar, implementada por meio do empoderamento, possibilitou aos usuários
reconhecerem a importância das práticas de autocuidado para o controle metabólico da
doença e suas possíveis complicações, assim como serem sujeitos participativos no
cuidado da própria saúde e a melhorarem a capacidade de tomar decisões e a incorporálas no dia a dia. CONCLUSÃO: Foi possível observar com o estudo realizado que as
ações educativas por meio das visitas domiciliares, utilizando o empoderamento,
proporcionaram a participação ativa e consciente do individuo no processo do cuidado
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em saúde. Sendo assim, dado impacto significativo do DM, a implementação,
desenvolvimento e fortalecimento de políticas publicas são meios eficazes para aliviar o
sistema de saúde e promover a melhora da qualidade de vida.
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O CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS DENTRO DO AMBIENTE
HOSPITALAR
Luciene Miranda de Andrade – Instituto Dr José Frota
Denise Maia Alves da Silva - Instituto Dr José Frota
Lydia Meneses de Moura - Instituto Dr José Frota
Leonice Viana Magalhães - Instituto Dr José Frota
Irandi de Sousa Marques - Instituto Dr José Frota
Sheyla Gomes da Silva - Instituto Dr José Frota
Meriane da Cruz S Oliveira - Instituto Dr José Frota
Introdução: As causas externas configuram um sério problema social, pois atingem uma
população jovem e em alto teor produtivo, sendo que estas ocorrências por vezes são
acompanhadas de inúmeras complicações secundárias à ocorrência inicial, dentre elas
destacando-se a ocorrência do tétano acidental naqueles pacientes que apresentam esquema
vacinal incompleto ou inexistente. Objetivo: Investigar o perfil dos clientes que necessitaram
da utilização de Imunoglobulina antitetânica (Ighat) para profilaxia do tétano acidental em um
hospital de emergência. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, realizado pela
equipe do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NUHEPI) de um hospital público, referencia
estadual no atendimento as vitimas de acidentes e violências. A amostra foi composta por
397 clientes admitidos na instituição no ano de 2012 que após investigação sobre a cobertura
vacinal contra o tétano acidental, tiveram indicação de Ighat. Os dados foram apresentados
sob a forma de tabela e analisados de acordo com a literatura relacionada à temática.
Resultados: Ao analisarmos este grupo encontramos que a maioria pertence ao sexo
masculino (353 – 88,92%), na faixa etária entre 20 a 29 anos (131 – 33%), teve como motivo
de internação ocorrências relacionadas a acidentes de transito (246 – 61,96%) e agressões
físicas (108 – 27,20%). Dentre os acidentes de trânsito destacam-se os acidentes de
motocicleta (195 – 49,12%) e nas agressões físicas destacam-se os ferimentos por arma de
fogo (82 – 20,66%). Quanto a dose de vacina dT aplicada, tivemos a necessidade do reforço
na maioria dos casos (200 – 50,38%) na maioria dos casos, seguindo-se da 1ª dose (160 –
40,30%). Quanto ao tempo de internamento a maioria dos clientes que necessitaram de Ighat,
permaneceram no hospital por um período superior a 30 dias (182 – 45,85%). Conclusões: Os
resultados nos alertam da necessidade de vigilância contínua para prevenção de ocorrências
relacionadas ao tétano acidental dentro do ambiente hospitalar, sendo necessário um maior
incremento nas políticas públicas de saúde relacionadas à imunização voltada para a
população masculina, visto que não há campanhas de imunização contra o tétano acidental
direcionadas a este grupo, que segundo estatísticas é o mais envolvido nas ocorrências por
causas externas.
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Análise espacial da tuberculose infantil no Espírito Santo no período de
2001 a 2011
Barbara Almeida Soares Dias; Carolina Maia Martins Sales; Adelmo Inácio
Bertolde; Ethel Leonor Noia Maciel.

RESUMO
Introdução: Responsável por uma das principais causas de morbimortalidade
no país, a Tuberculose (Tb) é considerada um grave problema de saúde pública
e tornou-se uma preocupação mundial. Dentre 85% dos casos notificados, 15%
dos casos são referentes às crianças menores de 15 anos. A análise espacial a
partir do geoprocessamento e dos sistemas de informações geográficas na
tentativa de obter taxas reais da doença, permite visualizar e quantificar as áreas
de incidência da doença e analisar a influência dos componentes do espaço na
distribuição da tuberculose infantil. O objetivo desse estudo é analisar a
distribuição espacial da Tuberculose Infantil no estado do Espírito Santo, de 2001
a 2011, segundo o município de residência.
Métodos: Realizou-se um estudo ecológico dos 827 casos. Os dados foram
apresentados e tabulados no software Terra View 4.3.0, considerando a unidade
de análise os municípios do Estado do Espírito Santo. A estatística espacial foi
utilizada a partir do Estimador Bayesiano Global e Estimador Bayesiano Local
para a análise e interpretação dos resultados.
Resultados: Observam-se altas taxas de incidência em todo o litoral do Espírito
Santo, sendo a maior taxa de incidência encontrada no município de Vitória, o
que possivelmente, pode estar relacionado diretamente com a endemia da Tb.
Conclusão: A análise espacial auxilia no planejamento das ações de controle
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da Tb direcionadas aos grupos populacionais de risco, visto que é possível
identificar através desse método as áreas de maior incidência da Tb infantil.

Palavras-chave: tuberculose infantil, geoprocessamento, análise espacial.
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PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA COMUNITÁRIA ENTRE ADOLESCENTES DE
SALVADOR: UMA ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA
Letícia Marques dos Santos – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da
Bahia
Maria Fernanda Tourinho Peres – Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo
Maurício Lima Barreto – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia
Darci Neves dos Santos – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia

Introdução: Nos últimos anos tem-se observado aumento na ocorrência de atos
violentos em diversas regiões do Brasil. Contudo, há escassez de estudos que abordem a
percepção da violência comunitária, embora esta possa afetar amigos e conhecidos das
vítimas, trazendo sofrimento e medo, até promovendo alterações de hábitos e rotinas
diários. Busca-se identificar a percepção de violência comunitária numa amostra de
adolescentes soteropolitanos, considerando o impacto sobre suas rotinas diárias.
Métodos: Estudo transversal com 913 adolescentes (12-18 anos) selecionados a partir
de uma amostra aleatória de 20.000 casas em diferentes bairros de Salvador. Dados
coletados em 2013 através de inquérito domiciliar, utilizando questionário padronizado
sobre percepção de violência comunitária, abordando três aspectos: percepção da
violência, vitimização (direta e indireta) e impactos na rotina diária. Realizaram-se
análises descritivas para o presente trabalho. Resultados: A maioria dos adolescentes
era do sexo feminino (52,5%), considerava seu bairro/comunidade violento (56,6%) e
residiam na região há pelo menos 12 anos (82,8%). Há, frequentemente, percepção no
bairro/comunidade de: roubos (12,1%), uso de álcool ou drogas em locais públicos
(45,5%), agressões verbais (37,1%), brigas por consumo excessivo de álcool (26,2%),
policiais agredindo pessoas (7,8%), brigas por tráfico de drogas (20,6%) e tiroteio
(17,3%). Com relação à vitimização direta, observou-se que 6,8% dos adolescentes já
tiveram sua casa arrombada e 9,1% reconheceram já terem sofrido agressões verbais.
Quanto à vitimização indireta, identificou-se que os adolescentes tinham conhecidos
que haviam sido: roubados (32,2%), espancados (29,2%), feridos por arma/faca
(53,8%), assassinados (59,8%), agredidos sexualmente (13,1%) ou agredidos pela
polícia (27,9%). Os relatos de alterações de rotina por conta da violência também são
frequentes: 57,7% deixaram de sair de casas principalmente à noite, 49,9% deixaram de
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circular por algumas ruas e 62,3% fizeram alterações estruturais na residência para
evitar a violência. Conclusão: A violência comunitária é percebida pelos adolescentes,
principalmente através da vitimização indireta, sendo necessário o reconhecimento das
repercussões desta sobre a saúde física e mental na adolescência.
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A vacina Pentavalente introduzida em agosto/2012, para crianças menores de 1 ano, em esquema de 03
doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. No período de agosto de 2012 a dezembro de 2013 foram aplicadas
323.356 doses da vacina e notificados 222 eventos adversos pós-vacinação (EAPV). Objetivos: Descrever os
EAPVs associados à Pentavalente, analisar a relação caso/dose dos EAPVs, o percentual de ocorrência dos
eventos notificados, caso/dose de Episódio Hipotônico-hiporresponsivo (EHH), frequência segundo dose do
esquema, tempo entre a aplicação da vacina e os EAPVs, classificação de gravidade. Métodos: Analisados
222 notificações, em Ficha de Investigação padronizada, no período de agosto/2012 a dezembro/2013, em
banco EPI-INFO. Resultados: Quanto ao tipo: enduração local com 46,8% (104); choro persistente com
16,2% (36); EHH com 11,7% (26); febre >39,5º com 10,3% (23); abscesso quente com 9,9% (22); sonolência
com 6,7% (15); exantema com 5,4% (12), sendo 09 com urticária, caracterizando hipersensibilidade;
vômitos com 5,4% (12); convulsão febril 4,9% (11); celulite com 4,5% (10); convulsão afebril com 1,4% (03);
apnéia com 0,4% (01 caso). Quanto ao tempo de ocorrência temos: 81 ocorreram com menos de 6 horas da
aplicação da vacina; 22 entre 6 a 24 horas e 16 após 24 horas. Quanto à dose aplicada: ocorrência na 1ª
dose com 32,4% (72), na 2ª dose com 29,7% (66), na 3ª dose com 25,6% (57) e 27 casos no 2º reforço
(12,1%). As relações caso/dose demonstram similaridade nas doses do esquema, com 1 caso/1590 doses na
aplicação da 1ª dose. Quanto à gravidade: 74,7% (177) não graves e 20,2% (45) graves. Estes considerados
quanto á necessidade de atendimento médico por 24 horas, todos com cura sem sequelas. Conclusão:
Encontramos relação caso/dose de 1 evento em cada 1456 doses aplicadas, com EAPVs mais frequentes a
enduração, choro persistente e febre >39,5ºC, eventos locais e sonolência. A ocorrência de EHH com 1 caso
em cada 29.396 doses aplicadas, demonstrando incidência menor que a esperada. Não há diferença
significativa na ocorrência de EAPVs segundo a dose aplicada. O tempo de ocorrência demonstra
predomínio nas primeiras 6 horas pós-vacinação. Concluímos pela segurança da vacina, com perfil de
reatogenicidade não grave e com incidência esperada de EAPVs e evolução benigna, validando
Pentavalente no calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações.

AUTORES: GREFFE, N.; LEMOS, M.C.F.; SILVA, M.A.; BITTENCOURT, D.A.P.; SANTOS, A.M.; BORGES, E.L.P.S.;
FARIA, L.N.; PINTO, A.V., AZEVEDO, F.R.M.
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Autores: Roselene Lopes de Oliveria
Rivaldo Venâncio da Cunha
Rui Arantes

Introdução: A identificação e acompanhamento dos contactantes de pacientes com
tuberculose é umas das estratégias mais importantes para o controle da doença. No
Brasil, a atenção à saúde dos Povos Indígenas é gerida por um Subsistema de Saúde,
vinculado ao SUS, organizado em Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). O
DSEI Mato Grosso do Sul atende a segunda maior população indígena do país, com
aproximadamente 70 mil indivíduos distribuídos em 75 aldeias e 15 pólos base
(unidades admisnistrativas do DSEI). O presente estudo foi realizado nos pólos base de
Dourados e Amambai, prioritários para o controle da tuberculose, por concentrarem o
maior número de casos da doença. Objetivo: avaliar a cobertura da investigação de
domicílios com casos de TB nos pólos indígenas de Amambai e Dourados.
Metodologia: Os dados foram obtidos a partir dos registros do programa de controle da
tuberculose do DSEI-MS no período de 2009 a 2012. Foram identificados todos os
pacientes diagnosticados com tuberculose e o número total de domicilios que deveriam
ser investigados, e posteriormente foi calculado o percentual de domicílios
acompanhados pelas equipes de saúde. Resultados: Foram identificados no período 323
pacientes com tuberculose ativa nos dois pólos analisados, e investigados 216
domicílios. A incidência no período foi de 1202,84/100.000 hab. A porcentagem de
domicílios investigados pelas equipes de saúde atingiu 71,4% de domicílios no pólo
base de Dourados e 64,5 % no pólo base de Amambai, portanto 28,6 % e 35,5% dos
domicílos com pacientes com TB não foram investigados nos polos de Dourados e
Amanbai respectivamente. Conclusão: Apesar do programa de controle de tuberculose
do DSEI-MS ter implementado nos últimos anos ações importantes para o controle da
doença tais como, a estruturação de laboratórios nos pólos base, tratamento diretamente
observado, e tratamento da infecção latente, ainda é alta porcentagem de domicilios sem
investigação de contactantes nos pólos prioritários para controle da TB. A dificuldade
de avaliação dos domicilios pode estar relacionado às dificuldades logísticas das
equipes de saúde e à alta mobilidade da população.
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Conhecimentos e expectativas de usuárias da Atenção Básica com o pré-natal
odontológico e a saúde bucal do bebê

BATISTA, Larissa Dias1; SILVA, Jinária Fernandes; FERNANDES, Carolle Gomes1;
PINHEIRO, Érica Silva1; SILVA, Rogério Vieira1; PINHEIRO, Suélem Maria Santana1
1
Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR

O pré-natal odontológico na Atenção Básica visa prestar assistência integral na
promoção da saúde das gestantes e do futuro bebê. Buscou-se elucidar o conhecimento e
expectativas, com o pré-natal odontológico e a saúde bucal do bebê, de usuárias da
Atenção Básica de Vitória da Conquista-BA, entre 2013 e 2014. Para tanto, realizou-se
estudo transversal descritivo, com 156 gestantes e puérperas, escolhidas por
amostragem de conglomerados de um estágio, definidos como as unidades de saúde da
rede básica com equipe de saúde bucal, as quais foram selecionadas mediante sorteio.
Procedeu-se a coleta de dados com formulário, englobando condições
sóciodemográficas, aleitamento materno, cuidados bucais do bebê e expectativas com o
pré-natal odontológico. Os dados foram tabulados e analisados através do SPSS,
obtendo-se frequências absolutas e relativas. A amostra avaliada teve predomínio de
faixa etária entre 20 a 35 anos (70,5%), ensino médio completo (44,2%), situação
conjugal com união estável (43,9%), renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos
(63,2%), máximo dois filhos (46,2%) e grande expressividade de não amamentação
(45,8%). Observou-se realização de até três consultas de pré-natal (37,2%), embora o
contato com o dentista só tenha acontecido para 28,2%, além de mulheres no terceiro
trimestre da gestação (37,7%), com pouco mais de 13% no primeiro. As gestantes tem
pretensão de amamentar o bebê até 6 meses (37,1%) e pretendem inserir alimentos dos
6 aos 12 meses (82,6%), porém uma parcela significativa não soube dizer as vantagens
do aleitamento materno (60,5%), o que pode influenciar a decisão de não estende-lo
após os 6 meses. Com relação ao pré-natal odontológico, 90,3% julgam importante, e
apenas 29,5% acreditam não poder fazer tratamento odontológico. Sobre uso de
chupeta, 56,1% mostraram-se favoráveis, com início ao nascer (56,3%), e retirada até os
12 meses (54,0%). Quanto à mamadeira, 81,3% pretendem ofertá-la a partir dos 6 meses
e 52,4% pretendem não utilizar mais do que até os 12 meses. Com relação à higiene oral
do bebê, 57,2% pretendem utilizar gaze/fralda e apenas 52,2% relataram início entre o
nascimento e o 4º mês. Reafirma-se a necessidade de implementação e qualificação do
pré-natal odontológico na Atenção Básica, com ações de intervenção e orientação,
visando a saúde bucal do binômio mãe-bebê.
Palavras-chave: Gestantes – Atenção Primária à Saúde – Saúde Bucal
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Fatores socioeconômicos associados ao declínio de cárie em crianças brasileiras
entre 1996 e 2010
Angelo Giuseppe Roncalli; Aubrey Sheiham; Georgios Tsakos; Richard G. Watt
Os níveis de cárie dentária em crianças têm declinado desde os anos 1970 em diversos
países do mundo. Grande parte das razões postuladas para este declínio são de ordem
especulativa e não têm sido rigorosamente investigada, especialmente em anos
recentes. O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre alguns indicadores
sociais e o declínio de cárie em crianças de 12 anos no Brasil de 1996 a 2010. Foi
realizada análise de dados secundários nas 27 capitais brasileiras. O índice de dentes
cariados, perdidos e obturados (CPO-D) e o percentual de livres de cárie foram
utilizados como medida de cárie dentária e obtidos nos inquéritos de 1996, 2003 e
2010. Indicadores socioeconômicos foram extraídos de bancos de dados dos censos
demográficos nacionais e os dados de serviços de saúde e relativos a fatores de risco
foram obtidos nos sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde
brasileiro. Como estratégia de análise, foram realizadas duas análises de regressão, a
saber: (a) regressão em painel com efeitos fixos para avaliar a correlação entre os
desfechos e as variáveis independentes ao longo do tempo e (b) regressão linear
múltipla considerando a mudança nos indicadores e nos desfechos como variáveis de
análise. Os resultados mostraram que o CPO-D reduziu à taxa de 3% ao ano e o
percentual de livres de cárie aumentou em 4,5% ao ano. Para ambos os desfechos, a
regressão em painel mostrou uma associação significativa com o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) no modelo ajustado (p=0.010). Com relação à
segunda análise, com a comparação entre as mudanças ao longo do tempo, o índice de
Gini apresentou uma associação significativa com a redução geral do CPO-D
(p=0.033). Estes resultados indicam que a manutenção de altos níveis de
desenvolvimento humano, o qual inclui melhores níveis de educação, renda e
longevidade, são fatores importantes para a manutenção de bons níveis de saúde
bucal. Contudo, para acelerar este processo em cidades com os piores índices de
saúde bucal, torna-se necessário impactar nos níveis de desigualdades de renda.
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Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica do SUS (PMAQ-AB):
estrutura dos serviços de odontologia nas Unidades Básicas de Saúde do Brasil
Rejane Christine de Sousa Queiroz
Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz
Aline Sampieri Tonello
Katia Crestine Poças
Maria Cristina Marino Calvo
Marta Rovery
Núbia Cristina da Silva
Thiago Rocha
Elaine Thumé
Luiz Augusto Facchini
Introdução: A atenção básica (AB) é a porta de entrada preferencial do sistema de
saúde brasileiro (SUS) e coordenadora do cuidado. A saúde bucal (SB) é uma das áreas
estratégicas da AB, cuja instalação e manutenção da estrutura são onerosas. Há
insuficiência de estudos sobre as condições da estrutura desses serviços no
Brasil. Objetivo: Analisar a estrutura dos serviços de SB nas UBS do Brasil.
Método: Estudo baseado nos dados do 1º Censo das UBS desenvolvido durante a 1ª
avaliação externa do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB), realizado pelo Ministério da Saúde em 2012. Os instrumentos foram
compostos pelos módulos I-estrutura; II-processo de trabalho e III-satisfação do usuário.
Os dois ultimos foram aplicados apenas nas UBS que aderiram ao PMAQ-AB e o
módulo I em todas as UBS do Brasil (censo) a partir de observação direta, facilitada por
profissional da UBS. Avaliaram-se recursos humanos-RH (dentista, auxiliar e técnico
de SB), equipamentos (amalgamador, cadeira odontológica, compressor de ar, equipo
com pontas, fotopolimerizador, mocho, refletor, unidade auxiliar e autoclave) e insumos
(amálgama, cimentos, fios de sutura, selantes, anestésicos e resinas fotopolimerizáveis).
A estrutura foi considerada completa quando possuía dentista e pelo menos 1 auxiliar,
todos os equipamentos em condições de uso e todos os insumos em quantidade
suficiente. Resultados: Foram avaliadas 38.812 UBS no Brasil, com 7,2% localizadas
em capitais. RH completo foi verificado em 58,5% das UBS do Brasil, principalmente
no Centro-Oeste (67,9%) e capitais (70,7%) e menor percentual no Norte (44,8%).
Equipamentos completos (com autoclave exclusiva para odontologia) ocorreram em
32,6% das UBS com SB, maior no Sudeste (42,5%) e municípios que não eram capitais
(33,2%) e menor no Nordeste (23,9%). Ao considerar autoclave não exclusiva, esses
percentuais aumentaram para 70,5% no país. O Sul (79,1%) e as capitais (76,6%)
apresentaram os maiores percentuais e o Norte, o menor (48,5%). Foram encontrados
todos os insumos em 35,7% das UBS com SB do Brasil, permanecendo as capitais
(39,9%) e o Sudeste com maiores percentuais (47,9%) e o Norte, menor
problemas
de
estrutura
nos
serviços
(22,5%). Conclusão: Há
odontológicos, especialmente de equipamentos e insumos. As deficiências são maiores
nas regiões Norte e Nordeste, e nos municípios do interior.
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Título: Variabilidade das medidas laboratoriais na linha de base do Estudo Longitudinal
de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)
Autores: Ruben Ladwig, Alvaro Vigo, Maria Inês Schmidt, Isabela Benseñor, Ligia
Fedeli, Lloyd E. Chambless, Bruce B. Duncan
Introdução: Estudos epidemiológicos multicêntricos com determinações realizadas em
laboratórios centrais, cada vez mais frequentes no Brasil, precisam documentar que
suas medidas são acuradas e confiáveis. No contexto das medidas laboratoriais,
documentação de confiabilidade pode ser efetivada por investigação da
reprodutibilidade de mensurações repetidas no mesmo indivíduo.
Objetivos: Apresentar resultados das análises do controle de qualidade de medidas
laboratoriais na linha de base do ELSA-Brasil.
Métodos: Elsa-Brasil arrolou, entre 2008-2010, 15105 servidores em 6 centros de
pesquisa em 3 regiões do Brasil, e analisou, nesses participantes, múltiplos analitos
bioquímicos em laboratório central. Para essas medidas, uma das principais atividades
de controle de qualidade foi a análise teste-reteste dos analitos em participantes
selecionados ao acaso. Para tais participantes, um tubo adicional de urina ou sangue
foi sistematicamente coletado, sendo identificado somente por código de barras para
garantir cegamento nas leituras. Essas amostras foram manuseadas de maneira
idêntica aos tubos originais no campo e no laboratório central. O coeficiente de
correlação intraclasse (CCI) foi utilizado para medir confiabilidade, estimado por meio
de um modelo com efeito aleatório para os sujeitos. Intervalos de confiança para o CCI
foram obtidos utilizando os percentis 2,5% e 97,5% da distribuição empírica obtida
com 1000 amostras bootstrap. Coeficientes de variação (CVs) e gráficos de BlandAltman foram também usados para analisar a variabilidade das medidas.
Resultados: Essas medidas de controle de qualidade indicaram boa confiabilidade
para os 23 analitos analisados, tais como: glicose de jejum (CCI=0,98; IC95%:0,951,00) e colesterol total (CCI=0,98; IC95%:0,97-0,99). Baixos CCIs foram observados
para sódio (CCI=0,50; IC95%: 0,31-0,65) e potássio (CCI=0,73; IC95%: 0,60-0,83) no
sangue, mas eram decorrentes da pequena amplitude de variação destes analitos,
uma vez que os CVs correspondentes foram altos. Os gráficos de Bland-Altman
corroboram estes resultados.
Conclusões: Análises de controle de qualidade mostram que os protocolos de coleta,
processamento e medição adotados no ELSA-Brasil produziram medidas bioquímicas
de alta confiabilidade.
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Desigualdades espaciais em saúde bucal em crianças brasileiras
Angelo Giuseppe Roncalli; Aubrey Sheiham; Georgios Tsakos; Maria Jalila V.F.
Leite; Richard G. Watt
Os estudos que abordam os determinantes sociais em saúde e as iniquidades em saúde
bucal são geralmente baseados em abordagens individuais ou ecológicas. A análise
espacial pode trazer uma importante contribuição para o planejamento das ações de
saúde bucal bem como para o entendimento dos fatores geográficos associados às
doenças bucais. Este estudo investigou as desigualdades em saúde bucal em crianças
de 12 anos no Brasil, no ano de 2010, por intermédio de análise espacial. A variável
dependente foi o índice de cuidados dentais (ICD), aqui utilizado como proxy de
saúde bucal. Este índice é definido como a proporção de dentes restaurados em
relação ao CPO-D total (índice de dentes cariados, perdidos e obturados) e foi obtido
a partir da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil) em 2010. As variáveis
independentes foram retiradas do Censo Nacional de 2010 e dos Sistemas de
Informação em Saúde do SUS. Foram incluídos o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), taxa de pobreza, gastos em atenção primária e a proporção de
equipamentos odontológicos públicos e privados em relação à população. A análise
da dependência espacial foi realizada pelo cálculo do índice I de Moran Global e
Local. O resultados mostraram que IDH, taxa de pobreza e indicadores relacionados
aos serviços de saúde apresentaram dependência espacial, denotando desigualdades
espaciais. Todos os indicadores tiveram associação com o ICD, exceto a taxa de
equipos odontológicos públicos por habitante. A associação com indicadores
socioeconômicos representa uma distribuição desigual provocada pelo modo como se
deu o desenvolvimento econômico regional no Brasil. A associação negativa com a
provisão de serviços de atenção primária pode indicar uma distribuição mais
igualitária dos recursos, reforçando o princípio constitucional da equidade em saúde.
Por outro lado a provisão de serviços odontológicos privados foi maior em áreas com
melhores condições de saúde bucal, refletindo a lei da atenção inversa de Hart.
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ANTIBIOTICOTERAPIA – ADESÃO AO USO DE ANTIBIÓTICOS POR
USUÁRIOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
André Luiz Bigal1 Carla Roberta Ferraz Rodrigues2 Samir Nicola Mansour3
1

2

Farmacêutico. Especialista em Saúde da Família. Mestrando em Saúde Coletiva.
Enfermeira. Doutora em Saúde Pública. Docente na Faculdade Santa Marcelina.
3 Farmacêutico. Mestrando em Medicina Preventiva.

INTRODUÇÃO
O acesso a medicamentos apesar de ser uma das principais questões em
discussão no SUS, não necessariamente leva a um resultado efetivo na melhoria dos
fatores determinantes e condicionantes de saúde. Situações como a automedicação
inadequada e a não adesão à terapia medicamentosa podem levar a tratamentos
ineficazes e poucos seguros.
Com o surgimento e o aumento da resistência bacteriana aos medicamentos
antibióticos, instalou-se um quadro crescente de perda de utilidade de muitos destes.
Credita-se ao uso inadequado dos antibióticos a principal razão para o surgimento das
bactérias resistentes e da ineficácia antibiótica.
Dentre as medidas necessárias para controlar a disseminação da resistência
bacteriana aos antibióticos temos como prioritária a utilização racional destes.
OBJETIVO
Caracterizar a adesão à antibioticoterapia entre os usuários do serviço de
dispensação da farmácia de uma Unidade Básica Saúde da Familia (UBSF) da zona
leste do município de São Paulo.
MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa, do tipo exploratória. O projeto
foi aprovado pelo CEP da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A pesquisa foi
realizada na região adstrita de uma UBSF, da cidade de São Paulo.
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Este estudo levantou uma amostra intencional baseada na demanda atendida na
dispensação de medicamentos na Farmácia da UBSF, pelo período de 1 mês, durante o
funcionamento do serviço no período matutino.
A pesquisa constitui-se de 2 etapas: convite/coleta de dados no momento da
dispensação do medicamento; e coleta de dados no momento do término do uso do
medicamento, através de questionário estruturado .
RESULTADOS
Foram entrevistados 63 usuários, porém concluíram o questionário (1ª e 2ª
etapa) somente 42 deles (66,6%). Os usuários que não concluíram a entrevista não
foram contabilizados nos resultados.
Constatou-se a não adesão em 63,4% (26) dos tratamentos.
CONCLUSÃO
Evidenciou-se que o índice percentual de não adesão à terapia antibiótica na
população pesquisada é considerado elevado. Constata-se também através do
questionário um baixo nível de esclarecimento sobre o manejo e a importância da
farmacoterapia antibiótica.
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Proposta de Resumo para o IX Congresso de Epidemiologia

Autoria proposta: Lucilene A. Afonso Bertoldo, Danielle Soares, Cristiano Siqueira
Boccolini, e Eduardo Faerstein.

Associação entre o apoio social e a duração do aleitamento materno: Estudo Pró-Saúde.
Introdução: A duração do aleitamento materno no Brasil está aquém das recomendações
da OMS, devido à influência de fatores relacionados à características sociodemográficas e culturais. O apoio social percebido pelas nutrizes tem se mostrado
essencial para o sucesso do aleitamento materno em diversos estudos qualitativos. A
elaboração de escalas validadas para aferir dimensões do apoio social pode contribuir
para um maior conhecimento sobre como estes aspectos podem se associar a duração do
aleitamento materno.
Objetivos: Estimar a associação entre dimensões do apoio social e a duração mediana
do aleitamento materno em população fluminense.
Metodologia: A população do estudo foi composta de mulheres participantes do Estudo
Pró-Saúde que amamentaram seu primeiro filho entre os anos de 1989 e 1999, cujas
informações foram coletadas em 1999 por meio de questionário autopreenchivel. O
tempo de aleitamento materno (em meses) foi posteriormente censurado aos 6 meses
(censura à direita). Mensurou-se o apoio social através de escala validada, com cinco
dimensões distintas de apoio social: material, afetivo, informação, emocional e
interação social positiva. Inicialmente foi realizada a análise de Kaplan Meier, com teste
de Log-Rank: todas as variáveis com valor de p inferior a 0,20 compuseram o modelo
múltiplo. Em seguida, estimou-se a regressão de Cox, ajustada por idade, renda,
raça/cor da pele, parto cesariano, escolaridade e dimensões do apoio social. Resultados:
Foram elegíveis para o estudo 369 mulheres. A mediana do aleitamento materno foi de
6 meses. O teste de Kaplan Meyer mostrou tendência de maior tempo de aleitamento
materno para mulheres com alto apoio social. Porém, no modelo ajustado, o aumento
em um ponto na escala da percepção de apoio social de informação, diminuiu a duração
mediana do aleitamento materno (RR= 1,034, valor de p=0,027). A escolaridade foi o
único fator positivamente associado: a cada ano de estudo alcançado, a duração mediana
do aleitamento materno aumentava em 17,7% (RR=0,823; valor de p=0,01). Conclusão:
A duração mediana do aleitamento materno observada foi baixa, e quanto maior a
percepção da nutriz sobre o aspecto de "informação" recebida, menor a duração
mediana do aleitamento materno. Isso pode ser reflexo tanto do excesso de informações
recebidas nesse período, quanto de informações que possam ser inadequadas.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS E ESPACIAIS DE
CASOS DE TUBERCULOSE EM ÁREA HIPERENDÊMICA DO NORDESTE
DO BRASIL
Débora Regina Marques Barbosa
ddebora.regina@gmail.com
Manoel Guedes de Almeida
Manoel.medufpi@gmail.com
Ariane Gomes dos Santos
arianeg.santos@hotmail.com
Anna Katharinne Carreiro Santiago
akcsantiago@hotmail.com

Introdução: a tuberculose (TB) apresenta-se como grave problema de saúde pública no
Brasil e no mundo, apresentando distribuição desigual nas populações mediante
características biológicas, sociais, culturais e econômicas particulares. Objetivo:
descrever as características clínico-epidemiológicas e espaciais de casos notificados de
TB em residentes do município de Timon, Maranhão, Brasil, no ano de 2011.
Metodologia: estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo baseado em dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Vigilância em
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Timon (SMS-Timon). A análise
dos casos se deu através de estatística descritiva e análise de risco. Resultados: foram
notificados 74 casos de TB em 2011, sendo 55 casos novos, 62,16% em homens
(CP=60,12casos/100.000hab.;RR=1,74)
e
37,84%
em
mulheres
(CP=34,60casos100.000hab.;RR=0,58). Maior número de casos ocorreu entre
indivíduos de 20 a 39 anos (56,76%), com menos de 3 anos de estudo (32,43%) e a
forma clínica pulmonar foi a mais freqüente (79,73%). Teste sorológico para HIV foi
realizado em 35,14%, positivo em 5,41%. A taxa de letalidade por TB foi de 2,7%,
sendo 25% maior em pacientes com co-infecção TB-HIV. O bairro Parque Piauí
concentrou maior número de casos (19,95%), seguido por Vila Monteiro (8,47%) e
Cidade Nova (8,49%). Conclusão: Este trabalho possibilitou conhecer as características
gerais da doença no município, bem como sua distribuição espacial por bairro, de modo
a potencializar as ações voltadas ao combate da enfermidade.
Descritores: Tuberculose; Epidemiologia; Distribuição espacial.
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VITAMINA D E SUA CORRELAÇÃO COM DOENÇAS CONTEMPORÂNEAS
Mycaely Becasa Andrade Brasil
Ariane Gomes dos Santos
Andréia Alves de Sena Silva
Jéssica Pereira Costa
RESUMO
A forma ativa da vitamina D [1,25-(OH)2D3] age diretamente no metabolismo do cálcio e
homeostase óssea, sua diminuição está relacionada ao desenvolvimento de diversas doenças
do sistema ósseo, além disso, estudos mostram que a redução dos níveis da vitamina D
também está associada ao maior risco de esclerose múltipla, câncer, doenças cardiovasculares
e alterações imunológicas. Objetiva-se com este estudo esclarecer sobre a influência da
deficiência da vitamina D no desenvolvimento de algumas doenças contemporâneas de
relevância para a saúde pública. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de artigos
publicados e indexados na base de dados LILACS nos últimos dez anos (2003 - 2012).
Excluiu-se: artigos em língua estrangeira; de revisão; incompletos, que se tratasse de
editoriais; teses e dissertações e por fim, artigos que fugissem à temática, permanecendo para
avaliação dez artigos. Percebeu-se crescente interesse sobre a temática nos últimos anos, em
âmbito nacional e internacional. Vale dizer, que os autores ainda divergem sobre o nível
sérico da forma ativa da vitamina D no organismo humano. Estudo realizado com 125
pacientes, em São Paulo, mostra a relação da hipovitaminose D elevada em pacientes com
Doença Renal Crônica, em que 73,6% apresentaram níveis baixos. De 40 pacientes
analisados, de um Instituto de Cardiologia no Sudeste da Europa, constatou-se uma
diminuição dos níveis de 25 hidroxi VD3 em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca
Crônica. Dos 78 pacientes estudados do ambulatório de Lúpus Eritematoso Sistêmico de um
estabelecimento de saúde de Pernambuco, constatou-se a insuficiência/deficiência em 57,7%
dos pacientes com lúpus. A vitamina D e seus análogos previnem o desenvolvimento de
doenças autoimunes ao tempo que as tratam. Este tema ainda é pouco pesquisado, assim, são
necessários estudos mais complexos e com populações maiores para que se conheçam,
precisamente, os níveis séricos de 25 (OHD) adequados. Enquanto isso, medidas podem ser
adotadas como reeducação quanto aos hábitos que interferem na produção endógena da
vitamina D; fortificação de alimentos com esta vitamina e adoção da avaliação sérica de 25
(OHD) como parte da avaliação médica habitual.
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O Silêncio Epidemiológico sobre o Câncer Ocupacional no Brasil
Fatima Sueli Neto Ribeiro, Sandra Coutinho, Carolina Ramalhoto

A qualidade das estatísticas brasileiras dos agravos relacionados ao trabalho melhora,
em particular com a inserção na notificação compulsória do SUS. O câncer figura como
segunda causa de óbito, todavia o trabalho como seu fator de risco é silenciado em
campanhas de prevenção e em estudos epidemiológicos. O paradoxo deste silêncio
reside na elevada capacidade de prevenção do risco ocupacional. Objetivo.Externar a
importância do câncer relacionado ao trabalho nas estatísticas nacionais. Método.
Estudo descritivo exploratório dos casos de câncer relacionados ao trabalho nas bases
on line da Previdência Social (previdenciária e acidentária), Registros de Câncer de
Base Populacional (RCBP) e Sistema Nacional de Notificação do SUS (SINAN) de
2008 a 2012. Resultado.A dimensão do câncer (CID C) no RCBP 166.846; Registros
Acidentários 3.785 e SINAN 245. Mesotelioma representou 4 por 10.000 casos nos
RCBP e na Previdência, mas 5% dos casos no SINAN. Câncer de Bexiga representou
2% do RCBP, 3% dos Registros Acidentários. Leucemia foi 5 em cada 1.000 RCBP,
6% dos casos de Registro Acidentários e 3 % do SINAN. Câncer de pulmão representou
3,7% dos casos de RCBP, mas nos dados acidentários foi 8,7% e no SINAN 5,4%.
Câncer de Pâncreas, aumentando de importância no SINAN, representou 1% dos casos,
enquanto na Previdência foi 8,7% dos acidentários e 3,7% dos RCBP. Câncer de mama
representa 11% dos casos no RCBP e 22% dos casos da Previdência com 2% dos
acidentários, sem registro no SINAN. Discussão. Nos RCBP 93% dos registros não tem
informação de ocupação. A Previdência Social falha na caracterização do mesotelioma
como expressão do risco ocupacional inequívoco, mas demonstra que 2,5% dos
cânceres de pulmão são ocupacionais e dentre os casos acidentário são 9% e no SINAN
representa 5%. O Câncer de pâncreas expressa que 2% são devido à ocupação na
Previdência. A leucemia mielóide se destaca com 3% no SINAN e na Previdência 5%
dos casos são ocupacionais. O Câncer de mama reconhecido na Previdência expressa
2% dos casos de cânceres acidentários. Conclusão.O câncer relacionado ao trabalho
evolui e começa a expressar os riscos que os modelos de prevenção ignoram. O silêncio
pode significar uma perigosa omissão frente ao alto custo social e pessoal do câncer e
resultam da forma com que os meios de produção elegem os seus investimentos e não
priorizam a saúde dos trabalhadores.
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PERFIL DOS ACIDENTES DE TRABALHO GRAVE NOTIFICADOS EM UM
HOSPITAL DE REFERENCIA DA ZONA NORTE DO ESTADO DO CEARÁ, DE
2009 A 2013.

FERREIRA, Verena Emmanuelle Soares
DIAS, Lívia Karla Sales
SOUSA, Francisca Júlia dos Santos
SANTOS, Ítala Mônica de Sales
FELIX, Tamires Alexandre
SILVA, Lucas Silveira da

Acidente de trabalho é o evento súbito ocorrido no exercício de atividade laboral, e que
acarreta danos à saúde, potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que causa direta ou indiretamente a morte, ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho. Esse trabalho tem como objetivo avaliar o perfil
dos casos de acidente de trabalho notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) de um Hospital de Referencia da Zona Norte do Estado do Ceará,
unidade sentinela para saúde do trabalhador, entre os anos de 2009 a 2013. Trata-se de
pesquisa documental, retrospectiva de caráter descritivo. A coleta dos dados foi realizada
através da utilização da ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
no total avaliou-se 1949 notificações. Tal estudo é necessário para melhor entendimento dessa
problemática na região, para subsidiar a formulação de políticas de saúde efetivas
direcionadas aos trabalhadores mais vulneráveis. Os resultados mostram que 91,4%dos
indivíduos notificados eram do sexo masculino. E 44,7% tinha idade entre 20-34 anos,
seguida da faixa etária de 35-49 anos (30,7%). As partes do corpo mais atingidas foram às
mãos e membros superiores que somam 54% do total. Em relação ao local do acidente 51,9%
ocorreram nas instalações do contratante; na situação do mercado de trabalho temos entre os
acidentados 32,0% empregados não registrados, 28,0% empregados registrados e 23,6%
autônomos. 81,6% se submeteram a um regime de tratamento hospitalar. Em relação à
ocupação destacamos que 20,2% são trabalhadores da agricultura. Os prejuízos econômicos e
sociais desses acidentes, assim como, seus impactos na vida familiar das vítimas, têm sido
pouco estudados. Vale atentar-se também para sequelas crônicas e de instalação tardia de
acidentes adequadamente reconhecidos como do trabalho. As diversas consequências desses
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acidentes precisam ganhar visibilidade pública, tanto nos casos individuais como na sua
dimensão de coletividade, pois o desconhecimento do impacto do acidente sobre a saúde dos
indivíduos resulta na inexistência de respostas organizadas por parte do SUS em relação à sua
prevenção e ao seu controle.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE QUE
ASSISTEM OS USUÁRIOS DE CRACK
Jamine Borges de Morais
Thalita Soares Rimes
Lourdes Suelen Pontes Costa
Thayanne Nascimento de Barros
Caio Lima Bezerra
Paulo Henrique Dias Quinderé
Maria Salete Bessa Jorge
INTRODUÇÃO: A diversidade de problemas e de pessoas envolvidas com as drogas
permite dizer que o uso e abuso de substâncias psicoativas é um fator de saúde pública de
grande importância, o que necessita maior intervenção nas ações de prevenção e
tratamento destes sujeitos. Nesse sentido, os trabalhadores de saúde são apontados como
os principais atores na construção desse cuidado aos usuários de drogas. OBJETIVO:
Caracterizar o perfil dos trabalhadores de saúde que prestam cuidados aos usuários de
crack. METÓDO: Estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa.
Realizado com 40 trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas (CAPS ad), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Comunidades Terapêuticas das
Secretarias Executiva Regional (SER) IV e V do município de Fortaleza - CE. A coleta
de dados ocorreu no período dezembro de 2011 a maio de 2012, através de questionário
fechado. Os dados foram organizados através do EPIINFO versão 3.52. A pesquisa foi
submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, gerando
processo nº 08573214. RESULTADOS: Quanto à distribuição amostral dos
trabalhadores por instituição, metade destes atuavam no Caps ad (50%). No que diz
respeito à distribuição por sexo, 68,5% da amostra eram mulheres, com faixa etária entre
30 a 39 anos (41,4%). No que se refere à profissão, 28,10% era compostos de profissionais
enfermeiros, com tempo de formação superior a 10 anos (46,1%). CONCLUSÃO: O
perfil de trabalhadores que assistem usuários de crack, aponta para uma interligação de
fatores que juntos caracterizam a problemática da relação usuário-profissional. O
enfermeiro é apontando como principal profissional de saúde nos serviços, tendo um
papel importante e fundamental no encorajamento do paciente, além de contribuições
para inserção social desse sujeito. No entanto o modelo de atenção proposto deve ser
pautado em uma assistencia multiprofissional/interdisciplinar . O tempo de formação
predominante de 10 anos, nos remete a uma reflexão acerca do modelo de cuidado
proposto, já que o Brasil foi marcado por um modelo assistencial hospitalocêntrico.
Conhecer o perfil dos trabalhadores que assistem os usuários de crack é de suma
importância, na medida em que a partir destes dados pode-se buscar estratégias de
intervenções a nível profissional afim de uma assistência qualificada.
Descritores: Cocaína Crack, Transtornos Relacionados com Substancias; Saúde Pública.
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RELEVÂNCIA DOS FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS NA
EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE
Unidade de Saúde da Família – Dr. Sérgio Arouca, Salvador – BA, Brasil
Mabel Barbosa Esteves, Normando Carvalhal de Oliveira, Joventina Julita Pontes de Azevedo,
Liliane Ferreira Moura.

RESUMO
INTRODUÇÃO: A Hanseníase é um problema de saúde pública de grande importância
no Brasil, que ocupa a segunda posição em número de casos, perdendo apenas para a
Índia. Apesar da existência do Plano Integrado de Ações Estratégicas, o Brasil ainda
não conseguiu erradicar a hanseníase, sendo necessário intensificar as ações de
vigilância epidemiológica e aperfeiçoamento dos sistemas de informações.
OBJETIVO: Este trabalho visa realizar levantamento de dados quantitativos, em um
grupo de pacientes Hansenianos da cidade de Salvador – Bahia – Brasil, investigando os
elementos sociodemográficos relacionados com a epidemiologia da Hanseníase,
analisando quais fatores são, possivelmente, favoráveis à contaminação e agravamento
desta patologia. Entendendo de que forma o fator sociodemográfico estaria relacionado
ao aparecimento da hanseníase, e como o conhecimento desta temática poderia reduzir o
número de novos casos desta moléstia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
transversal, descritivo e exploratório, de caráter quantitativo de dados primários
realizado com pacientes hansenianos, e que foram ou estão sendo acompanhados pelos
profissionais da Unidade de Sáude da Família Sérgio Arouca do distrito sanitário do
Subúrbio Ferroviário de Salvador-Bahia, cujos dados foram coletados através de
entrevista, análise do prontuário e levantamento de informações nos livros de registro
do Programa de Controle da Hanseníase. RESULTADOS: Dos 17 pacientes que
responderam o questionário, houve uma diferente relativamente significativa entre
homens e mulheres sendo respectivamente 71% e 29%. Em relação ao grau de
escolaridade, 42% informaram que cursaram até o ensino fundamental, da mesma
forma, 42% estudaram até o ensino médio. Foi possível afirmar que 42% dos pacientes
dividem dormitórios, destes aproximadamente 71% estão classificados com
multibacilar, estudando os comunicantes 42% dos hansenianos afirmam que houve
casos da doença na família. CONCLUSÃO: Diante das questões levantadas a cerca dos
fatores prediponentes para a Hanseníase, mostrou se que a presença de residencias
pequenas, ou a ausência de dormitórios individuais no que tange o âmbito familiar
contribui favoravelmente para o surgimento de novos casos da moléstia. Palavraschave: Hanseníase, epidemiologia, fatores sociodemográfico.
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Peso ao nascer, prematuridade, pequeno para idade gestacional e crescimentos nos primeiros anos de
vida e sua associação com depressão e ideação suicida em adultos jovens: Estudo longitudinal da
Coorte de nascimento de Pelotas de 1982

Christian Loret de Mola, Msc; Bernardo Lessa Horta, PhD; Denise Gigante, Phd; Helen Gonçalves, PhD;
Ricardo Pinheiro, PhD; Luciana de Avila Quevedo, PhD; Fernando C. Barros, PhD; Cesar G. Victora, PhD.
Introdução: Evidências sugerem que o déficit nutricional na gestação e nos primeiros anos de vida
podem ter consequências a longo prazo na saúde mental. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do
estado nutricional na vida intrauterina e nos primeiros 4 anos de vida e sua relação com depressão e
ideação suicida na vida adulta.
Metodologia: Em 1982 os nascimentos ocorridos na cidade de Pelotas foram identificados e aqueles
recém-nascidos cuja família morava na zona urbana da cidade foram examinados e as mães
entrevistadas. Estes indivíduos foram acompanhados inúmeras vezes. Para avaliar o crescimento
intrauterino se utilizou a curva de Williams, enquanto o estado nutricional aos 2 e 4 anos foi avaliado
com as curvas da OMS. Aos 30 anos de idade, avaliou-se a saúde mental dos indivíduos usando a
entrevista neuropsiquiátrica estruturada (MINI) para avaliar a presença de Depressão Unipolar, assim
como de ideação suicida. Além disso, o Inventário de Beck (BDI-II) foi utilizado para avaliar a intensidade
dos sintomas depressivos. Na análise multivariada, se ajustou para distintos fatores sociodemográficos e
biológicos.
Resultados: Em 2012-13, foram entrevistados 3701 indivíduos da Coorte de 1982, o que resultou em
uma taxa de acompanhamento de 68%. As prevalências de depressão unipolar e de ideação suicida
foram de 7,9% e 11,2%, respectivamente. Inicialmente, se observou que baixo peso ao nascer,
prematuridade, crescimento intrauterino e desnutrição crônica estavam associados com ideação
suicida, mas não com depressão unipolar. No tocante à intensidade dos sintomas depressivos observouse associação com desnutrição crônica aos 2 e 4 anos, e baixo peso ao nascer. No entanto, estas
associações desapareceram após ajuste para fatores de confusão, essencialmente sociodemográficos.
Por exemplo, o risco relativo de depressão entre os nascidos pequenos para idade gestacional, reduziu
de 1,79 (IC95% 1,33–2,39) para 1,1(IC95% 0,60–2,02).
Conclusão: O presente estudo mostra que não existe relação entre as diferentes variáveis nutricionais
avaliadas e depressão ou ideação suicida aos 30 anos e que determinantes sociais são importantes
fatores de confusão nesta relação.
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Autopercepção e impacto da saúde bucal na qualidade de vida de gestantes usuárias da
Atenção Básica de Vitória da Conquista-BA

BATISTA, Larissa Dias1; SILVA, Jinária Fernandes; FERNANDES, Carolle Gomes1;
PINHEIRO, Érica Silva1; SILVA, Rogério Vieira1; PINHEIRO, Suélem Maria Santana1
1
Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR
A gestação é uma fase singular na vida da mulher, com alterações próprias, que
podem potencializar morbidades bucais já instaladas, causando sofrimento, bem como
interferindo na saúde geral da gestante, e influenciando na saúde do bebê. Buscou-se
avaliar a autopercepção e impacto da saúde bucal na qualidade de vida de gestantes e
puérperas usuárias da Atenção Básica de Vitória da Conquista-BA, entre 2013 e 2014.
Para tanto, realizou-se estudo transversal descritivo, com 156 gestantes e puérperas,
escolhidas por amostragem de conglomerados de um estágio, definidos como as
unidades de saúde da rede básica com equipe de saúde bucal, as quais foram
selecionadas mediante sorteio. Procedeu-se a coleta de dados com formulário,
englobando questões de impactos e autopercepção da saúde bucal. Os dados foram
tabulados e analisados através do SPSS, obtendo-se frequências absolutas e relativas. A
maioria possuía de 20 a 35 anos (70,5%), cor parda (58,7%), ensino médio (44,2%),
renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (63,2%), união estável com o parceiro (43,9%),
até 2 filhos (46,2%), nunca amamentou (45,8%), realizou de 1 a 3 consultas de pré-natal
(37,2%) e se encontrava no 2º e 3º trimestre gestacional respectivamente (35,7% e
37,7%). A percepção de cárie foi relatada com alta frequência (60,3%), bem como a
necessidade de tratamento odontológico (78,2%), e a insatisfação com a condição bucal
(49,7%), entretanto a saúde bucal parece não percebida como questão relevante, pois
apesar de julgarem possível o tratamento durante a gestação (70,5%) as necessidades
apontadas não refletiram a procura do serviço odontológico. Ademais, apesar de apenas
23,1% relatar dificuldade de acesso, 71,8% não tiveram contato com o cirurgiãodentista nessa fase, sugerindo que mitos ainda podem influenciar nessa decisão. A dor
odontogênica foi apontada por 32,5% e apesar da maioria julgar que a saúde bucal não
interferiu nas atividades habituais, os principais impactos apontados foram: comer
(14,7%), escovação (33,3%), dormir (24,4%), sorrir/conversar (14,7%), lazer (14,7%),
estudar/trabalhar (13,3%), falar (8,3%) e praticar esportes (7,1%). Assim, apesar da
percepção dos problemas bucais, as gestantes pouco relacionaram seu impacto na
qualidade de vida, o que pode favorecer a ausência de procura do cirurgião-dentista,
consequentemente prejudicando a consolidação do pré-natal odontológico.

Palavras-chave: Gestantes - qualidade de vida - saúde bucal
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TENDÊNCIA DE MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA RENAL NO ESTADO DO
ACRE, BRASIL, 1980-2011

Autores:
1. Thatiana Lameira Maciel Amaral
2. Gina Torres Rego Monteiro

Introdução: A mudança no padrão de mortalidade ao longo dos anos em decorrência da
transição epidemiológica resultou no aumento dos óbitos em adultos e idosos por causas não
infecciosas. Dentre essas causas cita-se a insuficiência renal considerada um problema de
saúde pública mundial com alta incidência e prevalência. Objetivo: Analisar a tendência de
mortalidade relacionada à insuficiência renal no Estado do Acre, de 1980 a 2011. Métodos:
Trata-se de um estudo da mortalidade por insuficiência renal, em ambos os sexos, nas
diferentes faixas etárias, residentes no estado do Acre de 1980 a 2011. A análise da tendência
foi feita por meio do modelo de regressão linear, utilizando as taxas padronizadas de
mortalidade por insuficiência renal, classificados pela CID-9 de 1980 a 1995 (CID-9; códigos
584-586) e pela CID-10 de 1996 a 2011 (códigos N17-N19). Para o processo de modelização,
as taxas padronizadas de mortalidade (y) foram consideradas como variável dependente, e os
anos do período do estudo (x) como variável independente. A escolha d o melhor modelo foi
baseada naquele que apresentasse significância estatística (p < 0,05), melhor poder de
explicação (R) e melhor análise de resíduos (Shapiro). Resultados: No período de 1980 a
2011 ocorreram 725 óbitos por insuficiência renal no estado do Acre, com taxa de
mortalidade ajustada variando de 6,84 por 100.000 hab. em 1980; 2,60 por 100.000 hab. em
1990; e alcançando 10,65 por 100.000 hab., em 2011. Nas faixas etárias anteriores aos 30
anos de idade as taxas de mortalidade ajustadas ficaram abaixo de 1,0 por 100.000 hab. com
aumento progressivo a partir dessa idade. Foi possível observar uma tendência crescente da
mortalidade por insuficiência renal na população do Estado do Acre com o aumento da idade.
Quando a análise foi realizada ao longo de todo o período de 1980 a 2011 verificou-se uma
tendência linear crescente pelo modelo y= 7,313 + 0,131, que obteve R² de 0,289, p=0,002.
Conclusão: Houve aumento da mortalidade por insuficiência renal com a idade ao longo do
período observado, fato que aponta para a necessidade de ações de prevenção e assistência em
saúde.
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NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA EM TERESINA – PI
Lígia Maria Cabedo Rodrigues
Apresentadora. Enfermeira do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Mestranda
em Epidemiologia das Doenças Transmissíveis - ENSP/FIOCRUZ. Email:
ligiacabedo@yahoo.com.br.
Danielle Carvalho Rodrigues
Mestranda em Epidemiologia das Doenças Transmissíveis - ENSP/FIOCRUZ.
Emmanuel Alves Soares
Mestrando em Epidemiologia das Doenças Transmissíveis - ENSP/FIOCRUZ.
Raquel Rodrigues dos Santos
Mestranda em Epidemiologia das Doenças Transmissíveis - ENSP/FIOCRUZ.
Pablo Ricardo Barbosa Ferreira
Mestrando em Epidemiologia das Doenças Transmissíveis - ENSP/FIOCRUZ.

INTRODUÇÃO: O ambiente hospitalar é um importante local de registro e fonte
para a notificação das Doenças de Notificação Compulsória. A investigação
epidemiológica desses casos pode demonstrar o surgimento de novas doenças
ou mudanças na história natural de uma doença ou no seu comportamento
epidemiológico, relevantes para a saúde pública. Como forma de melhorar a
detecção dessas doenças, o Ministério da Saúde instituiu, através da Portaria
2.529/04, o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito
Hospitalar. Ocorre por meio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) que
em Teresina faz parte da rede de vigilância à saúde. OBJETIVO: Relatar a
experiência do NHE do Hospital Alberto Neto em Teresina – PI, no ano de
2013. RESULTADOS: A equipe é formada por enfermeiros e técnicos de
enfermagem capacitados que atuam de segunda a sexta das 7 às 19 horas.
Destacam-se como atribuições as atividades sentinelas para dengue e
influenza com a coleta de exames específicos para detecção destas doenças;
pesquisa de rotavírus em menores de cinco anos; busca ativa diária em todos
os setores do hospital; revisão de fichas de atendimentos para contagem e
registro de casos de diarreia e gripe; alimentação de sistemas de informação
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como o SIVEP GRIPE e SINAN Online; acompanhamento e tratamento de
pacientes com tuberculose e hanseníase; elaboração de relatórios anuais,
entre outras. As doenças e agravos notificados com maior frequencia são
tuberculose, hanseníase, hepatites, dengue, intoxicação exógena, violências e
acidentes de trabalho. Durante o ano de 2013 foram registradas 1.030
notificações. As dificuldades encontradas são relativas às subnotificações que
acontecem nos horários que o NHE não funciona. CONCLUSÃO: Conclui-se
que a presença do NHE no hospital permite que o mesmo gere informações
epidemiológicas a partir da própria realidade, possibilitando o planejamento,
organização do trabalho e promoção da eficiência da vigilância em saúde, tanto
para o hospital, quanto para o município no qual está inserido. A implantação
do

Núcleo

neste

hospital

tem

apresentado

reflexos

importantes

no

monitoramento das doenças de interesse da vigilância epidemiológica
municipal observada na ampliação do número de notificações, bem como na
melhoria na qualidade das informações obtidas e na agilidade e cuidado no
acompanhamento dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Vigilância Epidemiológica; Hospital.
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Titulo: Tendências na venda de medicamento genéricos no programa “Farmácia Popular”
Authors: Isabel Emmerick1, Jurema Corrêa da Mota2, Andréa Homsi Dâmaso3, Mônica Rodrigues Campos4, Luisa Arueira Chaves5, Rondineli
Mendes da Silva5, Vera Lucia Luiza5, Dennis Ross-Degnan1
1- Department Medicine Population, Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Health Care, Boston, MA
Núcleo de Assistência Farmacêutica – ENSP – Fiocruz
2- Escola Nacional de Saúde Pública - Fiocruz
3- Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas
4- Departamento de Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública (NAF / ENSP e DCS / ENSP)
5- Núcleo de Assistência Farmacêutica – ENSP – Fiocruz
Introdução: As atuais políticas que incentivam o uso de medicamentos genéricos no Brasil são um importante componente das estratégias do
governo para a garantia do acesso a medicamentos a um custo acessível para a sociedade. O programa “Farmácia Popular” (FP) subsidia uma
lista específica de medicamentos essenciais e tem como um de seus objetivos a priorização de medicamentos genéricos. Objetivos: Este
trabalho tem como objetivo analisar a tendência ao longo do tempo do uso de medicamentos genéricos no programa FP. Método: Foram
utilizados para análise, dados do programa FP relativos a medicamentos para a hipertensão, diabetes e asma. Ademais, foi descrito a
participação percentual no mercado de medicamentos de referência, similares e genéricos, de 2006 a 2012 no Brasil. Resultados: De 2006 a
2012, a participação dos medicamentos de referência no mercado apresentaram uma queda de 6,8%, enquanto que os medicamentos genéricos
e similares apresentaram um aumento de 2,6% e 4,2%, respectivamente. Os medicamentos de referência apresentaram uma queda constante
durante todo o período do estudo. No entanto, a tendência dos medicamentos similares e genéricos variou ao longo do tempo. A participação
no mercado dos medicamentos genéricos apresentou uma queda de 18% entre outubro de 2006 e abril de 2009, enquanto que os
medicamentos similares apresentaram um aumento de magnitude semelhante. Após 2009, as tendências inverteram-se, acompanhando a
expansão de cobertura de 2009 e a implantação do subsídio de 100% em 2011.

Conclusão: O uso de medicamentos genéricos vem sendo

priorizado no programa FP, representando atualmente, mais de 70% de todas as vendas do FP.
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Análise das condições de saúde das crianças de zero a dez anos cadastradas no Sistema
de Informação da Atenção Básica (SIAB) no município de Lajeado/RS, em 2012.

Autores: Ioná Carreno, Claudete Rempel, Luiz Fernando Kehl, Bruna Marina.

Introdução: As informações que constam, sobre as condições de saúde das crianças, no
Sistema de Informação da Atenção Básica, busca permitir conhecer o perfil
epidemiológico e ambiental desse período de vida, facilitando o planejamento e as ações
desenvolvidas pela gestão municipal. Objetivo: Analisar as condições de saúde das
crianças de zero a dez anos cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica,
Lajeado/RS, 2012. Método: Estudo epidemiológico, transversal e retrospectivo. A
população foram as crianças cadastradas no SIAB de Lajeado/2012, e desta a amostra
calculada, utilizando à prevalência de pneumonia de 49,8%, mais 10% para
inconsistência e 5% para prováveis perdas (EpiInfo), foi de 271 crianças de zero a dez
anos de idade, sendo estratificado por faixa etária. As variáveis utilizadas foram
sociodemográficas, ambientais, sanitárias e de acesso ao serviço de saúde. Para análise
estatística descritiva e analítica utilizou-se o SPSS (teste qui-quadrado de Pearson).
Aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa do Centro Universitário UNIVATES,
parecer número 231.467. Resultado: Em todas faixas etárias verificou-se uma maior
prevalência do sexo masculino, 68,2% no primeiro ano de vida e 57,4% na faixa etária
dos seis aos dez anos (p>0,440). Sobre frequentar a escola observou-se que no primeiro
ano de vida a prevalência foi de 4,5%, de um a cinco anos foi de 7,4% e de seis aos dez
anos foi de 77,5% (p<0,000). Na avaliação ambiental observou-se que nas condições de
moradia, 82,2% vivem em casas de alvenaria (p<0,809), e 51,2% tem entre um e cinco
cômodos (p<0,591) e 90,9% tem energia elétrica (p<0,005). Em relação aos dados
sanitários, o abastecimento de água é realizado via rede pública em 87,6% das famílias
(p<0,744), em todas as moradias o destino de lixo tem coleta municipal (p<0,003),
porém em todos os casos o destino de fezes e urina foi às fossas sépticas (p<0,573).
Sobre a utilização dos serviços de saúde, 95,5% busca a Unidade Básica de Saúde e
43,8% referiram o hospital como forma de busca de atendimento (p<0,019).
Conclusão: O SIAB está sendo substituído pelo e-SUS, que é um sistema de
informação mais moderno e atualizado do MS. Assim, acredita-se que será um grande
auxílio à gestão municipal, como veio sendo o SIAB ao longo dos anos, para o
planejamento e ações que visem melhorar a qualidade de vida e de saúde das crianças.
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Título: Obesidade em menores de cinco anos de idade: usuários do Sistema Único de
Saúde no Estado de Alagoas.
Autores: LIMA, M. A. A.; OLIVEIRA, M. M. F.; CAVALCANTE, S. A.; SANTOS,
A. C. F.; MENEZES, R. C. E.; SILVA, J. E.; ALBUQUERQUE, R. P.; COSTA, S. P.
M.
Introdução: A obesidade é uma doença crônica em expansão e sua prevalência aumenta
de forma crescente em todas as faixas etárias e estratos sociais, tanto em países
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Sua etiologia é multifatorial, envolvendo
fatores genéticos, ambientais e comportamentais sendo, esses últimos, considerados os
principais fatores responsáveis pelo agravo. As consequências da obesidade infantil são
notadas, em curto e médio prazo, por desordens ortopédicas, diabetes, hipertensão
arterial, além de distúrbios psicossociais; relata-se mortalidade aumentada por doença
coronariana quando adultos. Objetivo: Identificar a prevalência de obesidade em
crianças menores de cinco anos de idade usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) no
Estado de Alagoas, no ano de 2012. Métodos: Estudo de delineamento transversal, de
caráter descritivo utilizando-se dados referentes ao Estado de Alagoas, disponívies nas
bases de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN-WEB).
Foram acessados relatórios públicos anuais sobre o estado nutricional de crianças
acompanhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 58 municípios Alagoanos.
As variáveis analisadas foram sexo e idade, utilizando o Índice de massa corpórea para
idade (IMC/I). Para o diagnóstico de obesidade foram utilizados os pontos de corte
propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 2006, sendo considerado o ponto
de corte escore z ≥ 2. Resultados: Foram analisadas 19.505 crianças, sendo
diagnosticados 1.780 (9,13%) obesos. Observa-se que esse percentual é maior do que o
da região Nordeste do País (7,45%), bem como de todo o Brasil (5,78%). Analisando os
dados por região sanitária de Alagoas, observa-se que a 6ª região, obteve os índices
mais elevados de obesidade (11,32%). Em contrapartida, a 2ª região sanitária, obteve os
menores índices (4,88%). Conclusão: Em Alagoas, a prevalência de obesidade está
elevada quando comparada com os percentuais da região Nordeste e do Brasil. Novas
estratégias de intervenção e monitoramento do estado nutricional de crianças são
imprescindíveis para a melhora desse quadro. Dessa forma, a Vigilância Alimentar e
Nutricional deverá subsidiar o planejamento da atenção nutricional e das ações
relacionadas à promoção da saúde e da alimentação adequada e saudável.
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A crônica de um acidente anunciado: a explosão de um navio em Ilha de
Maré na Baía de Todos os Santos e a percepção de pescadores artesanais
sobre o direito dos mesmos ao meio ambiente de trabalho saudável
Rita de Cássia Franco Rêgo
Louise Oliveira Ramos Machado
Ingrid Gil Sales
Luana Oliveira Ramos Machado
Walmir Motta Caldas

A explosão de um navio contendo produtos químicos na Baía de Todos os
Santos em dezembro de 2013 nos indica a necessidade de trazer o debate
sobre a saúde ambiental do trabalho, tema novo no direito e na saúde. O
objetivo deste trabalho é compreender a percepção dos pescadores artesanais
e marisqueiras de Ilha de Maré sobre os direitos dos mesmos a um meio
ambiente de trabalho saudável. No curso de uma pesquisa participativa de
base comunitária realizou-se pesquisa documental e abordagem etnográfica
com entrevistas e video na Ilha de Maré, localizada na Baía de Todos os
Santos. Os resultados apontam que a população circunvizinha se encontra
eivada por compostos químicos danosos ao meio ambiente e ao ser humano. A
contaminação provocada pelo processo de industrialização próximo às zonas
pesqueiras e os acidentes diversos incidem na redução do tamanho e
quantidade de mariscos e peixes, além de provocar mudanças na paisagem
local trazendo impacto negativo na situação socioeconômica e de saúde dos
moradores. Essa contaminação do meio ambiente natural e, por conseguinte,
do meio ambiente de trabalho dos pescadores e marisqueiras, ocasionou um
retardamento e, até por vezes, um impedimento da atividade laboral desses.
Constatou-se que pelo fato do pescador artesanal e da marisqueira integrarem
o rol de atividades que são exercidas em autonomia, esses não são
assalariados, não são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e se
encontram jurídica e institucionalmente desassistidos quanto ao exercício do
trabalho, especialmente quanto à defesa e promoção da saúde nos seus meios
ambientes de trabalho. Constatou-se uma escassez na produção científica do
Brasil, que aborde o direito a um meio ambiente de trabalho saudável de
pescadores artesanais e/ou marisqueiras. Notou-se que a falta de
conhecimento sobre o meio ambiente de trabalho dos pescadores artesanais e
das marisqueiras ocasiona uma invisibilidade generalizada dessas categorias e
que áreas do saber como o Direito Ambiental do Trabalho são decisivas na
promoção de um meio ambiente de trabalho sadio para esses trabalhadores.
Questiona-se sobre a intervenção das autoridades competentes e o modo
singular das comunidades buscarem alternativas para a solução da
problemática.
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DIABETES MELLITUS COMO INTERNAÇÃO POR CONDIÇÃO SENSÍVEL À
ATENÇÃO PRIMÁRIA: PERDA DE OPORTUNIDADE DE INTERVENÇÃO
PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA?
Clareci Silva Cardoso 1, Hygor Kleber Cabral Silva1, Aurelino Rocha Barbosa Júnior1,
Bruna Gabriela Rocha1, Mateus Lopes de Faria1, Cláudia di Lorenzo Oliveira1.
1

Universidade Federal de São João Del Rei. Campus Centro Oeste. Grupo de Pesquisas em

Epidemiologia e Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde. UFSJ/CNPq

INTRODUÇÃO. Buscando avaliar a qualidade da Atenção Primária em Saúde (APS),
foi criado o indicador Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
(ICSAP), utilizado para inferir a capacidade da APS de intervir precocemente em
determinadas condições, como o diabetes mellitus (DM), reduzindo assim as
hospitalizações. OBJETIVO. Avaliar a prevalência do DM como ICSAP relacionando
esse evento com a qualidade da APS. MÉTODO. Estudo de prevalência realizado
serviços públicos de internação de um município da região Centro Oeste de Minas.
Durante 60 dias foi realizado vigilância de todas as internações ocorridas em dois
serviços; um hospital geral e uma unidade de pronto-atendimento (UPA). Aqueles
internados por DM, responderam um questionário adicional para avaliação da história
da doença e de internação, comportamentos, hábitos de vida, percurso pelo sistema de
saúde e avaliação da qualidade da APS. RESULTADOS. Foi encontrada uma
prevalência de 26,5% de diabetes como ICSAP. Observou-se maior proporção de
mulheres (62,5%), pacientes casados ou viúvos (80%), idade média de 62,5 anos e
renda familiar < salário mínimo, 15,3% deles nunca frequentaram a escola. A principal
comorbidades foi a hipertensão arterial (87,5%). Metade dos pacientes teve tempo de
diagnóstico < cinco anos, a maioria com DM tipo I (41,7%), proveniente de unidades
convencionais de saúde (80,6%). No pós-diagnóstico, observou-se diminuição do uso de
tabaco e álcool em mais de 30%, porém aumento do sedentarismo (56,0% versus
83,0%). Pacientes relacionaram à internação atual a dieta inadequada (22,0%),
dificuldade de acesso a atendimento médico e/ou exames (15,2%) e uso irregular da
medicação (11,0%). Não houve diferença significativa do Índice de Atenção Básica
(IAB) na avaliação de pacientes provenientes dos dois modelos de APS (ESF: 3,37
versus Unidade Convencional: 3,27; P-valor: 0,17), porém a ESF foi mais bem avaliada
quanto ao enfoque familiar e orientação para comunidade e a Unidade Convencional
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melhor avaliada quanto ao acesso. CONCLUSÃO. Foi evidenciada baixa qualidade da
APS e alta prevalência de ICSAP por DM, maior que a encontrada em outros estudos
conduzidos no Brasil. Esse achado associado a um baixo IAB pode estar apontando para
uma deficiência da APS em controlar e monitorar doenças crônicas, evitando agudizações e
consequentemente, hospitalizações.
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EPIDEMIOLOGIA DAS CAUSAS EXTERNAS NO ESTADO DE SERGIPE: MORBIDADE
E MORTALIDADE.

GÓES, M.A.O.; JUSTO, C.M: SANTOS, N.M.P.; MENEZES, M.R.B.; ANDRADE, M.A.;
SANTANA, L.

Introdução: As causas externas de morbidade e mortalidade compreendem as lesões decorrentes
acidentes e de violências, constituindo importante desafio à saúde pública. No mundo, elas são
responsáveis por mais de 5 milhões de óbitos anuais, representando cerca de 9% da mortalidade
mundial. No Brasil, atualmente, as causas externas representam a 3ª causa de mortalidade, havendo
variação entre as regiões, sendo a segunda causa mais frequente nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-oeste. Objetivos: Descrever a mortalidade e a morbidade hospitalar por causas externas no
estado de Sergipe segundo atributos de pessoa, lugar e tempo. Método: Trata-se de um estudo
descritivo de série temporal, com dados secundários referentes à mortalidade por causas externas na
população residente no estado de Sergipe através do Sistema de Informações sobre a Mortalidade
(SIM) do Ministério da Saúde, e, da morbidade hospitalar através dos dados do Sistema de
Informação Hospitalar do SUS (SIHSUS), do período de 2006 a 2013. Resultados: As causas
externas corresponderam em Sergipe a 2ª causa de mortalidade proporcional. Dos 13433 óbitos por
causas externas ocorridos no período em Sergipe, 84,5% ocorreram no sexo masculino. O
predomínio foi de homicídios (41,5%) e acidentes de transporte (30,7%). Entre as mulheres a maior
prevalência foi dos acidentes de transportes (29,7%) e quedas (18,2%). A faixa etária predominante
foi de 20 a 29 anos (29,1%), concentrando principalmente os óbitos entre homens (31,4%) em
relação as mulheres onde esta faixa ocupa a segunda posição com 16,2% dos óbitos. No mesmo
período ocorreram em Sergipe 41605 internações no SUS devido a causas externas, sendo 73,6% no
sexo masculino. Conclusões: A análise dos dados sobre a mortalidade e morbidade por causas
externas demonstra a tendência e a magnitude delas no estado de Sergipe e em grupos específicos.
Considerando como causas evitáveis de morbimortalidade, e estas informações podem contribuir
para a discussão e elaboração de estratégias locais para diminuição do seu impacto na sociedade e
nos serviços de saúde.
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Interrupção do aleitamento materno exclusivo e a perda de peso materno no pós-parto
Cinara Costa de Oliveira; Cláudia Valéria Cardim da Silva; Maria Helena Hasselmann
INTRODUÇÃO: No Brasil, estudos investigaram a relação entre peso pré-gestacional e o ganho de peso
na gestação. No entanto, poucos foram aqueles que buscaram elucidar a relação entre prática de
aleitamento materno e retenção de peso no pós-parto, que é um importante fator de risco para o
desenvolvimento da obesidade feminina.OBJETIVO: Investigar a associação entre a interrupção de
aleitamento materno exclusivo (IAME) e a perda de peso da mãe no terceiro mês após o parto.
MÉTODOS: Estudo seccional com mulheres (n=298) que compareceram a quatro Unidades Básicas de
Saúde do Município do Rio de Janeiro (UBS) no período de 2005 a 2009. Para a obtenção de dados
referentes à amamentação foi aplicado recordatório de consumo alimentar do bebê de 24 horas
utilizado nos inquéritos em campanhas nacionais de vacinação. Considerou-se como IAME as crianças
que não receberam somente leite materno nas 24 horas que antecederam três entrevistas realizadas
durante os primeiros três meses de vida da criança. A perda de peso foi investigada a partir da diferença
entre o peso da mãe no 3º mês e a primeira visita do recém nato ao serviço de saúde (acolhimento) e
categorizada como perda de peso e não perda de peso no período investigado. As associações entre
IAME e perda de peso no pós-parto foi realizada via regressão logística. Na análise multivariada, o
modelo foi ajustado pelas covariáveis que apresentaram associações com p-valor ≤0,20 nas análises
brutas. RESULTADOS: Os resultados do modelo final de regressão logística múltipla mostraram que as
mães que interromperam o aleitamento materno exclusivo (IAME) durante os três meses pós-parto têm
duas vezes e meia mais chances de não perderem peso em relação aquelas mulheres que em algum
momento desse período ofereciam AME a seus filhos independente do ganho de peso gestacional e do
peso pré- gestacional (p<0,05). CONCLUSÃO: Essas evidências podem contribuir para a consolidação de
políticas de alimentação e nutrição que promovam o estado nutricional adequado da mulher.
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QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO ÀS MULHERES EM
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CE
Freitas, Kerma Márcia1
Cavalcanti, Ludmila Fontenele2
Moreira, Gracyelle Alves Remigio3
Silva, Raimunda Magalhães3
Vieira, Luiza Jane Eyre de Souza3
Marques, Lívia de Andrade4
Freitas, Jarlideire Soares3
Silva, Ana Cristina Feijó3
Tavares, Carmem Cintra de Oliveira3
Bezerra, Juliana da Fonseca3

A violência sexual é considerada um fenômeno universal e tem alcançado visibilidade,
campo teórico, imaginário e da prática. Sabe-se que as mulheres que vivem em situação
de violência são as que usam os serviços de saúde, exigindo do profissional de saúde
qualificação para identificação dos casos de violência. Objetivou-se caracterizar o
processo de qualificação dos profissionais da atenção às mulheres em situação de
violência sexual. Trata-se de uma pesquisa avaliativa, realizada com 68 profissionais
nos serviços de saúde especializados na atenção às mulheres em situação de violência
sexual situados em Fortaleza, por meio de entrevista semiestruturada. Para a análise dos
dados foram realizadas estatísticas descritivas, como frequência, cruzamento de dados e
construção de tabelas. Dentre os participantes da pesquisa, 49 (72%) afirmaram não ter
tido a abordagem sobre o tema da violência sexual na graduação, 10 (14,7%) lembram
que o assunto foi abordado em várias disciplinas, 8 (11,7%) garantem que tiveram um
preparo específico direcionado à temática e 1 (1,47%) que a abordagem se deu por
ocasião dos estágios e por meio da pesquisa. Sobre a abordagem durante a sua atuação
profissional, 28 (41,2%) referiram não ter participado de curso ou capacitação sobre
violência sexual, 40 (58,8%) informaram que participaram de algum tipo de
capacitação. No entanto, não recordam período nem carga horária, acrescentam que
estas capacitações tiveram formatos diversificados e foram proporcionadas por
diferentes órgãos. Com relação ao treinamento em serviço, 53 (78%) relatam nunca ter
recebido treinamento sobre a temática na unidade de saúde e 15 (22%) dizem que
receberam na unidade atual ou em outra, e que estes se deram de várias formas, como
reuniões para implantação do serviço, discussão de casos ou comunicados. Os
profissionais de saúde, em sua maioria estão saindo das universidades sem o
conhecimento mínimo sobre violência sexual contra a mulher, e mesmo em seu trabalho
não tem a oportunidade de participar de capacitações e ou treinamentos específicos na
temática, fato que pode comprometer o atendimento de forma a garantir a integralidade
da assistência. Deve-se rever os currículos dos cursos da área da saúde, na tentativa de
viabilizar o conhecimento sobre temática a qual deve ser reforçada com o processo
contínuo de educação permanente a partir da prática profissional.
Palavras-chaves: violência sexual, capacitação, educação continuada
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Is there a crack epidemic among students in Brazil? Comments on media and public
health issues
Solange Aparecida Nappo1, Zila M Sanchez1, Luciana Abeid2.
1

Professora Adjunta e Pesquisadora do Centro Brasileiro de Drogas Psicotrópicas (CEBRID),
Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
2

Mestre em Ciências, UNIFESP

Background:In the past year, the Brazilian Federal Government and society
have reported and acted on a crack use epidemic, which has been
exacerbated by the media. This study hypothesized that crack use has not
increased at the rate suggested by the Brazilian media.
Methodology: A cross-sectional survey was carried out in 2010 using a
multistage probabilistic representative sample of Brazilian middle and high
school students in the country's 27 state capitals. A total of 50,890 valid
questionnaires were weighted, analyzed and results compared to the 2004
national school survey dataset.
Results and Conclusions: Considering lifetime and past year crack use, no
change in consumption was found between 2004 and 2010. Official data in
Brazil on middle and high school students does not support the assertion of
a crack epidemic widely publicized by the media. Government measures to
treat and prevent crack use are encouraged; however, the term epidemic has
been inappropriately used to represent the static prevalence of crack
consumption among students
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Perfil do Estado Nutricional de Idosos Residentes em um Centro Urbano
Autores: PARDINI, A.P.; PIMENTA, S.P.; RAMOS L.R.; SACHS,A.
O processo do envelhecimento acarreta diversas alterações fisiológicas, psicológicas e sociais
no decorrer dos anos vividos. Considerando as variáveis antropométricas, o envelhecer é
acompanhado por mudanças nas dimensões corporais. Objetivo: Descrever o perfil do estado
nutricional de idosos segundo gênero e faixa etária. Metodologia: Foram utilizadas
informações de fichas de atendimento nutricional de idosos de ambos os sexos a partir do
estudo “Epidoso” (primeiro estudo longitudinal, realizado em população idosa no Brasil) nas
proximidades do Centro de Estudos do Envelhecimento da Universidade Federal de São Paulo
(Vila Clementino São Paulo-SP) período: de 2010 a 2013, sendo excluídos os cadeirantes e
aqueles com dados incompletos. Utilizou-se para tal análise: o índice de massa corporal – IMC
(kg/m²), como indicador do estado nutricional com diagnóstico a partir da recomendação da
Organização Panamericana de Saúde (2003), variáveis de gênero e faixa etária (60 à 69 anos,
70 à 79 anos e maior que 80 anos). Resultados: A população em estudo foi composta por 403
idosos, dos quais 31,7% eram do sexo masculino e 68,3% do sexo feminino. A distribuição
entre as faixas etárias apresentou 33,3% dos indivíduos entre 60 e 69 anos, dentre os quais o
estado nutricional foi identificado para o sexo masculino e feminino respectivamente: baixo
peso 9,8% e 22,6%, eutrofia 51,2% e 43%, risco de obesidade 14,6% e 10,8% e obesidade
24,4% e 23,6%. Na faixa etária de 70 à 79 anos estavam 44,4% dos idosos do estudo, sendo
que para o sexo masculino e feminino respectivamente 21,4% e 24,2% apresentaram-se com
baixo peso, 61,1% e 44,1% eutróficos, 8,5% e 15,2% com risco para obesidade e 20,3% e 27,5%
eram obesos. O estudo apresentou 22,3% de idosos com idade maior que 80 anos, em que foi
encontrado para o sexo masculino e feminino respectivamente: 21,4% e 24,2% com baixo
peso, 60,7% e 37,2% eutróficos, 17,9% e 14,5% com risco de obesidade e 24,2% dos obesos
eram do sexo feminino. Conclusão: Notou-se que para a população estudada, o estado
nutricional parece depender da faixa etária, considerando que na primeira e última faixa
etária, ambos os gêneros apresentaram prevalência de eutrofia, já na faixa de 60 à 69 anos,
tanto o sexo masculino quanto feminino apresentaram prevalência de obesidade.

1554

FATORES ASSOCIADOS À FUNCIONALIDADE DO MEMBRO SUPERIOR
EM MULHERES COM CÂNCER DE MAMA PÓS INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
Priscila Almeida Barbosa, Isabel Cristina Gonçalves Leite
Introdução:Apesar dos avanços tecnológicos para o diagnóstico precoce e tratamento do
CA de mama terem garantido maior sobrevida a esta população, 80% dos casos novos
no Brasil ainda são diagnosticados em estádios avançados (III ou IV) determinando
abordagens terapêuticas mais agressivas que acarretam um alto índice de morbidades,
traduzido principalmente pelas sequelas físicas.Objetivos:Avaliar a funcionalidade do
membro superior (MMSS) das mulheres submetidas à cirurgia para tratamento do CA
de mama, assistidas no Hospital Maria José Baeta Reis-Asconcer, na cidade de Juiz de
Fora, pólo de referencia em tratamento oncológico. Metodologia:Foram coletados dados
dos prontuários, realizado entrevista e avaliação física no ato da consulta. A entrevista
compreendeu a aplicação do questionário de avaliação de sintomas e função do MMSS,
Disability Arm Shoulder and Hand (DASH), que caracterizou a funcionalidade. As
variáveis foram expressas em média e desvio padrão; e a análise estatística constou dos
testes de Kruskal Wallis, Teste t de Student ou Mann-Whitney. O nível de significância
foi α < 5%, sendo construído o modelo de regressão linear múltipla.Resultados: A
amostra foi composta de 121 mulheres com idade média de 56,9± (10,45) anos, IMC de
27,3 ± (5,16) Kg/m2 e com média de tempo transcorrido da cirurgia de 2,84 anos. Cerca
de 28,9% referem o braço inchado atualmente, 55% têm queixa de dor e 7,4%
apresentam linfedema. A média do escore total do DASH foi de 21,09 ± (19,56). O
IMC ≥ 30 kg/m2 foi preditor negativo de pior funcionalidade. Houve significância
estatística entre as percepções subjetivas para o diagnóstico de linfedema e a função do
MMSS. Após controle pelas variáveis de confudimento mão funcional e tempo de
cirurgia permaneceram no modelo final como variáveis explicativas para a
funcionalidade o IMC, o trabalho ativo, a redução da ADM ombro e a sensação de blusa
apertada. Conclusão: Apesar da presença de morbidades no MMSS esta não parece
influenciar a funcionalidade, que teve bom desempenho funcional avaliado pelo DASH.
No entanto, julga-se necessário enfatizar a promoção do cuidado integral no
estabelecimento de protocolos de tratamento no pré e pós operatório a fim de prevenir,
minimizar, reduzir as alterações funcionais, a incapacidade social e produtiva.
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EPIDEMIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TUBERCULOSE
MULTIRRESISTENTE NO BRASIL, 2008 A 2012
Manoel Guedes de Almeida
manoel.medufpi@gmail.com
Débora Regina Marques Barbosa
ddebora.regina@gmail.com
Ariane Gomes dos Santos
arianeg.santos@hotmail.com
Anna Katharinne Carreiro Santiago
akcsantiago@hotmail.com

Introdução: tuberculose multirresistente (TBMR) é definida como a resistência a, no
mínimo, rifampicina e isoniazida, importantes drogas no tratamento da Tuberculose (TB).
Representa importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, tendo em vista suas
implicações na morbimortalidade dos pacientes acometidos. Objetivo: descrever as
características epidemiológicas e espaciais da TBMR no Brasil. Métodos: Trata-se de estudo
retrospectivo do perfil de casos de tuberculose multirresistente diagnosticados no Brasil entre
os anos de 2008 e 2012. A amostra foi composta pelos casos notificados no SINAN,
totalizando 645 casos segundo variáveis relacionadas ao tempo (ano), ao espaço (local de
ocorrência) e à pessoa (característica da doença nas populações estudadas). Os dados foram
sintetizados e analisados através dos softwares Microsoft Excel 2007 e TabWin 3.2.
Resultados: Dos 645 casos analisados, 65,74% (424) foram do sexo masculino e 34,26%
(221) foram do sexo feminino, com ampla variação etária e maior prevalência entre 20 e 60
anos (81,24%), em pardos (45,27%) e indivíduos com baixa escolaridade. Observou-se pouca
associação entre TBMR e HIV (8,68%). A forma pulmonar foi a mais encontrada (92,4%).
Rio de Janeiro (166), Rio Grande do Sul (84) e Pará (58) concentram a maior parte dos casos.
A porcentagem de casos que evoluíram de TB a TBMR foi maior em Roraima (0,68%).
Conclusão: Esse estudo possibilitou conhecer as características gerais da TBMR no Brasil e
sua distribuição espacial entre os Estados. A elaboração de Políticas Públicas eficazes no
controle da TB parte do conhecimento de suas características nas populações acometidas, bem
como da identificação e tratamento adequados dos casos com vistas à redução dos casos de
multirresistência.
Descritores: Tuberculose multirresistente; Epidemiologia; Distribuição; Brasil.
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ACESSIBILIDADE DO USUÁRIO HIPERTENSO AO ATENDIMENTO NA
UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE COM ÊNFASE NOS
PRINCÍPIOS DA HUMANIZAÇÃO E NA ADESÃO AO CONTROLE DO
AGRAVO.
CHAGAS, José Iran Oliveira
CAVALCANTE, Laurineide de Fátima Diniz
CARNEIRO, Rithianne Frota
FROTA, Natasha Marques
LEITÃO, Maria Tereza de Sá Borges
ARCANJO, Sara Karbage
SANTOS, Zélia Maria da Silva Sousa
LOPES, Lúcia Claudiane Oliveira
PONTE, Thaiane Vieira
SANTOS, Paula Dayanna Sousa

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem constituído um grave
problema para a Saúde Pública. Este fato exige a implementação de condutas para a
prevenção, detecção, controle, e tratamento precoces. Um dos fatores que dificulta o
controle e o tratamento da HAS é a não adesão ao tratamento, fato que é observado
pelos profissionais de saúde. Por isso, para possibilitar a adesão do usuário hipertenso
ao controle do seu agravo são necessários três pilares – educação em saúde, atenção
integralizada do profissional de saúde, e a acessibilidade à instituição e aos seus
serviços de saúde disponíveis, norteados pelos princípios do SUS e da Política Nacional
de Humanização (PNH). OBJETIVO: Descrever a acessibilidade do usuário hipertenso
ao atendimento na UBASF, com enfoque na humanização e na adesão ao controle desse
agravo. MÉTODO: Exploratório-descritivo desenvolvido nas seis Unidades Básicas de
Saúde da Família (UBASF), pertencentes à Secretaria Executiva Regional VI (SER VI),
em Fortaleza - CE. Os dados foram coletados durante três meses, por meio de entrevista
estruturada, contendo dados sócio-demográficos e questões relacionados à adesão ao
tratamento mediados pela acessibilidade à atenção básica. RESULTADOS: Cerca de
390 (97,5%) usuários hipertensos tinham idade a partir de 40 anos, destes 217 (55,6%)
correspondiam aos idosos, isto é, idade igual ou acima de 60 anos. Em relação à
recepção dos funcionários era resolutiva para 279(69,8%). Com relação á consulta com
a equipe de saúde 330 (75,8%) mencionaram liberdade de verbalização. Cerca de 266
(72,3%) consideravam adequado o tempo destinado á primeira consulta. Quanto ás
orientações fornecidas durante ás consultas, 266 (66,5%) receberam sobre a sua
condição de saúde, 342(85,5%) sobre as condutas terapêuticas, 279(69,8%) sobre as
condutas preventivas. CONCLUSÃO: De acordo com os dados, constatou-se que os
usuários hipertensos tinham acessibilidade ao atendimento na Unidade Básica de Saúde,
e este atendimento em geral contemplava os princípios da humanização. A Política
Nacional de Humanização visa uma melhor qualidade no atendimento para maior
adesão do usuário ao tratamento. Para isso é necessário que haja organização do
acolhimento para promoção e ampliação efetiva do acesso às UBASF, eliminando as
filas, reduzindo o tempo de espera e organizando o atendimento com base nas
prioridades.
PALAVRAS CHAVES: Acessibilidade, hipertensão arterial, adesão ao tratamento,
SUS, Humanização

1557

QUALIDADE DE VIDA E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA
TRABALHADORES ATENDIDOS EM UNIDADE DE CARDIOLOGIA

DE

INTRODUÇÃO: O comportamento sedentário é característico da civilização atual
tendendo a se converter no principal fator de risco para a instalação e agravamento das
doenças crônicas não transmissíveis. Na última década, a Organização Mundial de
Saúde, passou a aceitar o sedentarismo como fator de risco para a saúde.
OBJETIVO: Descrever o nível de atividade física (NAF) e qualidade de vida (QV) de
trabalhadores atendidos em unidade de cardiologia sem doença aterosclerótica
manifesta.
MÉTODOS: Estudo transversal com pacientes atendidos na Unidade de Cardiologia do
Hospital Universitário, Teresina, Piauí, entre janeiro e fevereiro de 2014, escolhidos
aleatoriamente. Foram excluídos pacientes com limitação cognitiva que impossibilitasse
a compreensão dos questionários, doenças cardiovasculares previamente
diagnosticada e desempregados. O NAF foi avaliado pelo International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ), versão curta e a QV pelo SF-36. A análise estatística foi realizada
através do programa SSPS®, versão 21.0. Considerou-se significativo um p<0,05.
RESULTADOS: O estudo incluiu 151 pacientes, média de idade de 38,5 (±11,9) anos,
sexo feminino (53,0%). Com relação à qualidade de vida, considerando-se que os
escores do SF-36 em cada domínio podem variar de zero a 100 e, que quanto maior o
valor, melhor a QV relacionada com a saúde, os domínios que apresentaram melhores
escores foram: capacidade funcional (81,6) aspectos físicos (82,5) saúde mental (76,4)
e aspectos emocionais (75,9). Os de menor resultado foram os aspectos sociais (63,0)
e vitalidade (59,5). No entanto todos os domínios mostraram média dos escores superior
a 50 (ponto de corte), com valores estatisticamente significativos (p<0,05), indicando
uma QV percebida como boa. 53,6%(IC95%:39,7;67,6) dos pacientes foram
classificados como moderadamente ativos. Quando associado o NAF com a QV,
observaram-se diferenças significativas (p<0,05) apenas na capacidade funcional e
saúde mental, entre o grupo de muito ativos e sedentários, embora os escores de todos
os outros domínios tenham sido mais elevados nos mais ativos quando comparados
com os sedentários.
CONCLUSÃO: A grande maioria dos participantes foram considerados moderadamente
ativos e possuíam de acordo com sua auto percepção uma boa qualidade de vida, o
que contribui pra eficiência no seu trabalho.
Palavras-chave: Atividade Física, Qualidade de Vida, Saúde do trabalhador.
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Recebimento de orientação sobre consumo de sal, açúcar e gorduras em idosos no Brasil: um
estudo de base nacional.
Suele Manjourany Silva Duro, Luiz Augusto Facchini, Elaine Tomasi, Elaine Thumé, Denise Silva
da Silveira, Fernando Vinholes Siqueira, Mirelle de Oliveira Saes, Bruno Pereira Nunes, Pamela
Moraes Volz, Alitéia Santiago Dilélio.

Introdução: A alimentação saudável é amplamente reconhecida como uma importante
estratégia para promoção da saúde e também como parte essencial da terapia não
farmacológica de diversos agravos à saúde.
Objetivo: Investigar o recebimento de orientação para ingestão de pouco sal, açúcar e
gorduras na população idosa do Brasil.
Metodologia: Estudo transversal de base populacional com representatividade nacional em
100 municípios de diferentes portes populacionais em 23 UF das cinco regiões geopolíticas
brasileiras. Para localização da amostra foi realizado um processo em múltiplos níveis,
chegando-se a 6.624 idosos. Foi realizada análise multivariável através da regressão de
Poisson. Um modelo hierárquico em três níveis orientou a ordem de entrada das variáveis na
análise ajustada. O primeiro nível foi composto pelas variáveis demográficas e
socioeconômicas, o segundo pelas variáveis comportamentais e no terceiro nível estavam os
problemas de saúde.
Resultados: A orientação mais prevalente foi para ingestão de pouco sal (61%), seguida das
orientações para ingestão de pouca gordura (58%) e açúcar (44%). O perfil de recebimento
das diferentes orientações foi bastante similar e foi mais frequente entre mulheres, mais
velhos, com companheiro, de nível econômico mais elevado, ex-tabagistas, ativos e portadores
de hipertensão arterial, diabetes e excesso de peso. Indivíduos de cor da pele branca
receberam mais orientação, com exceção da orientação para ingestão de pouco sal.
Conclusão: Embora a orientação alimentar não deva ser entendida apenas como a transmissão
de orientações sobre alguns nutrientes, é importante o desenvolvimento de ações visando à
qualificação de serviços e profissionais de saúde, para que a população tenha à disposição
informações qualificadas sobre os benefícios de se ter hábitos saudáveis de vida. É importante
o desenvolvimento de ações visando à qualificação de serviços e profissionais de saúde, para
que toda a população seja orientada e tenha à disposição exaustivas informações sobre os
benefícios de um estilo de vida saudável.
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Avaliação da qualidade da nova Declaração de Nascido Vivo no Estado de
São Paulo
Karoline H. Brunacio – mestranda na Faculdade de Saúde Pública da USP
Cátia Martinez Minto- mestranda na Faculdade de Saúde Pública da USP
Zilda Pereira da Silva – Departamento de Epidemiologia da Faculdade de
Saúde Pública da USP

Introdução: Os dados sobre nascidos vivos norteiam o planejamento e
avaliação de ações em saúde materno-infantil, evidenciando a importância da
qualidade desses dados. Visando seu aprimoramento, a Declaração de
Nascido Vivo (DN) sofreu alterações, em 2011, com a introdução de novas
variáveis e modificações no modo de coleta de outras. Assim, objetivou-se
avaliar a completitude dos dados da nova DN, em 2012, nas 17 Regionais de
Saúde do Estado de São Paulo. Métodos: Analisou-se a completitude de
variáveis novas e de variáveis modificadas de 559.674 DNs. Foi calculada a
proporção de dados completos e avaliada a completitude de registro de dados
segundo o critério: excelente (>95%); bom (de 90 a 95%); regular (de 70 a
90%); ruim (de 50 a 70%) e muito ruim (<50%). As variáveis modificadas foram
comparadas com a série histórica de 2000 a 2011. Resultados: A completitude
foi excelente para as novas variáveis “raça/cor da mãe”, “nº de gestações
anteriores”, “nº de partos cesáreos”, “tipo de apresentação do recém-nascido”,
“trabalho de parto induzido” e “cesárea ocorreu antes do trabalho de parto
iniciar”, bom em “mês do início do pré-natal”; e ruim em “idade do pai”; com
uma regional apresentando mais de 60% de incompletude para esta variável.
Para o conjunto das novas variáveis, as regionais de São José do Rio Preto e
Franca apresentaram as melhores completitudes e Taubaté e Registro, as
piores. Para as variáveis modificadas, observa-se que todas apresentaram
evolução positiva em seu preenchimento de 2000 a 2011, apresentando
completitude excelente em todas as regionais de saúde, contudo, nota-se
pequena queda dessas completitudes em 2012 para “realização do pré-natal”;
“idade gestacional” e “escolaridade da mãe”. Conclusão: O SINASC apresenta
boa qualidade no Estado de São Paulo. No primeiro ano de implantação da
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nova DN, a maioria das novas variáveis mostrou completitude excelente e
muito boa, e as variáveis modificadas apresentaram pequena redução na
completitude em relação ao ano anterior. Porém, esse resultado não foi
uniforme nas 17 regionais de saúde, sugerindo a necessidade de ações de
reforço de supervisão e treinamento nos serviços responsáveis pelo SINASC
em algumas regiões.
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CARTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO PARA LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO
Elizabeth Leite Barbosa1; Daniela Teles de Oliveira2; Sândala Maria Teles Santos de Oliveira3
1

Fisioterapeuta – Pós-graduanda em Residência Integrada Multiprofissional em
Saúde Coletiva pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju – Ministério da Saúde –
Universidade Tiradentes.
2

Fisioterapeuta- Mestre em Ciências da Saúde- Universidade Federal de Sergipe;
Professora Assistente do Curso de Fisioterapia e Tutora da Residência MultiprofissionalUniversidade Tiradentes.
3

Enfermeira- Especialista em Epidemiologia e Saúde Pública; Funcionária da
Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe.

Introdução: O reconhecimento do território é um passo básico para a caracterização da
população e de seus problemas de saúde. O território é o resultado de uma acumulação
de situações históricas, ambientais, sociais que promovem condições particulares para a
produção de doenças. A cartografia consiste em um acompanhamento de territórios
psicossociais, de seus percursos e conexões, realçando a processualidade de sua
construção. Diferentemente do mapa, é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo
tempo em que os movimentos de transformação da paisagem.Objetivo:Realizar a
territorialização, o levantamento epidemiológico dos grupos de risco e a construção da
cartografia da área da equipe 038 pertencente à Unidade de Saúde da Família Dona
Jovem situado no município de Aracaju-SE.Metodologia: Foram realizadas visitas à
área para observação do território e construção do mapa local.Os dados dos grupos de
risco foram coletados através da ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde, os quais
produziram

listas

com

os

quantitativos

existentes

na

área.Resultados:Foi

confeccionado um mapa digitalizado o qual foi artesanalmente mapeado com alfinetes
coloridos os grupos de risco encontrados na área.Os grupos identificados no processo de
construção da cartografia foram: gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças menores de
2 anos, usuários com transtorno mental,acamados, portadores de tuberculose e
portadores de hanseníase.Conclusão: A territorialização foi de extrema importância
para a organização e planejamento da equipe, poispermitiuconhecer de forma
verdadeira o território pontuando os determinantes do processo saúde-doença e as
condições socioeconômicas. Além disso, também proporcionoua facilitação do vínculo
dos agentes Comunitários de saúde e dos profissionais da saúde com a comunidade.
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Palavras chave: Cartografia; Territorialização; Epidemiologia.
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Tópico: Epidemiologia das doenças cardiovasculares.

Mortalidade relacionada à Hipertensão Arterial Sistêmica, segundo causas múltiplas
de morte: uma avaliação nas capitais brasileiras.
Leonardo Oliveira Leão e Silva, Carla Jorge Machado, Claudia Medina Coeli
Introdução: A Hipertensão arterial sistêmica (HAS) quando não tratada adequadamente,
pode acarretar graves consequências a alguns órgãos alvos. Dessa forma, as mortes
relacionadas à HAS nem sempre podem ser caracterizadas completa e adequadamente
por meio da causa básica de óbito, já que esta causa pode subestimar a interação e a
coexistência de diversos outros agravos à saúde. Objetivo: Investigar a mortalidade
relacionada à HAS, segundo causas múltiplas de morte, nas capitais brasileiras durante
um seguimento de quatro anos. Métodos: Dados de mortalidade foram obtidos do
Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (aproximadamente 4,4
milhões de óbitos). Empregou-se o enfoque de causas múltiplas sob a perspectiva dos
conjuntos nebulosos, utilizando-se técnica Grade of Membership (GoM). Foram
analisados todos os óbitos ocorridos no Brasil entre 2008 a 2011, nos quais a HAS foi
mencionada na declaração de óbito (DO) como causa básica ou associada (causas
múltiplas de morte). Resultados: Ocorreram 168.635 óbitos relacionados à HAS, 15.386
(9,1%) como causa básica e 153.249 (90,9%), como causa associada. O número médio
de diagnósticos por DO que possuía HAS foi de 4,02 (DP=1,33). O GoM foi utilizado na
construção dos perfis de mortalidade e os resultados indicaram a existência de quatro
perfis distintos: Perfil 1 – Doenças isquêmicas, distúrbios lipoproteicos e Cardiomiopatias,
com uma prevalência de 32,2% da população; Perfil 2 – Doenças do sistema nervoso
central, doenças ligadas à senilidade e distúrbios em demais órgãos (olhos, tecido
conjuntivo, osteomuscular e pele), representando 27,7%; Perfil 3 – Neoplasias, doenças
do aparelho digestivo, uso e abuso do álcool, lesões, envenenamentos e causas externas,
reuniram 17,7% da população; e o Perfil 4 – Infecções do aparelho geniturinário,
pneumonias e Insuficiência Renal, prevalência de 22,4%. Conclusão: Os resultados
sugerem que no Brasil se está diante de um panorama prevenível de morbimortalidade
associado à HAS. O estudo das causas múltiplas de morte permite recompor a história
natural da HAS e indicam medidas preventivas e terapêuticas mais adequadas e
específicas.
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Perfil epidemiológico dos acidentes por serpentes peçonhentas um município de grande porte da zona da
mata mineira, no período de 2007 a 2012.

Simone Regina Pereira de Castro
Orientadora Gisele Aparecida Fófano

Introdução: No Brasil, os acidentes causados por serpentes, atualmente representam grave problema de
saúde pública, devido sua distribuição, evolução, frequência e gravidade. Sua ocorrência é multifatorial,
geralmente relacionada ao clima e ao aumento do desenvolvimento do trabalho no campo. Objetivo:
Descrever o perfil epidemiológico dos acidentes por serpentes peçonhentas na cidade de Juiz de Fora,
Minas Gerais e atualizar o conhecimento do profissional de enfermagem em relação aos sinais e sintomas
agudos e tardios através de capacitações e orientações. Método: Foram analisadas informações sobre
acidentes por serpentes peçonhentas do gênero Bothrops e Crotallus relativos ao período entre janeiro de
2007 a outubro de 2012, por meio de bancos de dados do DATASUS e Vigilância Epidemiológica de Juiz de
Fora (MG). Resultados: Foram notificados 224 casos na cidade de Juiz de Fora (MG) e região,
predominando os acidentes por serpentes do gênero Bothrops (166 casos), prevalecendo à faixa etária das
vítimas entre 12 a 51 anos e no sexo masculino (175 casos). Os locais mais afetados pelas serpentes foram
os membros inferiores (148 casos) seguido pelos membros superiores (77casos). Conclusão: Os acidentes
por serpentes peçonhentas no Brasil ainda são considerados graves pela sua frequência e distribuição,
predominando as regiões Norte e Centro-Oeste, porém é na região Nordeste que ocorrem mais números
de óbitos devido à demora do tratamento. Em Juiz de Fora e região, predominou maior ocorrência no sexo
masculino e em zona urbana, devido ao aumento da atividade humana e desmatamento, causando
alterações no meio ambiente, aumentando a atividade das serpentes à procura de abrigos e alimentos. É
necessária a atualização e capacitação das equipes de saúde em relação às condutas e tratamento aos
acidentados por serpentes, assim como orientações à população sobre utilização de equipamento de
proteção individual por meio de palestras educativas e panfletos, reduzindo, assim, o número de acidentes.
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Motives for participating in a clinical research trial: a pilot study in Brazil
Solange Aparecida Nappo 1 Giovanna B Iafrate 2 and Zila M Sanchez1
1

Professora Adjunta e Pesquisadora do Centro Brasileiro de Drogas Psicotrópicas (CEBRID), ,
Departamento de Medicina Preventiva, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
2

Mestre em Ciências, UNIFESP.

Background: In the past, clinical study participants have suffered from the experiments
that they were subjected to. Study subjects may not understand the study process or may
participate in clinical studies because they do not have access to medical care. The
objectives of the present study were 1. to analyze the motives that might cause a volunteer
to participate as a study subject; 2. to identify the social-demographic profile of this study
subjects; and 3. to determine whether the motives to volunteer as a study subject are in
accordance with the established legal and ethical principles for research in Brazil.
Methods: Mixed-methods research was used (a qualitative-quantitative approach). A
sample of 80 volunteers underwent a semi-structured interview, which was based on a
survey script that was elaborated from discussions with key informants. The sample was
randomly selected from a database of clinical study volunteers that was provided by
Brazilian clinical study centers. The interviews were recorded and transcribed.
Descriptive statistics were used for content analysis, including contingency tables with
hypothesis testing.
Results: The motivations for clinical study participation were linked to types of benefit.
The most frequently encountered motivations were financial gain and therapeutic
alternative. Altruism was not a common motivator, and when altruism was present, it was
observed as a secondary motivator. All participants reported that they understood the
Informed Consent Statement (ICS). However, only two parts of the form were
remembered by all of the volunteers: the section on being able to leave the study at any
point and the section that stated that there would be some responsible professional at their
disposal for the entirety of the study.
Conclusions: The present study shows that study participants are primarily motivated by
personal benefit when volunteering to participate in clinical studies. Whether these study
participants had an integral understanding of the ICS is not clear.
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PREVALÊNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE EM CONJUNTO HABITACIONAL NO
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SERGIPE-2013
Taíssa Alice Soledade Calasans1; Sarah Gabriela Santana Oliveira Santos1; Victor
Leonardo Amorim Ferreira1; Maria Hozana Santos Silva1; Weber Santana Teles1;
Giselle Santana Dosea1;Claudia Moura de Melo1,2; Verónica de Lourdes Sierpe
Jeraldo1,2
1

Universidade Tiradentes/UNIT, 2Instituto de Tecnologia e Pesquisa/ ITP

A esquistossomose é uma infecção parasitária prevalente no Brasil, se encontra no âmbito de
negligência tornando-se um problema relevante de saúde publica, principalmente no Nordeste
do país. Estudos relatam que condições socioambientais, como ausência de saneamento, além
de aspectos comportamentais e culturais das comunidades facilitam o contato com as áreas de
risco, perpetuando e aumentando as áreas de abrangência da endemia. No estado de Sergipe, a
maioria dos seus municípios são considerados áreas endêmicas para esquistossomose, sendo
um deles o município de Nossa Senhora do Socorro. Assim o objetivo foi avaliar a
prevalência da esquistossomose no conjunto habitacional Parque dos Faróis localizado no
município, através da obtenção de dados notificados pelo PCE (Programa de Controle de
Esquistossomose) no ano de 2013. As análises coproparasitológicos eram realizadas pelo
PCE, através do método Kato Katz, utilizando da contagem dos ovos encontrados nas
amostras. Do total de 210 amostras fecais analisadas 11 (5,3%) estavam positivas para
esquistossomose e 6 amostras (2,86%) com proporção para outras infecções. A prevalência de
um individuo para outro variou de 1-4 ovos (1,90%), de 5-16 ovos (1,43%) e maior/igual a 7
ovos (1,90%), o PCE relata que todos os indivíduos positivos para a infecção, foram
encaminhados para tratamento. Com base nessas informações se faz necessário a realização
de medidas efetivas em ações de saúde e ambiente na localidade Parque dos Faróis do
município Nossa Senhora do Socorro, na tentativa de controle da esquistossomose e outras
infecções parasitárias.
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CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOCRÁFICAS DOS FAMILIARES
USUÁRIOS DE CRACK ASSISTIDOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE

DE

Jamine Borges de Morais
Lourdes Suelen Pontes Costa
Thalita Soares Rimes
José Pereira Maia Neto
Milena Lima de Paula
Paulo Henrique Dias Quinderé
Maria Salete Bessa Jorge

Introdução: Atualmente o uso abusivo de substâncias psicoativas, sejam elas
lícitas ou ilícitas se configura com um problema de saúde pública. O modelo atual
de saúde mental enfatiza a importância da família e recomenta o tratamento do
usuário desses serviços no seio familiar. Com isso, a família passa a ser inserida
no contexto terapêutico, contribuindo para a reabilitação psicossocial do usuário.
Objetivo: Caracterizar o perfil sócio demográfico dos familiares de usuários de
crack assistidos em serviços de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo
exploratório descritivo com abordagem quantitativa, realizado na cidade de
Fortaleza - CE, nos serviços de saúde da Secretaria Executiva Regional (SER)
IV e SER V. A amostra foi composta por 12 familiares de usuários de crack que
estavam sendo acompanhados em algum dos serviços pesquisados: Centro de
Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (Caps-ad), Unidades Básicas de
Saúde e Rede social de apoio (Naranon – familiares de Narcóticos Anônimos).
Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário fechado. Os dados
foram organizados através do EPIINFO versão 3.52. Esse estudo foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, tendo sido
aprovado para fins de sua realização, de acordo as normas do mencionado
comitê (nº 08573214). Resultado: O perfil dos familiares dos usuários de crack
representa 100% de mulheres, das quais a maioria eram mães (75%) que
encontravam-se na faixa etária acima de 61 anos (50%). Em relação ao estado
civi, houve a predominância de mulheres casadas (58,3%). No que concerne à
escolaridade, 75% do grupo de familiares apresentou ou o ensino fundamental
incompleto ou fundamental completo ou ainda e médio completo, com 25%para
cada grupo. Conclusão: Através dos dados acima pode-se perceber que a
presença feminina, principalmente pela figura materna, muitas vezes idosa atua
como a principal cuidadora desses sujeitos. Isso demonstra que prevalece uma
divisão sexual do trabalho, na qual aos homens cabe o trabalho e a mulher
compete à responsabilidade pela vida doméstica, dos cuidados com a casa e
principalmente com os filhos. Assim, a família desempenha um importante papel
no processo de ressocialização desses usuários, podendo também atuar como
um elo forte entre os serviços e os usuários.
Palavras-chaves: cocaína crack; saúde pública
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IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
TÓPICO: EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL.
ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA ADEQUADAS: uma avaliação entre
estudantes de nutrição
Autores: Nara de Andrade Parente, Helena Alves de Carvalho Sampaio,
Daiane Rocha, Itamara Araújo da Silva, Soraia...
INTRODUÇÃO: As doenças não transmissíveis (DNT) são a principal causa de
mortalidade no Brasil. Nas últimas décadas, este número vem aumentando. A
inatividade física e a dieta inadequada em calorias, gorduras, açúcares e sal
são fatores de risco estabelecidos para a maioria das DNT. As recomendações
gerais de saúde preconizam hábitos saudáveis como uma boa alimentação e
atividade física regular (AFR). Os dois tópicos são enfocados em cursos da
área de saúde, particularmente na graduação em Nutrição.
OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de prática de atividade física e de
alimentação saudável (AS) em estudantes de Nutrição.
MÉTODO: Estudo analítico de natureza descritiva e quantitativa. A coleta de
dados foi realizada em 2011 e 2012 em uma universidade pública da cidade de
Fortaleza. Os critérios de inclusão foram ser estudante de Nutrição com idade
entre 18 e 30 anos. Foram excluídos homens pela baixa frequência no total de
questionários respondidos e estudantes dos dois últimos semestres por
estarem em atividades extracampo. As estudantes de Nutrição, em um total de
152, foram abordadas em sala de aula, onde assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. As mesmas responderam a um questionário
no Google Docs, o qual receberam por email. Dentre os dados de identificação
foram incluídos idade, ano de ingresso no curso e estado civil. Os dados
antropométricos foram peso e altura auto referidos. A atividade física foi
relatada e a dieta foi auto-avaliada quanto a ser saudável ou não.
RESULTADOS: Houve devolução de 129 (84,87%) questionários respondidos.
A média de idade das estudantes avaliadas foi de 21,4 anos. A maioria era
solteira (96,9%). A média de peso foi de 56,45 Kg e a altura de 1,6 metros com
IMC médio de 21,8 Kg/m2. Quanto à prática de AFR, apenas 42 (32,56%)
tinham este hábito. Com relação à AS, 79 estudantes (61,24%) consideraram
sua alimentação inadequada. A justificativa mais frequente para a baixa prática
de AFR e para uma alimentação não saudável foi a falta de tempo.
CONCLUSÃO: Mesmo com o conhecimento sobre os benefícios da prática de
AFR e AS estes não são hábitos adotados pela maioria das estudantes. Ações
educativas rumo a uma AFR e uma AS devem ser realizadas com estas
estudantes, tanto visando sua saúde como seu papel futuro como educadores
para a saúde da população.
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Título: Monitorando a magnitude da desigualdade social na mortalidade por homicídios
Autores: Hugo Paggiaro; Marilisa Berti de Azevedo Barros
Instituição: Departamento de Saúde Coletiva- FCM-UNICAMP
INTRODUÇÃO -. O monitoramento da magnitude e tendência das disparidades sociais em saúde é
reconhecido como indispensável para o incentivo e avaliação de políticas que objetivem maior
equidade entre os estratos sociais das populações. Diferentes metodologias têm sido utilizadas para
a mensuração das desigualdades. Nesse sentido, as propostas metodológicas que consideram
estratificações espaciais a partir de variáveis socioeconômicas possibilitam mensurar e monitorar as
desigualdades sociais em saúde entre agregados populacionais que se diferenciam pela posição
relativa no espaço, o que representa um fator gerador de diferença de acesso aos recursos e
oportunidades de vida.
OBJETIVO - Analisar a tendência da desigualdade social nas mortes por homicídio entre quintis
de estratos de áreas de abrangência de Centros de Saúde do município de Campinas-SP, entre os
períodos 2002-2004 e 2009-2011.
MÉTODO - Estudo ecológico do tipo comparação de múltiplos grupos em dois períodos tempo. As
unidades ecológicas corresponderam a agregados de áreas de abrangência de Centros de Saúde, que
foram definidos a partir da variável censitária “renda dos responsáveis por domicílio”.
RESULTADOS - A taxa de homicídios (TMH) de Campinas decresceu de 51,4 para 14,8 por
100.000 hab entre os dois períodos estudados. Em 2002-2004, os estratos E (pior nível SE) e A
(melhor nível SE) apresentaram taxas de 90,6 e 14,6, respectivamente, resultando numa razão de
taxas (RT) de 6,2. No período 2009-2011, os estratos E e A apresentaram TMHs de 25,0 e 4,3,
respectivamente, apresentando uma RT de 5,8. Em termos absolutos, a diferença entre os dois
estratos decresceu de 76 para 20,7 /100.000 hab.
CONCLUSÃO - As TMHs de todos os estratos decresceram entre os períodos estudados, mas,
enquanto a desigualdade absoluta apresentou declínio, a diferença relativa (RT) se mostrou estável e
próxima a 6. Assim, mesmo após uma redução intensa das taxas, a desigualdade entre os segmentos
sociais se revela mantida. O estudo aponta ainda a viabilidade do uso da distribuição do espaço
urbano em estratos SE de áreas de abrangência de serviços de saúde para implementar o
monitoramento do grau de desigualdade prevalente, subsidiando, assim, gestores dos setores
implicados em prevenção e controle de homicídios e violências.
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Avaliação lógica da equidade na implantação da Rede Cegonha
Katia Silveira da Silva
Katiass@iff.fiocruz.br
Pos Graduação em Saúde da Criança e da Mulher Instituto Nacional SMC Fernandes
Figueira
INTRODUÇAO A Rede Cegonha se constitui na rede de atenção que dá continuidade às ações
de assistência integral a saúde da mulher e da criança, com destaque para mudança de modelo
de atenção e gestão. Implementada em 2011, dava prioridade a Região Nordeste e a Amazônia
Legal relacionada ao Compromisso para Acelerar a Redução da Desigualdade nestas Regioes
lançado em 2009, de acordo com compromissos firmados internacionalmente de cumprimento
das metas 4 e 5 dos ODM, referentes a saúde da mulher e da criança. Diante desta disto, é
relevante avaliar se a implantação segue uma dinâmica de redução das iniquidades. A avaliação
de equidade na atenção à saúde implica em analisar indicadores segundo os determinantes
socioeconômicos e demográficos e determinantes geográficos.
Objetivo Avaliar se implantação da Rede Cegonha (RC) é consistente com a proposta de
redução das desigualdades regionais
Método Para análise preliminar da implementação das ações avaliados dados extraídos dos
documentos oficiais (Portarias e Resoluções) e outros disponibilizadas pela Secretaria de
Atenção a Saúde(MS).Dados referentes a distribuição dos recursos previstos e recursos
aprovados e repassados foram comparados entre as regiões brasileiras
Resultados No valor total aprovado, a distribuição de recursos favorece a Região NE(RNE). O
repasse depende do cumprimento de etapas estabelecidas na Portaria 1459 (RC). Para o eixo 1
da RC- Fortalecimento da rede assistência da RC, embora tenha sido aprovado 40% do total de
1 bilhão e 382 milhões para RNE, menos da metade (558 milhões) foram repassados. Para
região SE, foi previsto 25% (349 milhões) do total, porém houve um maior repasse - 66% do
valor aprovado. Em relação ao eixo 2-- Qualificação Da Atenção Básica, foram destinados a
região NE, 39% do total de R$ 2,4 milhões, do incentivo de 20 reais por gestante captada até 12
semanas repassado aos municípios. O percentual de nascidos vivos da região NE é de
27%(2011).
Conclusão- A implantação da RC está contribuindo para redução da inequidade mantendo a
coerência com o Plano de Redução da Desigualdade, o cumprimento das exigências para
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implementação da RC podem estar ocorrendo mais lentamente nestas regiões, fazendo com que
o valor repassado seja proporcionalmente menor do que o das regiões S e SE.
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Título
Exposição aos agrotóxicos e implicações na saúde de trabalhadores agrícolas: um estudo de base
populacional em uma região de Campinas, São Paulo, Brasil
Introdução: A utilização intensiva de agrotóxicos iniciou a partir do II Plano Nacional de
Desenvolvimento, que estimulava os agricultores a comprar os produtos através de um crédito rural, e
desta forma era instituída a inclusão de uma cota de agrotóxicos para cada financiamento. Este
estímulo se mantém até hoje e, desde o ano de 2010, o Brasil é considerado o maior consumidor de
agrotóxicos. Porém, são escassos os estudos brasileiros de base populacional sobre as características
do uso ocupacional e as implicações para a saúde quando expostos a estes produtos. Objetivo:
Determinar as características da exposição aos agrotóxicos e implicações na saúde dos trabalhadores
agrícolas de uma região de Campinas-SP. Métodos: Estudo do tipo descritivo transversal. A
população adstrita foram trabalhadores agrícolas com exposição aos agrotóxicos. Realizou-se um
arrolamento das propriedades agrícolas. Foi aplicado um questionário semiestruturado. Para a
dosagem da atividade da colinesterase foi utilizado o kit Lovi-Bond. Para as análises estatísticas os
softwares utilizados foram: SPSS V16, Minitab 15 e o Excel Office. Os dados deste estudo têm um
nível de significância de 0,05 e IC 95%. Resultados: Participaram do estudo 36 estabelecimentos e
205 trabalhadores agrícolas. O sexo masculino teve maior predominância (72,7%). A média de idade
foi 40 anos (IC 95% 38–42 anos). A escolaridade foi de 4-7 anos (39,5%). Mais de 33% eram
fumantes e 55,1% fazem uso de algum tipo de bebida alcoólica. As intoxicações por agrotóxicos
foram descritas por 11,7% dos trabalhadores. Quase 80% são expostos diretamente aos agrotóxicos.
Foram citados, 4,1 nomes de agrotóxicos (IC 95% 3,9 - 4,6; dp= 3). Mais de 29% relataram utilizar
EPI. Os sintomas mais prevalentes foram à irritação ocular (38,1%), cefaleia (37,4%), lacrimejamento
(25,2%), cãibras (24,5%). Das amostras de sangue, 7,8% tinham redução da atividade das
colinesterases. Conclusões: Considerando a análise das informações levantadas, da escassez de dados
epidemiológicos disponíveis, da estruturação da vigilância e do poder de decisão dos trabalhadores
expostos, percebe-se que as repostas do setor saúde, e outros setores envolvidos, para a proteção da
saúde dos trabalhadores e da população geral, não acompanharam o ritmo acelerado de crescimento do
setor agropecuário e o consequente aumento do consumo de agrotóxicos no país.
Palavras-chave
Trabalhador agrícola, Agrotóxicos, Exposição.
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DETECÇÃO
E
AVALIAÇÃO
DAS
INTERAÇÕES
MEDICAMENTOSAS POTENCIALMENTE PREJUDICIAIS EM
IDOSOS: PROJETO BAMBUÍ
BARBOSA M. M; ACURCIO F. A; FILHO A. I. L
Introdução: Entre idosos, o uso da farmacoterapia no manejo das condições
de saúde é frequente. Isso, juntamente com o aumento das especialidades de
medicamentos no mercado, torna a polifarmácia uma prática comum nesse
segmento populacional. O uso múltiplo de medicamentos tem sido associado
ao aumento do risco a interações medicamentosas (IM). As IM descrevem a
capacidade de uma droga modificar a ação ou o efeito de outro medicamento
administrado sucessiva ou simultaneamente, por vezes com desfechos
prejudiciais à saúde. Objetivo: Determinar a prevalência e os fatores
associados a interações medicamentosas potencialmente prejudiciais (IMPPs)
entre idosos residentes em comunidade, identificar os fármacos mais
frequentemente envolvidos nesses eventos e caracterizá-los quanto à
gravidade. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido junto
aos integrantes da linha-base da coorte idosa de Bambuí. A identificação das
IMPPs foi feita por meio do drugs.com, um aplicativo que disponibiliza
informações sobre IM fármaco-fármaco e as classifica conforme a gravidade.
Para investigar as características associadas à ocorrência de IMPPs foi
utilizado o modelo de regressão logística, que permite estimar Odds Ratio (OR)
e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%, a um nível de significância
de 5%. Resultados: Participaram do estudo 1.132 idosos que utilizaram dois
ou mais medicamentos simultaneamente. A prevalência de IMPPs foi de
11,9%, dessas 15,4% foram classificadas maiores e 66,5% moderadas. A
ocorrência de IMPPs foi mais frequente entre os usuários de polifarmácia, entre
aqueles submetidos à hospitalização e a um maior número de consultas
médicas, mas somente a polifarmácia permaneceu independentemente
associada ao evento (OR= 4,42; IC 95% 3,01- 6,48). Os medicamentos mais
frequentemente envolvidos em IMPPs foram diclofenaco (18,5%) e efedrina
(17,6%) e a associação mais comum foi a de teofilina + efedrina (12,8%).
Conclusão: O uso da polifarmácia mostrou-se o principal fator associado às
IMPPs e as classes de medicamentos mais frequentes foram os
cardiovasculares e anti-inflamatórios, o que é consistente com a literatura.
Palavras-chave:
interações
farmacoepidemiologia.

medicamentosas
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ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E SUA CAPACIDADE EM PREDIZER
INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA
(PROJETO ICSAP)
Clareci Silva Cardoso1, Cristiane Aparecida Menezes de Pádua1,2, Mariana Linhares
Pereira1, Cristina Rabelo Flor1, Denise Alves Guimarães1, Aline Cristine Souza
Lopes1,2, Suzana Freitas de Carvalho 1,2, Cláudia di Lorenzo Oliveira1.

1

Universidade Federal de São João Del Rei. Campus Centro Oeste. UFSJ/CCO. Grupo

de Pesquisas em Epidemiologia e Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde
UFSJ,CNPq.
2

Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Farmácia. UFMG

3

Departamento de Nutrição. Universidade Federal de Minas Gerais. Grupo de Pesquisas

de Intervenções em Nutrição. UFMG

clarecicardoso@yahoo.com.br
Introdução. As Internações por Condições Sensíveis de Atenção Primária (ICSAP) são
utilizadas como um indicador indireto de acesso a uma Atenção Primária à Saúde (APS)
adequada e resolutiva. Objetivo. Avaliar a ocorrência de ICSAP em município da
região centro oeste de Minas Gerais, e sua relação com qualidade da APS. Método.
Estudo de prevalência conduzido em serviços públicos de internação, um hospital geral
e uma unidade de pronto-atendimento (UPA), nos meses de julho a outubro de 2011.
Foram triadas todas as internações no período e pacientes residentes no município
referência, internados por CSAP foram entrevistados para avaliação dos seguintes
aspectos: condições clínicas, história de internação anterior, comportamentos e hábitos
de vida, percurso pelo sistema de saúde e avaliação da APS de acordo com o modelo de
Barbara Starfield. A satisfação com as dimensões da APS foi avaliada por pacientes e,
de forma paralela, por profissionais e gestores. Os dados foram coletados em palm tops
utilizando o programa Questionnaire Design Software (QDS® V2. 6.1). Foram
conduzidas análises descritivas e, quando apropriado, realizadas comparações entre
grupos e realizado cálculo de prevalência de ICSAP nos serviços. Resultados. Foram
identificadas 2.775 internações, com destaque para neoplasias, doenças do aparelho
circulatório, gravidez e parto, e causas externas. A prevalência de ICSAP foi de 36,6%,
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sendo a UPA responsável pelo atendimento de 30% das internações registradas e por
52% das ICSAP. Residir fora do município sob investigação foi considerado fator de
proteção para ICSAP. De forma geral, as unidades de ESF foram mais bem avaliadas
quanto à qualidade quando comparado com Unidades Convencionais, tanto por
profissionais quanto por gestores. A pior avaliação foi para a dimensão o acesso e
orientação para a comunidade e a melhor foi porta de entrada. CONCLUSÃO. Foi
encontrada alta prevalência de ICSAP no município, sendo atendidas principalmente na
UPA, contribuindo para a sobrecarga dos serviços de urgência em detrimento da
longitudinalidade do cuidado na APS. A baixa cobertura da ESF no município (27,5%)
pode estar refletindo nesse resultado, pois estudos apontam para relação entre altas taxas
de ICSAP a deficiência na cobertura dos serviços e/ou a baixa resolubilidade da APS.
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CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS POR CÂNCER DE PÊNIS EM SÃO LUÍS MA NOS ANOS DE 2000 A 2010.
Adriana Oliveira Dias de Sousa Morais, Mauro Ricardo Borges de Morais, Rosângela
Fernandes Lucena Batista, Livia dos Santos Rodrigues, Luciana Cavalcante Costa,
Raimunda Nonata Vieira da Silva.
INTRODUÇÃO: Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pênis é definido
como uma patologia que tem como característica a alteração do crescimento normal das
células, comprometendo o sistema reprodutor masculino. Estima-se que no Brasil o
câncer de pênis representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem, sendo
mais frequente nas regiões Norte e Nordeste. O estado do Maranhão é o terceiro com
maior incidência (10,66%), ficando atrás apenas de São Paulo (24,26%) e Ceará
(12,87%). A análise epidemiológica dos casos indica que os maus hábitos de higiene da
genitália local associados aos efeitos carcinogênicos da fimose estão envolvidos no
processo neoplásico. OBJETIVO: Caracterizar os óbitos por câncer de pênis em
residentes da cidade de São Luís-MA nos anos de 2000 a 2010. MÉTODOS: Estudo
retrospectivo e descritivo utilizando os dados do Sistema de Informação sobre
Mortalidade coletados do DATASUS. Da análise da declaração de óbito caracterizaramse os óbitos de acordo com as variáveis: idade (até 19 anos, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50
a 59, 60 e mais anos), raça (branca, preta, amarela, parda e indígena), estado civil
(solteiro, casado, viúvo e separado), escolaridade (< 4 anos e ≥ 4 anos de estudo), local
de ocorrência do óbito (hospital e domicílio). Utilizou-se para análise o programa
STATA 10.0. RESULTADOS: Nos anos de 2000 e 2010 foram registrados 23 óbitos
por câncer de pênis na capital maranhense, dos anos estudados o maior percentual de
óbito ocorrendo em 2008 (17,38%) e em 2010 esse percentual diminuiu para 8,7%. O
óbito ocorreu entre homens na faixa etária de 50 a 59 anos (43,48%), seguida da faixa
etária de 60 e mais anos (34,78%), em sua maioria ocorreram entre pardos (56,52%),
casados (55%) e com escolaridade menor que 4 anos de estudos (70%). Ainda foi
possível observar que 73,91% dos óbitos ocorreram no ambiente hospitalar.
CONCLUSÃO: O câncer de pênis é um problema de saúde pública, que apesar do ser
uma doença rara houve um aumento da frequência de mortalidade nos homens entre os
residentes do município de São Luís, e que a população de adultos, com faixa etária na
quinta e sexta décadas de vida necessita de uma abordagem específica que contribua
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para o desenvolvimento de ações preventivas, assim a identificação e o
acompanhamento do evento podem trazer aportes importantes para a diminuição desse
agravo na população.
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ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE EXPOSIÇÃO AO RUÍDO E HIPERTENSÃO
ARTERIAL ENTRE PROFESSORES
Angelita de Paula Pimenta1
Luiz Felipe Silva2
1. Mestranda em Meio Ambiente e recursos Hídricos pela Universidade Federal de Itajubá
2. Professor do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá
RESUMO
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças
cardiovasculares. O ruído como um agente estressor pode levar à HAS. Os professores
constituem uma classe de trabalhadores que se expõem constantemente ao ruído presente em
sala de aula. Objetivo: Investigar a associação entre exposição ao ruído e hipertensão arterial
entre professores.Metodologia: Estudo de delineamento transversal com uso de regressão
logística não-condicional, com uma amostra aleatória de 25 professores da Rede Pública
Estadual de Ensino de Divinópolis – MG. Foi aplicado questionário estruturado, nos meses de
agosto e setembro de 2013, para serem obtidos dados sociodemográficos, de saúde e de
trabalho

e

sobrea

exposição

ocupacional

ao

ruído

e fatores

de risco

para

a

hipertensão. Resultado: Da amostra. 92% eram do sexo feminino. A média de idade foi de
41,4 ± 9,6 anos. Observou-se que 13 (52%) dos professores cumprem jornada dupla de
trabalho, com uma média de 9 horas por dia., Revelou-se que 16 (64%) apresentam histórico
de hipertensão familiar. O hábito do fumo foi admitido por 5 (20%) dos indivíduos. O cálculo
do Índice de Massa Corporal revelou que (43%) estão acima do peso. O incômodo com o
ruído no ambiente de trabalho foi admitido por 13 (52%) dos entrevistados. Na análise
univariada, as variáveis consideradas significantes foram: tabagismo (RC=6,0 IC95%: 0,7448,9); histórico de hipertensão (RC=0,29 IC95%: 0,05-1,78) e IMC (RC=3,0 IC95%: 0,7433,8). Como modelo de ajuste mais adequado, permaneceram as seguintes variáveis:
tabagismo

(RC=13,7

IC95%:

0,96-197,0)

e

histórico

(RC=0,13

IC95%:

0,01-

1,41). Conclusão: Com base nos resultados deste estudo, a associação entre exposição
ocupacional ao ruído, avaliada qualitativamente, e hipertensão arterial não foi verificada. As
variáveis significantes no modelo final foram histórico familiar e tabagismo. A associação
deve ainda ser investigada, com uma amostra de dimensão adequada e com a avaliação
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quantitativa da exposição ao ruído. Considerando que a exposição ao ruído em ambientes e
processos de trabalho se constitui como um fator de risco consolidado na literatura
epidemiológica e que a hipertensão arterial é uma das principais doenças do mundo moderno,
devem-se avaliar as condições de trabalho e a qualidade de vida dos professores a fim de
buscar meios para preservar a saúde do indivíduo, apontando para a promoção de medidas
preventivas.
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GEOPROCESSAMENTO EM SAÚDE: UMA FERRAMENTA UTILIZADA PARA
ANÁLISE DE CASOS DE COQUELUCHE ATENDIDOS EM UM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA
BARBOSA, Celivane Cavalcanti1; SANTOS, Kathleen Moura dos1; AZEVEDO,
Apoenna Mirelly de Lima2; GONÇALVES, Marília Gino2; RODRIGUES, Poliana
Maria Gaspar3; BRITO, Cintia Michele Gondim4; SILVA, Andréa Rosane Sousa5;
PIMENTEL, Analíria Moraes6; BAPTISTA, Paulo Neves7.
(1) Enfermeira, Residente do Programa Multiprofissional em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Pernambuco; (2) Enfermeira graduada pela Universidade de Pernambuco
(UPE); (3) Enfermeira, Residente do Programa Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade de
Pernambuco (UPE); (4) Sanitarista da Vigilância em Saúde, I Regional de Saúde, PE, Mestre em Ciências da Saúde
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). (5) Enfermeira. Mestre do Programa Associado de Pós-graduação
em Enfermagem em Promoção à Saúde da Universidade de Pernambuco/Universidade Estadual da Paraíba; (6)
Médica. Doutora da Pós Graduação em Medicina Tropical do CCS pela Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE); (7) Médico. Douto em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutorado
Sanduiche na London School of Hygiene and Tropical Medicine da Universidade de Londres.

Introdução. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se uma ocorrência
anual global de 50 milhões de casos e mais de 300 mil mortes provocadas pela
coqueluche. No Brasil, são notificados em média 2 mil casos por ano. As crianças
menores de um ano de idade, especialmente com menos de seis meses, são o grupo que
apresenta taxas de incidência, internamentos e letalidade mais acentuadas. Uma brusca
redução na ocorrência da coqueluche no mundo ocorreu após a introdução do uso da
vacina contra esta doença. Acreditava-se que com a sistemática utilização em larga
escala da imunização antipertussis a incidência na população permaneceria em níveis
baixos, toleráveis ou até mesmo poderia ser considerada erradicada, no entanto, o que se
observa é o ressurgimento da doença, mesmo em locais de alta cobertura vacinal.
Objetivos. Representar através da descrição espacial, os casos suspeitos de coqueluche
atendidos em um hospital de referência, no período de 2000 à 2008. Método. Trata-se
de um tipo de estudo exploratório e descritivo com abordagem quantitativa, utilizando
as ferramentas de geoprocessamento. A amostra foi constituída de 286 crianças
atendidas como casos suspeitos de coqueluche no hospital de referência na cidade do
Recife-PE no período de 2000 a 2008. Foram realizadas análises descritivas dos dados,
a partir da apuração em frequência simples absoluta e representados por mapas de valor
único e tabelas por bairros, através do programa Terraview versão 3.2.0, sendo realizado
para identificação, ordenação e armazenamento de dados. Resultados. Dos 286 casos
suspeitos de coqueluche no período de 2000 a 2008, verifica-se no mapa a seguinte
conjuntura: a dispersão de casos suspeitos no ano de 2001 com 8 eventos, em
contrapartida, um aglomerado de casos no ano de 2003 com 56 e 2008 com 44. Dos 94
bairros da cidade do Recife observa-se ainda que o bairro do Ibura aparece com o maior
número de casos nos anos de 2003 e 2008 com 7 e 6 respectivamente, e apresentando
um declínio nos anos de 2004 com 5 casos, 2000 com 4, 2006 com 3 e 2002 com 2.
Conclusão. Diante do exposto, alerta-se para a distribuição da frequência de casos e os
aglomerados espaciais, já que a coqueluche é uma doença infecto contagiosa. Este
estudo permite ratificar a importância da aplicação de técnicas de análise espacial na
área de saúde.
Descritores: Coqueluche. Epidemiologia. Geoprocesamento.
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CONSUMO DE LEITE ENTRE ADULTOS E IDOSOS NO SUL DO BRASIL:
RESULTADOS DO VIGITEL, 2011.

Ana Paula Gomes dos Santos1; Ana Luiza Gonçalves Soares1; Helen Gonçalves1.
1

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia/UFPel

Introdução: O leite e seus derivados constituem um grupo alimentar com elevado valor
nutricional, sendo considerados as principais fontes de cálcio na alimentação. O Guia
Alimentar para a população brasileira recomenda o consumo diário de leite e/ou
derivados, preferencialmente na forma desnatada para adultos e idosos. Objetivo:
Avaliar o perfil de consumo de leite e os fatores associados entre adultos e idosos de
Porto-Alegre, RS. Métodos: Estudo transversal descritivo utilizando dados da pesquisa
VIGITEL para a cidade de Porto Alegre, RS, realizada no ano de 2011. Foi investigada
a frequência do consumo de leite e o teor de gordura do leite consumido. Considerou-se
consumo recomendável de leite quando o entrevistado referiu consumir leite
semidesnatado ou desnatado todos os dias na semana. Para avaliar os fatores associados,
foi utilizada regressão de Poisson com variância robusta. Todas as análises
consideraram o fator de ponderação. O VIGITEL foi aprovado pelo Comitê Nacional de
Ética em Pesquisa para Seres Humanos do Ministério da Saúde e os pesquisadores não
tiveram acesso aos nomes dos participantes. Resultados: Dos 2016 indivíduos
avaliados, a maioria eram mulheres (61,8%), indivíduos de cor da pele branca (77,9%),
com excesso de peso (55%) e com até 8 anos de estudo (35,8%). A média de idade foi
de 51,1 anos (DP:17,9), variando de 18 a 99 anos. A maior parte dos entrevistados
referiu ingerir leite diariamente (53,7%), sendo o consumo de leite integral o mais
referido (53,5%). Apenas 24,8% dos entrevistados tiveram um consumo recomendável
de leite, isto é, consumo diário de leite desnatado ou semidesnatado. O modelo de
regressão final, com todas as variáveis ajustadas entre si, mostrou que indivíduos de cor
da pele branca, do sexo feminino, com 65 anos ou mais de idade e com 12 anos ou mais
de estudo apresentaram maior prevalência de consumo adequado de leite. Não foi
encontrada associação entre consumo adequado de leite e situação conjugal.
Conclusão: Baixa parcela da população estudada possui um consumo adequado de
leite, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, o que aponta para a necessidade
de iniciativas de promoção ao consumo de leite e derivados com teor reduzido de
gordura, voltadas à população. Atenção especial deve ser dada aos indivíduos mais
jovens, do sexo masculino e aos estratos populacionais de menor escolaridade.
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CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITAS NOTIFICADAS NUM
HOSPITAL DE REFERENCIA DO ESTADO DO CEÁRÁ, BRASIL, 2010 A 2013.
Autores:
José Machado Linhares1
Elaine Cristina Bezerra Almeida2
Elisarbio Carneiro de Oliveira 3
Uilma Silva Sousa4
INTRODUÇÃO: Um dos objetivos da Vigilância Epidemiológica Hospitalar em relação a
Sífilis Congênita é a redução de sua morbimortalidade, o que, para tanto, requer uma
triagem por meio da busca ativa nas maternidades, identificando e notificando possíveis
casos, pois quanto mais cedo o diagnostico, melhor será o prognóstico (BRASIL, 2006).
OBJETIVOS: Descrever a ocorrência de casos de Sífilis Congênitas notificados num
hospital de referencia do Ceara; Caracterizar os casos confirmados. METODOLOGIA:
Estudo descritivo, quantitativo, realizado com dados secundários oriundos das notificações
de Sífilis Congênitas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), referente
aos anos de 2010 a 2013. Por meio do programa TABWIN foram emitidas tabelas de
freqüência referentes ao agravo, em relação ao gênero (sexo e idade da criança; idade
materna); a evolução dos casos; dados da assistência (consulta pré-natal; diagnostico da
sífilis materna e tratamento do parceiro). RESULTADOS: Observou-se, respectivamente,
freqüências relativas de 13.48%, 16.85%, 29.77%, e 39.88% notificações entre os anos
estudados, totalizando 178 casos de Sífilis Congênitas, todos menores de 1 ano, maior
prevalência para o sexo feminino 57.14% e faixa etária materna entre 20 e 34 anos 68.57%.
Do total de casos, 94.94% evoluíram como Sífilis Congênita recente, 3.37% como natimorto
e 1.68% como aborto. Quanto ao pré-natal, 88.76% dos casos as mães referiram ter
realizado consultas pré-natais. Já sobre o diagnostico de sífilis materna, 80.33% ocorreram
no momento do parto, 11.23% no pós-parto e 8.42% em período ignorado. Quanto ao
tratamento do parceiro, 75.84% dos casos não houve registro de tratamento. CONCLUSÃO:
Na apresentação dos resultados percebem-se falhas relacionadas às ações de prevenção e
controle da sífilis congênita, evidenciando que mesmo com todos os esforços
governamentais na instituição de programas assistenciais às gestantes, na prática, as ações
não têm sido efetivas. Necessário se faz avançar na ampliação de acessos a essa
população, fixá-la ao serviço de pré-natal, garantir o diagnostico e tratamento oportuno
incluindo seu parceiro como forma de minimizar a ocorrência do fenômeno sob estudo.
Palavras chaves: Recém-nascido. Sífilis congênita. Vigilância epidemiológica Hospitalar.
BRASIL, M. S. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids.
Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita. Brasília – DF, 2006.
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Mestre - Gerente do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Santa Casa de Misericórdia - Sobral-CE.
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Acadêmico de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA - Sobral-CE.
4
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CARACTERÍSICAS E DIFICULDADES DO TRABALHO EM VIGILÂNCIA
SANITÁRIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE
Manoel Ribeiro de Sales Neto; Nadja Mara de Sousa Lopes; Gabriela de
Almeida Ricarte Correia; Juliana Sampaio Batista; Ana Paula Soares
Gondim
O modelo tradicional da Vigilância Sanitária está centralizado no fiscal, sem
articulação das atividades com outros setores e foca em produtos/serviços
através do atendimento por demanda espontânea. Contudo, considerando o
aspecto de integralidade do SUS, a reorientação das ações da Vigilância
Sanitária deve contemplar o conhecimento técnico-científico interdisciplinar,
integrando as políticas de saúde, com ênfase na educação em saúde, noção de
riscos e danos, necessidades sanitárias e determinantes do processo saúdedoença-cuidado. Este estudo visa analisar as características e dificuldades
desenvolvidas pela Vigilância Sanitária de Fortaleza – CE. Estudo descritivo
com abordagem quantitativa, realizado em 2013. Foram incluídos os
profissionais com pelo menos um ano de serviço e excluídos os que assumiram
cargo de chefia, por não atuarem em campo. Aplicou-se um questionário que
abordava o perfil dos profissionais, rotina e dificuldades do trabalho no último
ano de atividade. Realizou-se uma análise estatística descritiva. Do total de 54
participantes, a idade média foi 43,41 anos, exerciam sua função há 13,78 anos,
sendo 41 com nível superior completo (1 doutor, 7 mestres e 17 especialistas),
10 (18%) declararam-se totalmente satisfeitos com o trabalho e 30 (55%)
capacitados para executá-lo. Deles, 25 (46%) consideraram trabalhar
frequentemente em equipe; cinco (9%) promoveram educação em saúde;
somente dois (4%) utilizaram dados da Vigilância Epidemiológica; 44 (81%)
não dialogaram com outros setores e comunidade civil; 49 (90%) não
divulgaram dados coletados e nenhum realizou trabalho intersetorial com
atenção primária. Dentre as principais dificuldades citadas: número insuficiente
de veículos de transporte (32); falta de aplicação de penalidades (21);
equipamentos insuficientes (14); remuneração (14); número insuficiente de
profissionais (9). Conclui-se que o trabalho na Vigilância Sanitária desenvolvido
pelos profissionais, no último ano, apresentou, em sua maioria, características do
modelo tradicional. Propõem-se melhorias no modelo de gestão, assim como
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exposição e análise dos fatores que causaram esse direcionamento das ações,
para que sejam implantadas ações corretivas.
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Hipertensão arterial sistêmica em idosos do Brasil: Promoção da saúde e prevenção de
agravos.
Suele Manjourany Silva Duro, Luiz Augusto Facchini, Elaine Tomasi, Roberto Piccini, Elaine
Thumé, Denise Silva da Silveira, Fernando Vinholes Siqueira, Mirelle de Oliveira Saes, Bruno
Pereira Nunes, Pamela Moraes Volz, Alitéia Santiago Dilélio.

Introdução: A hipertensão arterial, na maioria dos casos, decorre de um conjunto de fatores
que compromete o sistema cardiovascular, sua manifestação e severidade são influenciadas
por fatores como quantidade de sal na dieta, prática de atividade física, controle do peso
corporal, tabagismo e co-morbidades, como o diabetes mellitus. Assim, seu tratamento exige
ações de promoção à saúde e prevenção de agravos.
Objetivo: Investigar a prevalência de ações de promoção e prevenção da hipertensão arterial
em idosos no Brasil.
Metodologia: Estudo transversal com uma amostra representativa da população urbana do
país, realizado em 100 municípios de 23 estados das cinco regiões geopolíticas. Para a
localização da amostra foi realizado um processo em múltiplos níveis, totalizando 6.624
indivíduos de 60 anos ou mais. Foi utilizado o teste de qui-quadrado para comparação entre as
variáveis.
Resultados: A prevalência de diagnóstico médico de hipertensão arterial foi 51,9%. Dentre os
portadores de hipertensão, 70,0% reportou ter consultado algum médico nos doze meses
anteriores à entrevista, não sendo evidenciada diferença estatística entre os diferentes níveis
econômicos (p=0,33). A última consulta por hipertensão em unidade básica de saúde foi
reportada por 60,3%, em serviços particulares ou por convênio 28,0% e outros serviços
públicos por 11,7% dos idosos e 56% realizaram eletrocardiograma, sendo evidenciadas
diferenças por local da última consulta (p<0,001), onde os que consultaram em serviços
particulares ou por convênio realizaram 69% mais o exame do que os que consultaram em
unidades básicas de saúde. Entre os hipertensos que consultaram, os mais ricos, receberam
89% mais orientação sobre o peso (p<0,001) e 74% mais sobre prática de atividades físicas
(p<0,001) quando comparados aos mais pobres e não houve diferença no recebimento de
orientação sobre consumo de sal (83,7%, p=0,77).
Discussão: O presente estudo evidenciou grandes desigualdades no acesso às ações de
promoção e prevenção da saúde, onde os mais pobres uma atenção de menor qualidade
quando comparados aos mais ricos. Observando que 60% dos doentes consultou na unidade
básica de saúde no último ano e os mais ricos são os que recebem uma atenção de maior
qualidade, pode-se afirmar que a UBS não está fazendo seu papel.
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ACESSIBILIDADE DO USUÁRIO HIPERTENSO NA UNIDADE DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE – análise embasada nas características sóciodemográficas com foco na adesão ao controle do agravo.
CHAGAS, José Iran Oliveira
CAVALCANTE, Laurineide de Fátima Diniz
CARNEIRO, Rithianne Frota
FROTA, Natasha Marques
LEITÃO, Maria Tereza de Sá Borges
ARCANJO, Sara Karbage
SANTOS, Zélia Maria da Silva Sousa
LOPES, Lúcia Claudiane Oliveira
PONTE, Thaiane Vieira
SANTOS, Paula Dayanna Sousa
SILVEIRA, Hélcio Fonteles Tavares da
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica tem constituído grave problema para a
Saúde Pública, sendo o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. A não
adesão é o principal desafio da equipe de saúde que acompanha a clientela hipertensa.
Todavia, para possibilitar a adesão do usuário hipertenso ao tratamento, torna-se
imprescindível à concatenação dos três pilares: educação em saúde, atenção
integralizada e a acessibilidade do usuário ao sistema de saúde. Objetivo: Analisar a
acessibilidade do usuário hipertenso à Unidade Básica de Saúde, baseada nas
características sócio-demográficas com foco na adesão ao tratamento. Metodologia:
Estudo exploratório-descritivo, realizado nas Unidades Básicas de Saúde da Família da
Secretaria Executiva Regional VI, em Fortaleza – CE. A amostra constou de 400
usuários hipertensos atendidos nas UBASF. Os dados foram coletados durante três
meses, através da entrevista. Resultados: Cerca de 390(97,5%) usuários tinham idade
acima de 40 anos, 269(67,2%) eram mulheres, 279(69,7%) residiam na SER VI,
10(2,5%) procediam de outras SER, e os demais de outros municípios do Ceará. Quanto
á distância entre a UBASF e a residência dos usuários, na maioria (46,7%) destes, era de
01 a 04 Km. Cerca de 301(75,2%) se deslocavam para a UBASF através de transporte
coletivo, e o tempo de deslocamento para 74,7% era inferior a 60 minutos. A maioria
dos usuários foram referenciados de unidades de emergência, sendo 180(45,0%) de
instituição secundária e 214(53,5%) de terciária. A maioria dos usuários hipertensos
aderia ás condutas terapêutica, exceto o uso de adoçantes dietéticos e prática regular de
exercício físico. De modo geral, os usuários tinham acessibilidade a UBASF,
independentemente das características sócio-demográficas, e certamente este fato
favorecia na adesão ao tratamento. Conclusão: Diante disto, o estabelecimento de base
territorial é fundamental para a administração dos serviços locais de saúde, pois
caracteriza a população adstrita e seus problemas de saúde, viabiliza o processo de
programação local, dimensiona o impacto das ações sobre os níveis de saúde, e cria
vínculos com esta população. Então, evidencia-se a necessidade de implementar
estratégias educativas em saúde com usuários e familiares, envolvimento da equipe de
saúde, e garantia do acesso dos usuários ao sistema de saúde.
PALAVRAS CHAVES: Atenção básica, hipertensão arterial, adesão ao tratamento,
SUS.
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Mortalidade neonatal em cidade do Sudeste do Brasil: o que dizem os sistemas de
informação?
Autores: Isabela C. Barreto1, Sandra C. Fonseca1, Diego de M. Vieira1, Bruno W.
Carvalho1, Marcela G. Vieira2, Laís S. Carvalho2, Aisha H.V. Oliveira2
Eixo temático: Sistemas de informação em saúde
Modalidade preferencial: apresentação oral
Introdução: Apesar da redução da mortalidade infantil no Brasil, os óbitos neonatais
apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Estudos locais são
necessários para investigar estes óbitos e planejar as ações de saúde.
Métodos: estudo descritivo, de série temporal e avaliação da qualidade da informação.
Local: Barra Mansa, RJ. Período: 2001 a 2011. Fonte: dados secundários, cópias de
declarações de nascido vivo (DN) e de óbito (DO), revisão de prontuários.
Resultados: Encontrou-se uma qualidade muito boa da DN, e ainda algumas
deficiências na DO. A declaração de óbito neonatal precoce é mais bem preenchida que
a do óbito tardio. As informações sociodemográficas e reprodutivas da DO são as de
pior preenchimento: ausência nos dados sobre escolaridade materna (20,7%), idade
materna (14,8%), cor da pele (9,7%), filhos mortos (35,9%). A informação sobre filhos
tidos anteriormente é superestimada, contabilizando o neomorto. Após revisão e
relacionamento dos dados da DO com a DN, foi possível completar várias informações
e conhecer melhor o perfil e as causas básicas.
Houve queda significativa da TMN entre 2001 e 2006 (12,9% ao ano), com inversão do
padrão a partir de 2007. A TMN precoce foi a responsável pelo padrão da TMN. As
taxas de mortalidade foram mais elevadas em mulheres pardas/ pretas, com baixa
escolaridade e com mais de 35 anos.
As causas básicas, que antes apontavam para malformações, septicemia e desconforto
respiratório como mais frequentes, foram mudadas, deslocando os primeiros lugares
para prematuridade, malformações e causas maternas.
Conclusão: Ainda é necessário melhorar a qualidade da informação na declaração de
óbito e aumentar o uso do relacionamento entre SIM e SINASC. Estudos deste tipo
subsidiam o monitoramento da mortalidade neonatal facilitando o planejamento das
ações de saúde para a mulher e a criança.
Mortalidade Neonatal – Sistemas de Informação em Saúde – Declaração de nascido
vivo – Declaração de óbito
1. Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF).
2. Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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FATORES ASSOCIADOS AO DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE PULMONAR NOS
MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO MARANHÃO
Tereza Cristina Silva
Pollyanna da Fonseca Silva

Dorlene Maria Cardoso de Aquino
Arlene de Jesus Mendes Caldas
Introdução: O diagnóstico precoce e o pronto início do tratamento medicamentoso são
fundamentais para um efetivo controle da doença. Objetivo: O presente estudo tem o objetivo
de investigar os fatores associados ao diagnóstico da tuberculose pulmonar com o insucesso do
tratamento. Métodos: trata-se de um estudo transversal analítico de série histórica dos casos de
tuberculose pulmonar notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) nos municípios prioritários do Estado do Maranhão, no período de janeiro de 2005 a
dezembro de 2010. Para a associação entre as variáveis e o desfecho por insucesso do
tratamento, utilizou-se a regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância. Resultados:
Após o ajuste do modelo, as variáveis que apresentaram associação foram: não ter realizado
baciloscopia de escarro de primeira amostra (RP= 1,21; IC95%=1,04-1,42; p=0,014), não
realizar exame de raio-X do tórax (RP= 1,30; IC95%=1,10-1,54; p=0,002), não realizar prova
tuberculínica (RP= 1,34; IC95%=1,15-1,56; p˂0,001), entrada por retratamento (RP= 1,88;
IC95%=1,64-2,15; p˂0,001), falta de informação sobre a existência de agravos (RP= 1,39;
IC95%=1,24-1,56; p˂0,001) e não ter os contatos examinados (OR= 2,04; IC95%=1,81-2,28;
p˂0,001). Conclusão: a confirmação da tuberculose e informações sobre o tipo de entrada, a
existência de agravos e a presença dos contatos, são aspectos importantes para o direcionamento
e acompanhamento do tratamento da tuberculose e consequentemente para o sucesso do
tratamento.

Palavras-chave: Tuberculose. Diagnóstico. Fatores associados.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR DENGUE NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 2011-2013
AUTORES: CLÁUDIA PATRÍCIA COSTA DE MACÊDO1, JUÇARA RAMALHO
DE MEDEIROS CARTAXO2, KRISTIANE CARVALHO FIALHO3, LUCIANA
OLINTO DO BÚ SILVA4, SILVIA DINARA DO NASCIMENTO ALVES
PEREIRA5, VALTER LUIZ DOS SANTOS6. 1,2,3,4,5,6 Coordenação Estadual de
Controle do dengue, Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Secretaria de
Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

INTRODUÇÃO: No Estado do Rio Grande do Norte circulam os sorotipos DENV-1;
DENV-2; DENV-3 e DENV-4 com a dispersão do vetor em todos os municípios. Dos
óbitos analisados destaca-se: manejo clínico inadequado, ausência de classificação de
risco e pouca valorização dos sinais de alarme como causas principais. OBJETIVOS:
Identificar o perfil dos óbitos ocorridos no período de 2011- 2013 no RN, com as
variáveis: sexo; classificação; confirmação laboratorial; faixa etária; sinais clínicos:
manifestações hemorrágicas; plaquetopenia e extravasamento plasmático. MÉTODOS:
Estudo descritivo com dados de óbitos confirmados por dengue residentes no RN,
registrados no SINANNET de 2011- 2013, tabulados através do programa Tabwin,
versão 3.2. RESULTADOS: Nos anos de 2011, 2012 e 2013 foram notificados e
confirmados 36 óbitos destes (50% sexo masculino), 21(67% sexo masculino) e 33
(61% sexo masculino) respectivamente; classificados 39% dos casos como FHD e 61%
DCC em 2011, 29% FHD e 71% DCC em 2012, 15% FHD e 85% DCC em 2013;
confirmados laboratorialmente 80% em 2011, 76% em 2012 e 79% em 2013; com
mediana de idade de 47 anos em 2011, 54 em 2012 e 15 em 2013; 83% com
manifestações hemorrágicas, 61% plaquetopenia e 58% extravasamento plasmático em
2011, 57% manifestações hemorrágicas, 52% plaquetopenia e 28% de extravasamento
plasmático em 2012 e 60% manifestações hemorrágicas, 30% plaquetopenia e 48%
extravasamento plasmático em 2013. CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico dos
óbitos no estado do RN no período de 2011- 2013 sofre modificações, mostrando
oscilações crescentes e decrescentes em todas as variáveis analisadas, exceto na
confirmação laboratorial. Em 2013 ocorreu uma diminuição na idade mediana dos
óbitos apontando deslocamento de faixa etária para crianças e adolescentes com
predominância do sexo masculino em todos os anos. A confirmação laboratorial foi
representativa no tocante à coleta de amostras e resultado. As manifestações
hemorrágicas foi o sinal clínico relevante seguido da plaquetopenia e do extravasamento
plasmático, apesar da maioria dos óbitos terem sido encerrados como DCC.
Finalizando, as incompletitudes na notificação, as deficiências na qualidade da
investigação mostram a baixa classificação por FHD apesar do apoio diagnóstico
significativo e da predominância das manifestações hemorrágicas nos óbitos.

PALAVRAS CHAVE: Dengue; perfil epidemiológico; óbitos; SINAN.
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Análise espaço temporal da incidência de AIDS em São Paulo – Brasil, segundo os
distritos administrativos.
Elisangela Ap. S. Lizzi1, Altacílio Ap. Nunes1, Edson Z. Martinez1

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP.
elisangela.ass@usp.br, altacilio@fmrp.usp.br, edson@fmrp.usp.br

Palavras-chave: AIDS, estudo ecológico, métodos bayesianos, análise espacial.

Introdução: A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é caracterizada pelo
estágio avançado da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). A dinâmica
da AIDS se dá de maneira particular entre diferentes regiões, de forma que o perfil dos
infectados depende de fatores comportamentais individuais e coletivos. No município de
São Paulo, os números de casos notificados de AIDS vêm diminuindo, mas esta redução
não se dá de forma homogênea em todas as regiões da cidade. Objetivo: Estudar a
distribuição espaço-temporal dos casos incidentes de AIDS por sexo e sua associação
com indicadores sociais, no município de São Paulo, entre os anos de 2000 a 2010,
segundo os Distritos Administrativos. Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico,
onde a população de estudo é o município de São Paulo. Para estudar a associação entre
o número de casos da doença, sexo e suas características de distribuição entre os distritos,
utilizamos um modelo bayesiano espaço temporal com componente condicional
autoregressivo multivariado. Esta classe de modelos inclui ajuste sobre a influência dos
valores registrados nos distritos adjacentes. As inferências foram obtidas por meio de
cálculos encadeados de amostras simuladas das distribuições a posteriori dos parâmetros,
obtidas por simulação Monte Carlo em Cadeia de Markov (MCMC), com o auxílio da
extensão GEOBUGS do programa OPENBUGS. Resultados: As taxas ajustadas
mostram a incidência de AIDS pelo modelo, em homens e mulheres. Nesta análise foi
possível observar que a região central têm as maiores taxas de casos da doença de homens
em relação às mulheres, sendo assim as taxas em homens apresentam maiores incidências
na área central e as taxas em mulheres são maiores nas áreas periféricas. Este padrão
espacial da doença entre os sexos, evidencia aspectos comportamentais da transmissão.
Mulheres de classes socioeconomicas menos favorecidas são vítimas da doença devido
aos aspectos comportamentais de seus parceiros, como sexo extraconjugal e uso de drogas
injetáveis, fatores de risco conhecidamente ligados à doença Conclusão: Os resultados
encontrados são úteis para subsidiar o planejamento de políticas e ações de saúde pública
direcionadas para o controle da AIDS em áreas determinadas e populações de risco do
município de São Paulo, podendo ser extrapolados para regiões onde o comportamento
da doença é semelhante.

1591

A medicalização de crianças com necessidades especiais de saúde em um centro de
atenção psicossocial
Andrea Moreira Arrué1, Silvana Granado Nogueira da Gama2, Eliane Tatsch Neves3,
Leonardo Bigolin Jantsch4, Greice Machado Pieszak5, Angela Maria Naidon4
1

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública
ENS/Fiocruz. Bolsista CAPES. Rio de Janeiro/RJ. 2Coordenadora do Programa de PósGraduação em Epidemiologia em Saúde Pública ENS/Fiocruz. 3Departamento de
Enfermagem. Universidade Federal de Santa Maria/RS. Brasil. 4Programa de pósgraduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria. PPGENF/UFSM.
Brasil. 5Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Professora Assistente do Curso de
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Pampa -UNIPAMPA-.
Uruguaiana/RS, Brasil.
E-mail: andrea.mor@hotmail.com
Introdução: Mundialmente, observa-se uma tendência decrescente na mortalidade
infantil. Este dado nos remete a um compromisso, não mais apenas, com a
sobrevivência, mas, principalmente, com o adequado acompanhamento do crescimento
e desenvolvimento infantil. Crianças que apresentam doenças crônicas e/ou que
demandam do uso de medicação e dos serviços de saúde, continuamente, compõem uma
população crescente. Essa nova clientela foi denominada, nos Estados Unidos da
América (EUA), de Children with Special Health Care Needs – CSHCN; e no Brasil de
Crianças com necessidades Especiais de Saúde (CRIANES). Objetivo: apresentar as
medicações prescritas a crianças/adolescentes em um Centro de Atenção Psicossocial
Infantil (CAPSi), do sul do Brasil. Metodologia: pesquisa documental, com abordagem
quantitativa. Foram avaliados 139 prontuários de crianças/adolescentes em tratamento
em um CAPSi, no

ano de 2010. O projeto foi aprovado pelo CEP sob nº

0274.0.243.000-09. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva no
programa SAS e PAST 1.34. Resultados: Dos prontuários analisados, evidenciou-se,
que

dentre

as

medicações

prescritas

pelo

psiquiatra

do

serviço,

n=64

crianças/adolescentes faziam uso de Risperidona (neuroléptico) e n=61 de Ritalina
(cloridrato de metilfenidato). Destaca-se que na maioria dos casos as duas medicações
eram usadas associadamente. Além disso, 48% dos usuários não fizeram uso de
medicação durante o acompanhamento no serviço. Portanto, verificou-se dentre aquelas
que fizeram uso de medicação uma média alarmante de quatro fármacos por usuário.
Representando quase metade da frequência das medicações anteriores, constavam no
prontuário Carbamazepina, Rivotril, Fluoxetina, Paroxetina, Haldol, Imipramina,
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Sertralina, Fenergan e Clorpromazina. O quantitativo de crianças/adolescentes com
diagnóstico psíquico grave compreendeu doenças como retardo mental, quadro
psicótico e distimia. Considerações finais: O estudo denota a larga medicalização de
crianças e adolescentes em pleno século XXI. A psiquiatria contemporânea promoveu a
naturalização do fenômeno humano e a subordinação do sujeito à bioquímica cerebral,
somente regulável pelo uso de medicamentos. No entanto, é improcedente, atribuir-se
causa dos transtornos desenvolvidos durante a infância apenas aos distúrbios de ordem
neurológica ou bioquímica, quando o contexto do qual a criança/adolescente faz parte
está comprometido. O uso abusivo de medicação, nessa faixa etária, evidencia um
problema de saúde pública.

Palavras-Chave: Saúde da criança e do Adolescente; Serviços de saúde;
Medicalização.
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Título: Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre: implantação do
registro online de notificações em unidades sentinelas de Pernambuco

Autores: BERTOLINI, Raphaella Patrícia Torres; SOUZA, Sandra Luzia Barbosa; ABATH,
Marcella de Brito; TENÓRIO, Thiago Spósito Antonino; AMÍLCAR, André;
ALBUQUERQUE, Luciana Caroline.

Introdução: Os Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) representam um problema mundial
de saúde pública, mas as informações sobre morbidade disponíveis no setor saúde possuem
limitações. Em 2010, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), implantou a
vigilância desses agravos em 21 Unidades Sentinelas de Informação sobre Acidentes de
Transporte Terrestre (USIATT). De maio/2010 a julho/2013, as notificações eram digitadas
nas USIATT, no programa EpiInfo/Windows e transferidas em meio eletrônico para o nível
central (NC) da vigilância epidemiológica da SES, que as consolidava mensalmente numa
base única. Esse processo dificultava a integração dos bancos, crítica e análise dos dados,
sendo necessário um sistema mais operacional e robusto, capaz de reduzir as inconsistências e
incompletudes. Por esses motivos, foi desenvolvido o Sistema de Informação sobre Acidentes
de Transporte Terrestre (Sinatt). Objetivo: Descrever a implantação do Sinatt e os principais
resultados alcançados. Método: Relato de experiência da implantação do Sinatt em
Pernambuco - 21 USIATT, 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) e NC da SES-, no
período entre agosto/2012 e agosto/2013. Resultados: A implantação do Sinatt ocorreu nas
seguintes etapas: revisão da ficha de coleta de dados; desenvolvimento da plataforma online
do sistema; piloto em três USIATT; ajustes da ficha e da plataforma; treinamento de 157
técnicos e gestores das USIATT para a coleta e uso do sistema. O início do novo
processamento ocorreu em agosto de 2013. Como valores agregados observaram-se: acesso
em tempo real às fichas digitadas nas USIATT, pelo NC da SES e pelas Geres, sem
transferência de dados e com mais segurança no processo (acesso restrito ao usuário
cadastrado); crítica de inconsistências, análise e relatório de dados realizados pelo próprio
sistema; e parceria com a tecnologia de informação da SES no gerenciamento e suporte do
sistema. Conclusão: A implantação do Sinatt qualificou a informação sobre as vítimas de
ATT atendidas nas unidades sentinelas. Além disso, oferece mais agilidade à produção,
análise e divulgação dos dados, possibilitando subsidiar as ações intersetoriais de educação,
fiscalização, prevenção de acidentes de trânsito e promoção da saúde de forma mais oportuna.
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AVALIAÇÃO SORO - EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA DE CHAGAS
AGUDA EM ÁREA RURAL DE SERGIPE
¹’²Weber de Santana Teles; ¹Maria Hozana Santos Silva; ²Kleber Willer Coutinho
de Santana; ¹Taíssa Alice Soledade Calasans; ¹Giselle Santana Dosea; ¹Verónica de
Lourdes SierpeJeraldo; ¹Claudia Moura De Melo
¹Instituto de tecnologia e Pesquisa/ ITP, ²Centro de Hemoterapia de Sergipe/HEMOSE

A doença de Chagas (DC) é a infecção tecidual e hematológica causada pelo
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, sendo importante causa de mortalidade de
adultos jovens. Em áreas endêmicas é importante o diagnóstico dos casos, em especial
em crianças, para determinar se ainda há transmissão recente nestas áreas. O objetivo
deste estudo foi avaliar a soroprevalência da DC e realizar um inquérito sócio
epidemiológico em crianças residentes em quatro povoados do município de
Itabaianinha/SE. A escolha da área estudada foi baseada em dados do Sistema de
Informação de Atenção Básica (SIAB) e informações do Programa de Controle da
Doença de Chagas (PCDCh). O estudo caracterizado como descritivo, de corte
transversal, foi realizado em 198 crianças na faixa etária de 1-14 anos de ambos os
sexos, sem distinção étnica, residentes nos povoados de Piabas, Mutuca, Fundão e Água
Boa. Foram aplicados aos pais/responsáveis pelas crianças o questionário utilizado pelo
PCDCh contendo informações sobre gênero, faixa etária, grau de escolaridade, contato
com triatomíneo, sintomas entre outros. Em seguida foi realizada a coleta de sangue que
foi posteriormente submetida às técnicas diagnósticas de ELISA e Imunofluorescência
indireta. Das 198 crianças pesquisadas, 51,5% eram do sexo masculino e 48,5% do sexo
feminino, 96% dos pais/responsáveis têm baixo nível de escolaridade (no ensino
fundamental incompleto). Sobre as variáveis de risco, 31.4% dos indivíduos relatam ter
visto barbeiros no domicilio, 0.6%, realizaram transfusão sanguínea e 4.6% moram com
algum chagásico, 8.1% relatam ter manipulado, 70.7% possuem animal doméstico e
25.3% moram em habitação de pau a pique. Embora nenhuma das amostras submetidas
à sorologia pela técnica de ELISA e Imunofluorescência apresentou reatividade, os
dados epidemiológicos permitem traçar um perfil da população em relação aos fatores
de risco para DC nas crianças da região e permitem delinear estratégias mais efetivas de
controle da doença de Chagas.
Palavras - chave: Doença de Chagas, Epidemiologia, diagnóstico sorológico.
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PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO E SOBRECARGA DE ESTRESSE DE
CUIDADORES DE IDOSOS EM MUNICÍPIO NO RS
Patrícia Nossal
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus
Introdução: O envelhecimento faz parte da realidade da maioria das sociedades. No Brasil
as discussões a respeito do envelhecimento populacional têm tomado altas dimensões devido
ao amplo crescimento. Com o crescimento da população idosa o domicílio passa a ser o
local de atendimento ou de continuidade do tratamento a pacientes com doenças crônicas e
sem perspectiva de cura. Objetivo: analisar o perfil sócio-demográfico e a sobrecarga de
estresse relacionada ao cuidar do cuidador familiar de idosos residentes em um município de
pequeno porte (aproximadamente 2720 habitantes) localizado na Região Nordeste do RS.
Metodologia: trata-se de um estudo exploratório, descritivo quantitativo. A coleta de dados
ocorreu no mês de abril de 2012 por meio da aplicação de três instrumentos aos cuidadores
familiares de idosos: um para mensurar o grau de estresse dos cuidadores, outro para
caracterizar o perfil sócio-demográfico dos mesmos e ainda um terceiro (escala) para
identificar o grau de dependência do idoso cuidado e correlacionar com o grau de stress do
cuidador. Os questionários foram aplicados no evento de uma visita domiciliar e teve um
total de 25 entrevistados. Os dados foram analisados por frequência descritiva simples. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UCSRS conforme protocolo no
09-04670. Resultados: percebe-se que a maioria dos cuidados são exercidos por mulheres,
predominando a faixa etária dos cuidadores entre 41 e 60 anos. A maioria dos cuidadores
são casados e a profissão prevalente neste estudo foi a do lar. A maioria diz ter bom
relacionamento com o idoso, e define a sua própria saúde como regular. Ocorreu uma
porcentagem alta de idosos que são parcialmente dependentes (48%) e dependentes (40%).
Entretanto, os cuidadores em sua maioria apresentam nível baixo a moderado de estresse,
não apresentando correlação direta com o grau de dependência do idoso. Além disto, todos
os participantes da pesquisa desconhecem algum tipo de atendimento oferecido ao cuidador
em seu município. Conclusões: Baseados nestes resultados percebe-se a necessidade de
trabalhos voltados não exclusivamente ao idoso, mas também ao cuidador familiar do
mesmo, bem como da inclusão do cuidador em políticas públicas de saúde e em ações
realizadas no serviço de saúde do município.
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PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E ASSOCIAÇAO COM VARIÁVEIS DE
ESTILO DE VIDA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS

CASTRO, A. C. O.; FALCO M. O.; CARDOSO, R.C.; SANTOS, A. S. A. C.;
SILVEIRA, E. A.
Introdução: A terapia antirretroviral de alta potencia (TARV), modificou a história
clinica da AIDS, sendo tratada atualmente como doença crônica. Nessa perspectiva,
outras adversidades surgiram, como as anormalidades metabólicas advindas da TARV
e aumento do risco cardiovascular. Objetivo: Investigar a prevalência de excesso de
peso e associação com variáveis de estilo de vida em pessoas com HIV/AIDS (PVHA).
Metodologia: Estudo transversal, desenvolvido com adultos portadores de HIV/AIDS,
atendidos no Ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das
Clinicas/UFG. Este estudo está inserido em uma coorte de intitulada Preditores de
doenças cardiovasculares em PVHA (PRECORNUT). A coleta de dados ocorreu na
primeira consulta de Nutrição no período de outubro de 2009 a janeiro de 2011. Foi
utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta, para
avaliar atividade física, sendo considerando sedentários os indivíduos com ausência
ou baixo nível de atividade física (inferior a 600 MET-min/semana). Avaliou-se
tabagismo, o consumo de bebida alcoólica e de alimentos de risco e proteção para
doença cardiovascular utilizando questionário padronizado e calculado o escore
segundo Massari et al., 2004. Excesso de peso foi definido por IMC ≥ 25kg/m².
Resultados: Foram avaliados 270 indivíduos e a prevalência de excesso de peso foi
33,7%, de tabagismo 23,0%, consumo de bebida alcoólica 50,0% e sedentarismo
60%. Quanto ao consumo de alimentos de risco, o primeiro tercil foi estatisticamente
associado ao excesso de peso (p<0,001). Conclusão: Observou elevada prevalência
de excesso de peso, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica e alto consumo de
alimentos de risco para doença cardiovascular. O estilo de vida nesses pacientes com
HIV/AIDS mostrou-se preocupante e com elevado risco cardiovascular. Importante a
participação de Nutricionista e Educador Físico na equipe multidisciplinar de PVHA.
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Formação acadêmica do profissional em Medicina Veterinária: experiência de um Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde em Vigilância em Saúde
Castor, L.G; Muñiz, L. J. D. M; Santos, A. R. R. S; Oliveira, J. S. C; Benevenuti, T. M; Alves, S. V. P;
Medeiros, A. M; Lopes, K. C. G; Bevilacqua, P. D.
A Medicina Veterinária é talvez um dos campos profissionais mais ecléticos, com atuação em
diferentes atividades especificamente relacionadas à criação de animais e também em várias
atividades que tem interface com a saúde humana. A formação acadêmica desse profissional
inclui conteúdos da área de Saúde Coletiva, como a Epidemiologia. Entretanto, semelhante ao
que acontece na formação de outros profissionais de saúde, o campo da Saúde Coletiva não é
o mais privilegiado e procurado pelos/as estudantes para aprofundamento e,
consequentemente, atuação profissional. O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
em Vigilância em Saúde (PET Saúde/VS), instituído em 2010, propõem dentre seus objetivos,
estimular a formação de profissionais sensíveis para a atuação na saúde coletiva. Na
Universidade Federal de Viçosa, o PET Saúde/VS, integrando acadêmicos de Medicina
Veterinária, iniciou em 2013, propondo atividades articulando a vigilância epidemiológica e a
vigilância em saúde ambiental no controle/prevenção de agravos como dengue e doenças
diarreicas agudas. O grupo está constituído por seis estudantes de veterinária, uma tutora
(professora) e dois preceptores (profissionais do serviço). Dentre as atividades dos/as
estudantes, estão caminhadas transversais com agentes de combate às endemias (ACE);
atividades de formação com ACE; pesquisa com moradores do município sobre a
representação do trabalho do ACE; sistematização e análise de banco de dados. As caminhadas
transversais têm permitido contato com a realidade dos moradores e vivência do trabalho do
ACE, oportunizando momentos de reflexão. A atividade de pesquisa tem permitido aprofundar
a compreensão das dificuldades do trabalho dos ACE. A análise dos bancos de dados permite
caracterizar a distribuição dos agravos, refletindo sobre seus determinantes. As atividades
permitem operacionalizar conceitos e técnicas aprendidos na disciplina de Epidemiologia,
como o processo saúde-doença enquanto objeto das medidas preventivas e de controle e
construção de indicadores epidemiológicos, sanitários e ambientais. Entretanto, mais do que o
treinamento técnico, a experiência tem oportunizado ao/às acadêmicos a reflexão sobre a
realidade da população e a rotina do serviço de saúde, permitindo a resignificação de
situações, atitudes e comportamentos e também do papel do Médico/a Veterinário como
profissional de saúde.
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CONHECIMENTOS DE NUTRIÇÃO VERSUS PERFIL SOCIOECONÔMICO DE
ADULTAS RESIDENTES EM UMA CIDADE DO VALE DO JAGUARIBE –CE
AUTORES: Francisca Overlânia Vieira Lima; Bruna Yhang da Costa Silva,
Helena Alves de Carvalho Sampaio, Daianne Cristina Rocha

INTRODUÇÃO: Entre as áreas de atuação da Estratégia Saúde da Família,
constitui-se como uma das prioridades a atenção integral à saúde da mulher, a
qual engloba estratégias que visam prevenção do câncer de colo e mama,
planejamento

familiar

e

pré-natal,

redução

dos

índices

de

doenças

sexualmente transmissíveis (DST) e Aids, voltadas à saúde mental e ao
trabalho com vulnerabilidades e especificidades da população feminina.
Contudo, não há ações de alimentação e nutrição específicas para este
público. OBJETIVOS: O estudo objetivou investigar as inter-relações entre
conhecimentos de nutrição e perfil socioeconômico-cultural de usuárias adultas
da rede básica de saúde de Limoeiro do Norte-CE. MÉTODO: O estudo
transversal, descritivo e analítico foi realizado em uma Unidade de Saúde da
Família do município de Limoeiro do Norte-CE, entre Setembro e Outubro de
2013 e abrangeu mulheres com idade maior ou igual a 20 anos e inferior a 60
anos, não gestantes; com concordância em participar do estudo. Foi aplicado
um questionário socioeconômico-cultural contendo variáveis como idade,
renda, escolaridade e estado civil, e a escala de conhecimento nutricional
desenvolvida por Harnack et al. (1997), traduzida, adaptada e validada
nacionalmente por Scagliusi et al. (2006). RESULTADOS: Participaram 54
mulheres, com média de idade de 39,05 anos, em sua maioria casadas
(48,15%), com ensino médio completo (51,85%) e renda entre um e três
salários mínimos (66,67%). A pontuação total média da escala equivaleu a 8,24
pontos±1,58, compatível com conhecimento nutricional moderado. As mulheres
com baixo conhecimento predominaram na faixa de 41 a 59 anos (57,14%).
Daquelas com renda familiar entre um e três salários, 88,89% (59,26% da
amostra) apresentaram conhecimento moderado. Mulheres com baixo
conhecimento

(12,96%,

n=

7)

apresentaram

escolaridade

de

ensino

fundamental. As casadas prevaleceram (48,15%, n= 26), mas não diferiram
das demais em conhecimento (moderado). CONCLUSÃO: Observou-se uma
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possível relação direta entre nível de conhecimento de nutrição e escolaridade.
Mulheres adultas (>30 anos) apresentaram conhecimento inferior ao de adultas
mais jovens. Indivíduos com rendas maiores (>3 salários) parecem não
apresentar baixo conhecimento nutricional. Sugere-se estudos de intervenção
com educação nutricional nessa população, visando a melhoria do saber em
nutrição.
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ATITUDES E CRENÇAS DOS PROFISSIONAIS DA REDE SUS E SUAS
SOBRE USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
Wanderson dos Santos Gonçalves¹; Rayane Cristina Faria de Souza¹; Lorena Silveira
Cardoso¹; Fernanda Dadalto Garcia²; Marluce Miguel de Siqueira³.
__________________________________________
1. Enfermeiro; Mestrando em Saúde Coletiva-UFES, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
wsg.goncalves@gmail.com; Brasil.
1. Enfermeira; Mestranda em Saúde Coletiva-UFES, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
ray.cris@yahoo.com.br ; Brasil.
1. Enfermeira; Mestranda em Saúde Coletiva-UFES, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
lo-silveira@hotmail.com ; Brasil.
2. Psicóloga; Especialista em Psicologia Jurídica-UERJ, Membro do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
fernandapsigarcia@gmail.com; Brasil.
3. Profª. Associada III do Deptº de Enfermagem e Coordenadora de Pesquisa do CEPAD-UFES; +55 (27) 3335-7492;
marluce.siqueira@ufes.br; Brasil.

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas (SPAs) no Brasil tem sido alvo de
grande preocupação e observa-se a necessidade de qualificação de profissionais que
lidam com a população usuária de drogas. Neste contexto, a implementação de
estratégias de educação permanente de profissionais. O Centro Regional de Referência CRR-ES é um dos 49 centros de referência aprovado pelo edital nº
002/2010/GSIPR/SENAD do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras
Drogas. Tem como objetivos qualificar e fortalecer ações da rede de atenção a usuários
de SPA’s. Em 2011, foi ofertado, a 60 profissionais da rede SUS e SUAS do município
de Vitória e Vila Velha, um Curso de Atualização em Gerenciamento de Casos e
Reinserção Social de Usuários de Crack e outras Drogas. Objetivo: Identificar as
atitudes e crenças profissionais da rede SUS e SUAS, participantes do acima citado,
acerca do uso de SPAs. Metodologia: Estudo descritivo, com abordagem quantitativa.
A amostra foi constituída por 60 profissionais participantes do curso referido
anteriormente que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Utilizou-se uma
escala sobre atitudes e crenças elaborada pelos pesquisadores com base no estudo de
Bernard Guerin publicado em 1994. Resultados e Discussão: Foi predominante o sexo
feminino (93,4%), a média da idade foi de 37 anos. Mais da metade dos profissionais
(69,4%) já tinha participado de algum treinamento ou curso com o tema de SPAs;
12,8% aceitaram que os dependentes de drogas são pessoas fracas, com falhas de caráter
e que não sabem enfrentar seus problemas; 39,5% concordaram que os dependentes de
drogas os assustam. Considerações Finais: Diante dos resultados obtidos consideramos
que é imprescindível trabalhar a educação permanente destes profissionais e dos demais
com foco nas atitudes e crenças dos mesmos sobre o uso de SPAs, para que se possa
aumentar a eficácia da identificação, tratamento e reabilitação dos usuários.
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CONSUMO DE SÓDIO/SAL EM ESCOLARES DE 9-10 ANOS, ES.
Juliana Rodrigues de Andrade- UFES
Gabrielle Guidoni Torres- UFES
Taísa Sabrina Silva Pereira- UFES
Milena Santos Batista- UERJ
Maria del Carmen Bisi Molina- UFES
Introdução: O sal de adição é uma das fontes de sódio (Na+) da dieta, porém
em alguns países, a maior fonte desse nutriente é proveniente de alimentos
industrializados, tais como enlatados, embutidos, salgadinhos e temperos
prontos. O crescente consumo de sódio observado na população brasileira
pode estar relacionado ao maior consumo desses alimentos. Objetivo: Estimar
o consumo de Na+ em crianças de 9 a 10 anos e analisar a sua relação com os
fatores socioeconômicos, sexo e uso de condimentos industrializados.
Metodologia: Estudo transversal sobre condições de nascimento e saúde
cardiovascular em escolares de 9 e 10 anos. Crianças e seus responsáveis que
compareceram voluntariamente ao Centro de Investigação da UFES foram
orientados sobre a coleta de urina de 12h noturnas (19-7h), para quantificação
de eletrólitos. Mães ou responsáveis responderam questões sobre uso de sal
de adição e temperos. Foi calculada a disponibilidade média de sal por
pessoa/dia e estimado o consumo de Na+ a partir da excreção urinária de 12h.
Resultados: Das 231 crianças, 74,9% foram classificadas como não-brancas e
55,4% apresentavam 10 anos no momento da coleta. A amostra foi composta
por 50,2% de crianças do sexo feminino. Apenas 32% das crianças avaliadas
atenderam à recomendação diária de Na+. A média estimada de sal foi de
7+3,8g e a disponibilidade domiciliar foi de 5,1+3,3g por pessoa/dia. Maior
excreção de sódio (3+1,6g) e consumo estimado de sal (7,8+4,1g) foi
observada entre meninos. Temperos industrializados tais como caldo de
galinha, carne e temperos completos foram utilizados por 60,4%, 17,8% e
28,9%, respectivamente, pelo menos 1x/semana. Foi encontrada associação
significativa entre a excreção de sódio em crianças que consumiam pelo menos
1 vez por semana tempero de carne industrializado quando comparadas às que

1602

não consumiam nunca ou às vezes (sim=1632mg, às vezes=1167mg,
nunca=1299mg; p=0,015). Não foi encontrada associação entre consumo de
sal e condição socioeconômica, escolaridade materna e sexo. Conclusão: O
consumo de sódio é elevado entre os escolares e independente dos fatores
socioeconômicos, porém relacionado ao consumo de temperos industrializados
adicionados durante a preparação dos alimentos.
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PERFIL DAS MATÉRIAS VEICULADAS NA MÍDIA ACERCA
DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Camila Santos do Couto
Liliane de Carvalho Torres Holanda
Mirna Albuquerque Frota
Danielle Malta Lima
Caroline Soares Nobre
Aldecira Uchoa Monteiro Rangel
INTRODUÇÃO: A violência tornou-se uma das temáticas centrais da saúde pública, e
esta torna-se mais crítica quando envolve crianças e adolescentes, pelo fato de serem
seres mais vulneráveis. A mídia tem papel fundamental na neutralização dos relatos de
violência, podendo melhorar a abordagem das matérias e a transmissão de informações
no enfrentamento da violência. OBJETIVO: Analisar o perfil das matérias veiculadas
em dois jornais do município de Fortaleza, acerca da violência contra criança e
adolescente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa,
retrospectivo referente ao período de 2005 a 2012, de caráter documental, em dois
jornais de grande circulação no Estado do Ceará. A coleta de dados se deu no período
de janeiro de 2012 a junho de 2013, instrumentalizada por questionário. Os dados foram
tabulados no programa SPSS versão 19.0. RESULTADOS: Das 1028 matérias
publicadas referindo violência contra crianças e adolescentes no período do estudo, 578
(57,1%) foram do jornal A e 441 (42,9%) foram do jornal B. Dessas publicações, em
apenas 291 (28,5%) havia chamada na capa principal do jornal, apesar de em muitas não
terem destaque (71,5%). Em relação à clareza das informações relacionada à que tipo de
crime está descrevendo, percebeu-se que a maioria deixa claro o tipo de violência
(94,5%) e apenas 57 (5,5%) não expõe clareza nas informações. Em relação ao caráter
da matéria, 85 (8,2%) relataram denúncia, 927 (90,2%) foram relatos de violência, oito
(0,8%) entrevistas e oito (0,8%) informações acerca do tema. CONCLUSÃO: Este
estudo permitiu analisar o perfil das matérias publicadas acerca da violência, nas quais
crianças e adolescentes se constituíssem como vítimas. A mídia é uma importante aliada
no combate a esses crimes mediante informações, campanhas a cerca do temas,
exigindo providência das autoridades.
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Ingestão de energia, macronutrientes e fibras de idosas residentes em
uma Instituição de Longa Permanência para Idosos do município de
Natal/RN.
Natália Louise de Araújo Cabral
Laura Camila Pereira Liberalino
Larissa Praça de Oliveira
Marcos Felipe Silva de Lima
Layanne Cristini Martin Sousa
Marília Cristina Santos de Medeiros
Severina Carla Vieira Costa Lima
Kenio Costa de Lima
Clélia de Oliveira Lyra
Introdução: O estudo do consumo dietético da população idosa, em especial a
institucionalizada, é relevante para a identificação de inadequações, por
estarem relacionadas a problemas de saúde decorrentes das carências e/ou
excessos da ingestão de nutrientes. Objetivo: Conhecer o consumo de
energia, macronutrientes e fibras de idosas residentes em uma instituição asilar
filantrópica em Natal/RN. Método: Estudo transversal realizado com 36 idosas
(>60 anos). A ingestão alimentar foi verificada por 2 registros alimentares
pesados. Foram elaboradas Fichas Técnicas de Preparação das refeições,
padronizadas as porções servidas e realizada a pesagem do rejeito. O
consumo alimentar foi determinado pela diferença entre a quantidade servida e
o rejeito. As dietas foram analisadas no software Virtual Nutri Plus®. Utilizaramse valores entre 500 Kcal e 5.000 Kcal como pontos de corte para análise
dietética. Os nutrientes foram ajustados pela variabilidade intra e interpessoal,
conforme Iowa State University. O cálculo da necessidade energética estimada
(EER) foi realizado conforme Institute of Medicine. A adequação dos
macronutrientes foi verificada segundo os intervalos de distribuição aceitável de
macronutrientes. O consumo de fibras foi avaliado por Dietary Reference
Intakes (DRI). Resultados: A média etária das idosas foi de 81,7(8,0) anos. O
consumo energético médio foi de 1.306,8 Kcal (1.200,8-1.414,7), superior à
média da EER (1.293,4 Kcal; 1.223,6-1.363,2). O consumo de proteínas (66,8g;
59,3-73,9g) foi considerado possivelmente inadequado em 5,6% (0,7-18,7%).
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Quanto aos carboidratos (217,0 g; 199,2-234,8g), 11,8% (3,1-26,1%)
apresentaram

consumo

inferior

e

58,3%

(40,8-74,5%)

superior

às

recomendações. Em relação aos lipídeos (20,4g; 18,7-22,2g), 96,4% (81,399,3%) apresentaram consumo inferior ao recomendado. Apenas a distribuição
de proteínas (20,6%) esteve dentro do intervalo recomendado, quando
comparada aos carboidratos (67,1%) e lipídios (14,2%). A ingestão média de
fibras (14,3g; 13,4-15,2 g) estava abaixo do recomendado. Conclusão: Apesar
da adequação energética, a dieta apresentou inadequações na distribuição dos
macronutrientes,

sendo

a

maior

contribuição

energética

oriunda

dos

carboidratos, importantes na determinação de doenças crônicas. São
necessários estudos com outras instituições para verificar o padrão de
inadequação de nutrientes.
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À margem da vida? - Uso de serviços de saúde e de recursos comunitários por usuários de
Centros de Atenção Psicossocial
Andréia de Fátima Nascimento – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
– Departamento de Medicina Social
Ana Tereza Costa Galvanese – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo –
Departamento de Medicina Preventiva

Introdução: Desde a década de 1980, a Política de Atenção à Saúde Mental brasileira tem
enfatizado a importância da reinserção social das pessoas com transtornos mentais graves e
persistentes (TMGP) por meio do cuidado oferecido em serviços comunitários de saúde mental
(em especial nos Centros de Atenção Psicossocial [CAPS] e Serviços Residenciais Terapêuticos).
No entanto, existem poucos estudos sobre o uso de serviços de saúde e circulação por
equipamentos comunitários por esta população.
Objetivo: Descrever o padrão do uso de serviços de saúde e de recursos comunitários por
usuários intensivos CAPS.
Métodos: Estudo transversal, realizado em 21 CAPS do município de São Paulo em 2007 e
2008. Os usuários intensivos dos CAPS foram entrevistados com uso de instrumentos
padronizados para obtenção de informações sociodemográficas, sobre a história psiquiátrica e
o uso de serviços e recursos comunitários.
Resultados: Foram incluídos no estudo 503 usuários, dos quais 56,5% eram homens, 52,1%
tinham até 39 anos de idade, 59,6% concluíram até o ensino fundamental e 59,8% tinham
diagnóstico de esquizofrenia. Metade dos usuários frequentava o CAPS há até dois anos e o
número médio de atividades semanais a que eles compareceriam era 3,3 (desvio padrão [dp] =
2,3). Nos seis meses anteriores à realização do estudo, 107 (21,3%) usuários estiveram em um
pronto-socorro psiquiátrico e 76 (15,1%) estiveram internados em hospital psiquiátrico; 140
(27,8%) foram atendidos em Unidades Básicas de Saúde, 85 (16,9%) utilizaram pronto-socorro
de hospital geral e 70 (13,9%) tiveram ao menos uma consulta com dentista. O principal
recurso da comunidade frequentado pelos usuários independentemente das atividades dos
CAPS foram as instituições religiosas (n= 287, 57,1%), seguido por cinemas (n = 25, 5,0%) e
museus (n = 20, 4,0%).
Conclusão: Os usuários dos CAPS utilizaram pouco os serviços de atenção básica à saúde e sua
circulação entre os recursos comunitários restringiu-se às instituições religiosas. A pouca
integração entre os serviços de saúde mental e os demais serviços de saúde dificulta a
realização de um cuidado integrado e longitudinal às pessoas com TMGP; por outro lado, o
estigma associado à doença mental pode ser uma das razões para que, embora atendidos fora
de hospitais psiquiátricos, os usuários intensivos dos CAPS permaneçam à margem da vida
comunitária e cotidiana.
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Orientação para prática de atividade física por profissionais de saúde em idosos no Brasil:
inquérito nacional em população urbana
Suele Manjourany Silva Duro, Luiz Augusto Facchini, Elaine Tomasi, Elaine Thumé, Denise Silva
da Silveira, Fernando Vinholes Siqueira, Mirelle de Oliveira Saes, Bruno Pereira Nunes, Pamela
Moraes Volz, Alitéia Santiago Dilélio.

Introdução: A orientação para a prática de atividade física é uma atribuição dos profissionais
da saúde, por esse motivo, o presente estudo objetiva analisar o recebimento de orientação
para a prática de atividade física em idosos.
Metodologia: Estudo transversal de base populacional com representatividade nacional em
100 municípios de 23 UF das cinco regiões geopolíticas brasileiras. Para localização da amostra
foi realizado um processo em múltiplos níveis, chegando-se a 6.624 idosos. Realizou-se análise
multivariável por regressão de Poisson. Um modelo hierárquico em três níveis orientou a
ordem de entrada das variáveis na análise ajustada. O primeiro nível foi composto pelas
variáveis demográficas e socioeconômicas, o segundo pelas variáveis comportamentais e no
terceiro nível estavam os problemas de saúde.
Resultados: A prevalência de orientação foi de 30%, sendo reduzida para 20% ao considerar
apenas a orientação fornecida por profissionais de saúde. A orientação por profissionais de
saúde foi significativamente mais frequente entre mulheres, mais velhos, com companheiro,
de nível econômico mais elevado, ex-tabagistas, ativos, portadores de hipertensão e diabetes,
e com excesso de peso.
Conclusão: A orientação é pouco realizada, configurando uma oportunidade perdida de
promoção da saúde. É importante o desenvolvimento de ações visando a qualificação de
serviços e profissionais de saúde, para que a população tenha à disposição informações
qualificadas sobre os benefícios dos hábitos saudáveis de vida. As políticas de saúde devem
contemplar a atividade física não apenas através do reforço ao aconselhamento profissional,
mas também de iniciativas que viabilizem a sua prática, numa perspectiva de integralidade.
Neste sentido, ganha relevância a efetiva inserção do profissional de educação física no SUS,
particularmente a articulação com médicos e outros profissionais da atenção básica e
especializada, buscando difundir e viabilizar a prática de atividades físicas aos usuários dos
serviços de saúde.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM MUNICÍPIOS DA
PRIMEIRA REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL
SANTOS, Kathleen Moura dos1; BARBOSA, Celivane Cavalcanti1; LOPES, Cecília
Guimarães Vilaverde 2 ; OLIVEIRA, Ivanise Marinho de 3 ; FALCÃO, Marcelo
Ferreira Lima 4 ; BRITO, Cintia Michele Gondim5.
(1) Enfermeira, Residente do Programa Multiprofissional em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Pernambuco; (2) Sanitarista do Planejamento, I Regional de Saúde,
PE; (3) Coordenadora da I Regional de Saúde; (4) Gerente da I Regional de Saúde, PE; (5) Sanitarista
da Vigilância em Saúde, I Regional de Saúde, PE.

Introdução. O câncer do colo do útero, quando diagnosticado e tratado precocemente,
constitui uma causa de morte evitável. Os países em desenvolvimento são os que
apresentam taxas de incidência e mortalidade mais elevadas. Representa um importante
problema de saúde pública, constituindo-se mundialmente como segunda principal causa
de morte por neoplasia entre mulheres. Acomete mulheres na faixa etária reprodutiva,
concentrando-se naquelas com idade acima de 35 anos, com pico máximo de incidência
entre 45 e 49 anos. Objetivo. Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade por
câncer de colo do útero nos municípios da primeira Regional de Saúde do Estado de
Pernambuco no período de 2008-2012. Método. Realizou-se um estudo epidemiológico
transversal e de base populacional com dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM). Nessa base foram obtidas as variáveis faixa etária, raça, escolaridade,
estado civil e local de ocorrência do óbito. Na análise dos dados, foram utilizadas técnicas
de estatística descritiva através de distribuição de frequências. Resultados. Dentre todos
os óbitos por câncer registrados em mulheres no período de 2008 a 2012 (n=9.706), 6,56%
(n=637) foram codificados como câncer do colo do útero, sendo os maiores coeficientes
de mortalidade encontrados em 2012, nos municípios de Araçoiaba (21,36) e Ipojuca
(18,88). A primeira região tem esse indicador decrescente, com redução de 4,66% entre
os anos de 2011 e 2012. Houve predomínio de óbitos em mulheres com idade inferior a
60 anos (56,99%), assim como mulheres pardas (n=345; 54,16%) e brancas (n=191;
29,98%); Quanto a escolaridade, 18,84% (n=120) eram analfabetas e 18,37% (n=117)
possuíam de 4 a 7 anos de estudo; 42,7% (n=272) eram solteiras e a maioria das mortes
foi hospitalar (92,46%), das quais 91,57% ocorreram na rede do Sistema Único de Saúde
(SUS). Dos 20 municípios analisados da primeira região de saúde, 8 não apresentaram
notificação de óbitos para esse agravo. Conclusão. Na primeira Regional, os óbitos são
mais frequentes em mulheres com idade inferior a 60 anos, pardas, sem companheiro,
atendidas na rede SUS. O estudo permitiu a identificação de municípios prioritários para
implementação de ações capazes de impactar na mortalidade.
Palavras chave: Mortalidade. Neoplasias do colo do útero. Saúde da Mulher.
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Autores: CALHEIROS, AM; MESSIAS, YJ; PENIDO, R; COSTA, D; PEREIRA, SEA
A QUESTÃO DO GÊNERO NO CUIDAR DA SAÚDE

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e a diabetes mellitus (DM) possuem grande
impacto epidemiológico, no entanto observamos disparidades na adesão e no cuidado entre
homens e mulheres. Objetivo: Discutir as características de cada gênero – o masculino e o
feminino – dentro da realidade dessas patologias, demonstrando os nuances de cada um
frente ao processo de adoecimento. Metodologia: Utilizou-se como fonte de dados o Sistema
de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da Atenção Básica (SisHiperDia)
do Ministério da Saúde, no período entre janeiro de 2010 a agosto de 2013. Avaliou-se a
participação de cada gênero na composição do programa e o perfil de comorbidades dos
mesmos. Os dados foram analisados através da análise descritiva e teste Chi-quadrado para
diferenças entre os gêneros. Resultados: Entre os usuários cadastrados no SisHiperDia (n =
78261) podemos observar que 62,52% (n=48931) são mulheres e 37,48% (n=29330) homens. A
frequência de DM, HAS e portadores de ambas as enfermidades, foi de 57,92% (n=768)
mulheres e 42,08% (n=558) homens; 10093 (63,26%) mulheres e 36,74% (n=5861) homens; e,
63,11% (n=2491) mulheres e 36,89% (n=1456) homens, respectivamente. As complicações
como AVC em mulheres somam 1247 casos (2,55%) e em homens 1012 casos (3,45%); e
doença renal acomete 1045 (2,13%) mulheres 614 (2,09%) homens. No entanto, ao
observarmos isoladamente o universo masculino e o feminino, as frequências de morbidades e
complicações não são significativamente diferentes. A frequência de DM, HAS e portadores de
ambas enfermidades, foi de 1,57% mulheres e 1,90% homens; 20,63% mulheres e 19,96%
homens; e 5,09% mulheres e 4,96% homens, respectivamente. Assim, morbidades e suas
complicações atingem homens e mulheres de modo semelhante. No entanto, as mulheres
procuram mais os serviços de saúde e assim podem ser cuidadas e assistidas quando
comparadas aos homens. Conforme já notado por estudos e amplamente divulgado na
literatura especializada, a saúde do homem encontra-se de certa forma descuidada quando
comparada a da mulher, refletindo até mesmo na expectativa de vida ao nascer. A partir
dessas características diferenciadas, há de se organizar ações de promoção da saúde e de
cuidados que aumentem a adesão do homem aos serviços de saúde, respeitando suas
características e disponibilidades diferenciadas das mulheres.
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RESUMO
AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE
ASPECTOS DA TRANSMISSÃO, DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DA
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM BANDEIRANTES – PR
Mariza Fordellone Rosa Cruz, Mayara Almeida Martins, Carolina Fordellone Rosa
Cruz, Larissa Meyer Figueiredo, Mariana F. Rosa Cruz, Ellen de Souza Marquez,
Celmira Calderón.UENP- Universidade Estadual do Norte do Pr.
Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa,
de evolução crônica. Sua etiologia é atribuída a diversas espécies do protozoário do
gênero Leishmania, na qual é transmitida ao homem através da picada da fêmea de
mosquitos flebotomíneos. Para abrandar os agravos causados pela LTA os profissionais
de saúde têm um importante papel, como atividades educacionais, busca ativa de casos
suspeitos, diagnóstico e uma excelente condução clínica dos casos. Objetivo: Sendo
assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento de profissionais da saúde
sobre a LTA, no município de Bandeirantes-PR no ano de 2011. Método: Para a coleta
de dados utilizou-se um formulário estruturado. Foram entrevistados 62 profissionais de
saúde que prestavam serviços nas Estratégias de Saúde da família (ESF) e Pronto
Socorro (PS).Resultados: Entre estes, 82% do sexo feminino, a faixa etária
predominante (31%) entre 30 a 39 anos, 56% tem segundo grau completo, 44%
possuíam dois a cinco salários mínimos de renda familiar, 71% receberam capacitação,
porém nenhuma sobre LTA, o que provavelmente levou os entrevistados a desenvolver
uma insegurança sobre o tema. 87% relataram saber sobre a doença, 77% sabem que é
de notificação compulsória, 40% reconhecem que os casos no município aumentaram.
A maioria dos entrevistados tem conhecimento quanto o agente etiológico (48%), vetor
responsável (59%), transmissão (55%), quanto a realização do diagnóstico (90%) e a
droga utilizada (58%).Quanto a manifestação, apenas 14 pessoas sabem sobre a forma
mucosa e 33% não sabem o que ocorrem com os animais infectados.Conclusão:
Conclui-se que existem deficiências quanto ao conhecimento da doença e a escassez de
capacitação dos profissionais, por isso torna-se necessário a elaboração de um plano de
educação continuada em parceria com a secretaria municipal de saúde do município de
Bandeirantes juntamente com as enfermeiras das ESF para estimular o interesse do
aprendizado, aumentando o conhecimento dos profissionais de saúde. Com isso, esperase que os profissionais de saúde definam estratégias eficientes para diagnóstico precoce
da doença, viabilizando rápido tratamento e controle da mesma, além de promover
melhor qualidade de vida para toda a população.

______________________________
Palavras- chave: leishmaniose tegumentar americana, recursos humanos em saúde,
capacitação.
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS USUÁRIOS DE CRACK
ASSISTIDOS PELOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E
DROGAS – CAPS-AD
Jamine Borges de Morais
Aline Teles de Andrade
Lourdes Suelen Pontes Costa
Thalita Soares Rimes
Paulo Henrique Dias Quinderé
Maria Salete Bessa Jorge

Introdução: O uso abusivo da substância psicoativa Crack no Brasil, tem se
configurado nos últimos anos como um grave problema social e de saúde. O
aumento do consumo e do número de usuários tem levado a agravos
decorrentes da dependência desta substância havendo uma maior procura
pelos serviços de tratamento. Objetivos: Assim, objetiva-se mapear o perfil
sociodemográfico dos usuários de crack em tratamento nos CAPS-AD.
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem
quantitativa, realizado na cidade de Fortaleza-CE, nos Centros de Atenção
Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) da SER IV e SER V. A
amostra foi composta por 77 usuários de cocaína/crack atendidos nos meses
de janeiro a março de 2011. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, tendo sido aprovado para fins de
sua realização, de acordo as normas do mencionado comitê (Processo
nº.08573214). Os dados obtidos a partir de questionários fechados foram
organizados através do EPIINFO versão 3.52. Resultados: O perfil dos
usuários pesquisados é de homens (83,1%), na faixa etária de 34-46 anos
(37,7%), com nível de escolaridade predominante no ensino fundamental
incompleto (45,2%) e desempregados (61,9%). Destaca-se ainda que estes
usuários de crack mantem um consumo diário de álcool (24,7%), tabaco
(24,7%) e maconha (24,7%) demonstrando um poliuso de drogas. Quanto às
atividades grupais realizadas os usuários tem como projeto terapêutico grupos
arteterapia (38%), grupo de atividade física (20%), e oficinas terapêuticas e
produtivas, com 18% cada. Em relação ao uso de medicação observa-se que
fora prescrito para 79% desses usuários de cocaína/crack algum tipo de
medicação. Conclusão: O perfil sócio demográfico e o padrão de consumo dos
usuários de cocaína/crack nos CAPS-AD apontam para uma interligação de
fatores que juntos caracterizam a problemática da relação droga-indivíduomeio. Percebe-se que nos Projetos Terapêuticos Singulares, ainda é incluído
de forma expressiva o uso de medicamentos como principal terapêutica,
porém, surge de forma tímida a inclusão de atividades que estimulam o
aprimoramento e desenvolvimento de habilidades sociais e produtivas.
Palavras chaves: usuários de crack, Serviço de saúde
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Leucemia Linfóide Aguda em crianças e adolescentes no município de Campinas:
estudo da distribuição espacial dos casos
Autores: Jane Kelly Oliveira Friestino
Djalma de Carvalho Moreira Filho

INTRODUÇÃO: As Leucemias representam os cânceres mais comuns em crianças,
representando de 25 a 35% de todas as neoplasias malignas, sendo a Leucemia Linfóide
Aguda – LLA a mais freqüente. OBJETIVO: Definir a distribuição espacial dos casos
de cânceres em crianças e adolescentes residentes em Campinas com diagnóstico de
LLA, de acordo com o local de residência. MÉTODOS: Estudo descritivo de pacientes
atendidos em um UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia, exclusivamente Pediátrico, no município de Campinas SP. Foram obtidos
dados em prontuários do período de 1996 a 2005, com diagnóstico de LLA. Para a
realização da análise espacial dos dados foram utilizadas as informações da variável
endereço, com posterior codificação e conversão para o sistema de projeção geográfica
utilizando o Google Earth. Como plano de análise, adotou-se a delimitação territorial
por Distritos de Saúde (D.S.) e as respectivas áreas de abrangência dos Centros de
Saúde. Após o georreferenciamento, optou-se por utilizar a estatística espacial de
Kernel estimation sobre os dados. A pesquisa foi aprovada pelo CEP-Boldrini.
RESULTADOS: No período de estudo foram encontrados 62 casos de LLA, o que
correspondeu a 68% do total de todos os tipos de Leucemia. Ao observar a distribuição
espacial da LLA, houve uma concentração maior entre a região Sul, Sudoeste e
Noroeste do município. CONCLUSÕES: A distribuição espacial dos locais de
residência de crianças e adolescentes acometidos pelas neoplasias não se apresentou
uniforme em todos os Distritos de Saúde do município. Conhecer a distribuição dos
casos estudados evidencia a importância do conhecimento na própria Atenção Básica,
visando ao estímulo do diagnóstico precoce e sendo facilitador na rede de fluxo de
atendimentos.
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Cuidadores de idosos: perfil do trabalhador de Instituições de Longa
Permanência de Idosos (ILPI) com e sem fins lucrativos em Natal, RN
Autores: Grasiela Piuvezam, Luisa Silva de Sousa, Rebeka Souto Brandão
Pereira, Lílian Santos Soares, Rafael Bruno Dias de Medeiros Dantas, Maíra
Raquel de Azevedo Dantas, Maria Helena Pires Araújo Barbosa, Vilani
Medeiros de Araújo Nunes.
Introdução: O cuidar revela-se um sentimento da gênese humana relacionado
ao reconhecimento das necessidades apresentadas pelo outro. O cuidador de
idoso é a pessoa que oferece cuidados para suprir uma incapacidade funcional
temporária ou definitiva.
Objetivos: Identificar o perfil dos cuidadores de idosos institucionalizados da
cidade de Natal-RN e correlacioná-lo com o tipo de instituição.
Métodos: Estudo seccional realizado através de censo com cuidadores de
idosos de Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) com e sem fins
lucrativos. Aplicado questionário com as variáveis sexo, idade, estado civil,
escolaridade, educação permanente, remuneração mensal e tempo na função
de cuidador. Comparação entre ILPI foi realizada pelos testes qui-quadrado e
exato de Fisher.
Resultados: Participaram do estudo 6 instituições (2 com fins lucrativos) e
foram encontrados 136 cuidadores a maioria (57,4%) em instituições com fins
lucrativos. A idade média foi 36,18 (+8,5) anos, a maioria era do sexo feminino
(91,9%), e casado (38,1%). Em relação a escolaridade 54,8% apresentava
ensino médio completo e a maioria (80,3%) informou que atualmente não está
estudando ou participando de curso. Quanto a renda, a média salarial foi de
R$843,46 (+297,78) e a minoria (26,7%) afirmou receber o salário em dia. Não
houve diferença estatística significativa entre as modalidades de instituições
quanto a remuneração mensal (p=0,39), a participação em capacitação para
cuidador (p=0,33), se o cuidador estuda atualmente (p=024) e no tempo de
profissão (p=0,09). Observou-se diferença quanto ao sexo (p=0,006) em que
há predomínio feminino nas ILPI com fins lucrativos (RP=6,98; IC=1,44-2,97);
quanto ao recebimento do salário em dia (p<0,001), pois as ILPI sem fins
lucrativos mostram maior dificuldade no pagamento em dia dos trabalhadores
(RP=4,18; IC=2,91-6,01); na idade (p=0,006) em que os cuidadores com mais
idade concentram-se nas ILPI sem fins lucrativos (RP=2,33; IC=2,80-3,81) e na
escolaridade (p=0,004) em que há predomínio de cuidadores com maior
escolaridade nas ILPI com fins lucrativos (RP=2,78; IC=1,38-5,66).
Conclusões: Os resultados do presente trabalho são relevantes para
discussão elaboração e implementação de políticas públicas voltadas à
capacitação dos cuidadores de idosos das instituições de longa permanência
de Natal, RN.
Palavras-chave: Idoso, Trabalhador da saúde
Linha: Epidemiologia de grupos populacionais – Saúde do Trabalhador
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Água, esgoto e lixo e as condições de saúde da população no meio rural
Autores:
Jane Kelly Oliveira Friestino
Olga Maria Panhoca da Silva
Mario César do Nascimento
INTRODUÇÃO: A água doce é um recurso finito e frágil, embora pareça
inesgotável, ele está ameaçado pelo enorme crescimento populacional, usos
agrícolas e industriais, poluição, além das comprovadas mudanças climáticas
(WMO, 2013; ONUBR, 2010). Como parte desse contexto global entende-se a
importância de apreciar um panorama rural de consumo da água no Brasil.
OBJETIVOS: Verificar as condições da utilização da água de consumo, do
destino das águas residuais (esgoto) e do lixo doméstico em uma área rural
da região do Oeste de Santa Catarina. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo
transversal de base populacional, com amostragem em dois estágios
envolvendo domicílios da zona urbana e rural, realizado no município de
Palmitos-SC. As informações foram obtidas através de questionamentos
diretos ao representante do domicílio, por entrevistadores treinados e
supervisionados. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Universidade do
Estado de Santa Catarina. RESULTADOS: Na zona rural 95% dos domicílios
tinham captação de água em poços ou nascentes, e destes 22,4%
despejavam os dejetos em fossas negras/rudimentares e 90,5% mostraram
técnicas de destinação do lixo poluidoras. CONCLUSÕES: O saneamento
básico continua sendo um problema para as populações rurais que urgem por
ações a curto prazo e programas de educação sanitária, principalmente para a
adequação da água à condições de potabilidade.
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PERFIL DOS RELATÓRIOS PSICOSSOCIAS DE DEFERIMENTO PARA
ADOÇÃO DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS
Kamila Ferreira Lima
Magda Maria Andrade da Silva
Sônia Regina Miranda da Mota
Maria da Conceição Pio
Mirna Albuquerque Frota
Camila Santos do Couto
INTRODUÇÃO: A adoção de crianças é conhecida desde a antiguidade e está inserida
em contexto social, econômico, cultural, jurídico e afetivo. Cada processo realizado é
vivenciado desafios voltados para o preconceito, tabus de consanguinidade e riscos
assumidos dentro da própria relação familiar. OBJETIVO: Descrever o perfil dos
relatórios psicossociais de deferimento de adoção com foco nas crianças
institucionalizadas. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo com
abordagem quantitativa, a fonte de dados secundários utilizada foi o Setor de Adoção e
Manutenção de Vínculo do Juizado da Infância e Juventude, localizado na cidade de
Fortaleza-CE. A amostra do estudo foi composta por 454 relatórios psicossociais para
adoção. Para a descrição do perfil atual foi utilizado os dados disponíveis entre os meses
de agosto e setembro de 2009. A organização dos dados foi realizada estatisticamente
pelo software SPSS 14.0. RESULTADOS: Durante a coleta de dados foram
investigados 546 relatórios. Deste montante, identificou-se 454 relatórios psicossociais
de adoção (83,2%) destinados diretamente para deferir ou não o processo de adoção,
restando 92 (16,8%) que se dividiam, em guarda, tutela, carta precatória e informativos
sobre crianças, adolescentes, famílias biológicas e famílias extensas. A pesquisa revelou
que dos 454 relatórios de adoção, 324 (71,4%) eram destinados a crianças doadas
(crianças entregues pela família de origem diretamente ou por intermédio de outrem a
família adotiva), 96 (21,1%) eram de crianças expostas (crianças deixadas na porta das
residências das possíveis famílias adotivas) e somente 34 (7,5%) de crianças
institucionalizadas (crianças em situação de abrigamento temporário ou permanente).
Ressalta-se que dos 454 relatórios para adoção, 400 (88,1%) casos são de filiação
conhecida. CONCLUSÃO: Com o conhecimento acerca do perfil dos relatórios de
adoção do Juizado da Infância e Juventude, foi possível refletir a dificuldade da adoção
da criança institucionalizada. Ratificou-se a realidade das famílias que não dispõe de
condições econômicas para suprir as necessidades básicas dos seus, haja vista a alta
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porcentagem de relatórios com filiação conhecida. PALAVRAS-CHAVE: Adoção;
Criança Institucionalizada; Família.
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Testagem sorológica e ética: contribuições da pesquisa qualitativa em estudos com
travestis e transexuais
Autores: Laio Magno1, Inês Dourado1, Luis Augusto V. da Silva1,2, , Caio Cerqueira1,
Sandra Brignol1, Maycon Lopes1, Sarah MacCarthy3, Adriana Prates1
1

Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia. Rua Basílio da Gama, s/n
Canela, Salvador/Bahia, 40.110-040; 2Instituto de Humanidades, Artes e
Ciências/Universidade Federal da Bahia; 3Brown University/USA
Introdução: A literatura tem descrito a população de travestis e transexuais (TT) como
uma população que vivencia contextos de alta vulnerabilidade ao HIV e outras
infecções sexualmente transmissíveis (IST), sendo considerada nos estudos
quantitativos como uma população de “difícil acesso”. Por outro lado, questões éticas
importantes para a realização de pesquisas com testes diagnósticos para IST são
bastante raros na literatura brasileira. Objetivo: Analisar a percepção de TT sobre a
realização de teste de rápido para HIV, sífilis e hepatites virais em um estudo sobre
modos de vida e prevalência de IST entre TT na cidade de Salvador-BA. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, viabilizada por meio de dois grupos
focais (GF) realizados com TT da cidade de Salvador-BA, no período de novembro e
dezembro de 2013, como fase preliminar à realização de um estudo epidemiológico. O
GF-1 foi realizado com lideranças de movimentos sociais e o GF-2 foi feito com TT da
comunidade em geral. A análise se deu através da técnica de Análise de Conteúdo
Temática. Resultados: No GF-1 participaram 10 TT, enquanto que no GF-2
participaram 4 TT. A discussão em torno do teste rápido em ambos GF se deteve no tipo
do teste e na entrega do resultado. A percepção geral apreendida foi de que o teste
rápido é bom, mas este não deveria ser entregue no mesmo dia para as participantes do
estudo. O GF-1 destacou que, quando se tratasse de alguma profissional do sexo,
deveria haver um cuidado ainda maior na revelação do resultado, devido à grande
competição entre elas por clientes. O mesmo apareceu para aquelas que moram em
“Casa de Cafetinas”, pois poderiam ser despejadas e/ou sofrer discriminação. Ambos os
GF sugeriram que o resultado fosse entregue em data diferente da coleta de material
biológico e também foi ressaltada a necessidade de aconselhamento pré e pós-teste por
conta do “medo” do resultado “positivo” para o HIV. Considerações finais: A pesquisa
qualitativa teve um papel importante para a reflexão de questões éticas no planejamento
do trabalho de campo de um estudo epidemiológico. O uso de algumas estratégias e
técnicas da pesquisa qualitativa, como é o caso dos grupos focais, contribuiu para uma
melhor compreensão sobre a população do estudo, trazendo alguns desafios que devem
ser considerados para a realização do estudo epidemiológico como um todo.
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Página de Resumos
RESUMO
Introdução: Os estudos epidemiológicos transversais, também conhecidos como estudos
de prevalência, têm sido realizados com objetivos diversos, sendo um dos mais relevantes
a contribuir para a definição e orientação de políticas públicas na área da saúde. No Brasil,
os estudos de transversais e as séries transversais de base populacional continuam tendo
grande importância, em especial nas áreas mais carentes situadas na região Nordeste,
como por exemplo, no estado do Ceará. Este padrão heterogêneo de desenvolvimento tem
tido um impacto importante na população, fazendo com que esta apresente claros padrões
de transição demográfica, de saúde e, possivelmente, nutricional.
Objetivo: Descrever os métodos utilizados nas Pesquisas de Saúde Materno-Infantil
(PESMIC) no Ceará, durante 20 anos.
Métodos: Realizados cinco estudos transversais de base populacional, com amostra
representativa de 8.000 famílias. Utilizou-se questionários e medições antropométricas,
os níveis e causas de mortalidade infantil, prevalência de desnutrição da mãe e da criança,
duração da amamentação, cobertura vacinal, prevalência e manejo da diarreia e acesso
aos serviços de saúde materno-infantil.
Resultados: No período de 20 anos (1986-2007), ocorreram importantes mudanças nos
indicadores sócios demográficos e de saúde; redução de 81% da taxa de mortalidade
infantil, aumento de 43% da taxa de amamentação; índice de imunização de 95%. A
prevalência da desnutrição crônica declinou de 28% em 1987, para 13% em 2007,
desnutrição aguda (déficit de peso para a idade) de 13% para 5%. Observou-se aumento
de 243% do índice de sobrepeso.
Conclusões: Recomenda-se a continuidade desses estudos utilizando-se a mesma
metodologia, possibilitando analises de variações temporais.
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ANÁLISE E COMPARAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DE EQUIPES
DE ESF IMPLANTADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS/ES.
Raone Silva Sacramento - SACRAMENTO, R.S.
Alexandre Souza Morais - MORAIS, A. S.
Jerusa Araújo Dias - DIAS, J. A.
Susana Bubach - BUBACH, S.
Andréia Soprani dos Santos - SANTOS, A. S.

INTRODUÇÃO: Ao avaliar o processo de trabalho em saúde é primordial
pensar nos fatores determinantes e condicionantes, que estão correlacionados
aos métodos de trabalho desenvolvidos nos diferentes ambientes de atuação
em saúde. Logo, o reconhecimento pelos profissionais das dimensões positivas
e problemáticas do seu trabalho favorecerão sentidos e significados
potencialmente mobilizadores de iniciativas de mudança e aprimoramento.
OBJETIVO: Analisar e comparar o processo de trabalho de equipes de ESF
implantas na zona rural e urbana do município de São Mateus/ES.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório,
quantitativo. O instrumento utilizado foi a Autoavaliação para Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ), especificamente a sua
dimensão “Perfil, Processo de Trabalho e Atenção Integral à Saúde”. A coleta
dos dados foi realizada nos meses de Maio a Junho/2013, e consistia no
preenchimento do instrumento pelos profissionais das ESF. A pesquisa foi
aprovada com o número do parecer 260.328, pelo CEP do CEUNES.
RESULTADOS: Tanto na ESF da zona urbana, como na da zona rural, a
dimensão “Perfil, Processo de Trabalho e Atenção Integral à Saúde” alcançou a
marca de 4 pontos, o que a classifica como Satisfatório. Quanto às
subdimensões “Perfil da Equipe”; “Atenção Integral à Saúde” e “Participação,
Controle Social e Satisfação do Usuário”, observa-se que todas se
classificaram como Satisfatório (os percentuais de cada subdimensão na ESF
da zona rural foram 74,%; 76,7% e 52,6%, enquanto a ESF da zona urbana
apresentou 78,3%, 65,4% e 62% nas respectivas subdimensões). E frente à
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subdimensão “Organização do Processo de Trabalho”, verificou-se que na ESF
da zona rural a mesma se classificou como Muito Satisfatório, com o percentual
de 82,1%, enquanto na ESF da zona urbana a classificação foi como
Satisfatório (78,3%).
CONCLUSÃO: Não houve diferenças significativas na autoavaliação dos
profissionais de ambas as ESF. Desta forma, a hipótese que fundamentou o
trabalho, a qual consistia em melhor autoavaliação por parte da ESF da zona
urbana, enquanto a ESF da zona rural apresentaria pior autoavaliação, não se
legitimou. Portanto, para os profissionais que participaram da pesquisa, o
processo de trabalho não sofre muita interferência do espaço geográfico e dos
aspectos demográficos que marcam seus territórios de trabalho.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E PERFIL CLÍNICO DE MULHERES COM
HANSENÍASE
Raquel Ferreira Gomes Brasil
Luana Paula Moura Moreira
Paula Sacha Frota Nogueira
Annatália Meneses de Amorim Gomes
Escolástica Rejane Ferreira Moura
A hanseníase distribui-se de forma mais grave nos homens, enquanto as mulheres
apresentam uma resposta imunológica mais eficaz. Uma especificidade a ser
considerada é o fato de a gestação estar associada ao surgimento dos primeiros sinais ou
do agravamento da doença, bem como as reações hansênicas e as recidivas. A análise
epidemiológica de mulheres em idade reprodutiva e o conhecimento do perfil clínico da
doença permitirá reorientar as políticas de saúde e as ações para melhor atender essa
clientela. Objetivou-se verificar o perfil epidemiológico e clínico de mulheres com
hanseníase. Estudo transversal, descritivo-exploratório, desenvolvido no Centro de
Dermatologia Dona Libânia (CDERM), em Fortaleza-CE, unidade de referência para o
Estado do Ceará em tratamento de hanseníase. Participaram 40 mulheres em idade fértil
(16 a 49 anos), sexualmente ativas (pelo menos uma relação sexual mensal), em
acompanhamento de março a abril de 2011. Os dados foram obtidos por entrevistas e
analisados no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Das 40 (100%)
mulheres portadoras de hanseníase em idade fértil, 15 (37,5%) tinham de 40 a 49 anos,
13 (32,5%) de 30 a 39 anos, e 12 (30%) de 16 a 29 anos, com idade média de 34,7 anos.
Procedência do município de Fortaleza-CE correspondeu a 27 (67,5%) mulheres e do
interior, 13 (32,5%). A escolaridade de 15 (37,5%) era de 4 a 7 anos de estudos, seguido
por 11 (27,5%) com escolaridade de 11 anos ou mais; 8 (20,0%) tinham escolaridade de
8 a 10 anos de estudos. Parceria fixa foi relatada por 30 (75%) participantes. A renda
per capita encontrada foi de R$184,40, pois a maioria das mulheres recebia de meio a
dois salários mínimos e possuíam um número médio de 4,4 pessoas no domicílio. Com
relação ao perfil clínico da hanseníase, 23 (57,5%) eram Multibacilares (MB), sendo 16
(40,0%) da forma clínica dimorfa e 7 (17,5%) da Virchowiana. Das 17 (42,5%)
mulheres Paucilibacilares (PB), 14 (35%) eram da forma Tuberculóide e 3 (7,5%) da
Indeterminada. A reação hansênica foi identificada em 15 (37,5%) participantes.
Observa-se, portanto, que as características sociodemográficas do grupo pesquisado
seguem ao padrão apresentado pelas portadoras da doença, em geral.
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Título: Caracterização Epidemiológica dos Casos de Coinfecção HIV-Leishmaniose
Visceral no Estado do Ceará
Autores: Guilherme Alves de Lima Henn e Mônica Cardoso Façanha
Objetivos: Descrever as principais características epidemiológicas dos casos de
Leishmaniose Visceral (LV) em pacientes infectados pelo HIV e compará-los com os
não-coinfectados.
Método: Revisão dos dados epidemiológicos do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), referentes aos casos confirmados de LV em indivíduos portadores
de HIV no estado do Ceará (CE), de 2007 a 2012. Os dados de casos em pessoas sem
HIV também foram colhidos para comparação.
Resultados: Dos 3.374 casos de LV notificados no CE, 2.474 tinham resultado de
sorologia para HIV, dos quais 217 (8,8%) foram positivos. Destes, 179 eram do sexo
masculino (82,4%). A idade da grande maioria (86,2%) dos coinfectados concentravase entre 20 e 59 anos, sendo a faixa etária de 20-39 anos a mais significativa (51,2%).
As curvas de frequência permitem inferir que a proporção de indivíduos entre 40 e 59
anos vem aumento progressivamente – eram 17,6% dos coinfectados em 2007 e em
2012 já representavam 40,5%. O diagnóstico parasitológico foi tentado em 2/3 (66,4%)
dos pacientes, com positividade em 88,9% destes. Houve 39 óbitos (19,8% dos casos).
Entre os 2.257 pacientes sem HIV, havia 1.449 homens (64,2%). As principais faixas
etárias de acometimento foram 1-4 (25,4%) e 20-39 anos (23,4%). A mediana da
distribuição para todo o período encontrava-se na faixa de 15-19 anos, mas houve
aumento proporcional significativo da faixa 40-59 anos (11,5 a 19,5%), deslocando a
mediana de 10-14 em 2007 para 20-39 anos em 2012. A proporção de casos
confirmados em que se realizou exame parasitológico foi de 52,3%, e apresentou forte
tendência de queda ao longo do período (75,6% em 2007 para apenas 31% em 2012).
A positividade foi de 76,4%. Houve 141 óbitos entre os indivíduos HIV-negativos
(letalidade de 7,6%).
Conclusão: Nos coinfectados do CE a distribuição etária é concentrada nos adultos,
enquanto os indivíduos HIV-negativos têm distribuição menos heterogênea. A busca
pelo diagnóstico parasitológico da doença (padrão-ouro) tem diminuído fortemente
nos não-coinfectados, presumivelmente pela comodidade e rapidez de realização de
testes rápidos, o que não ocorre nos portadores do HIV. A letalidade foi quase 3 vezes
maior nos soropositivos.
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JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ:
COMUNICAÇÃO DO JUDICIÁRIO COM O EXECUTIVO

A judicialização do direito à saúde é fenômeno político-jurídico que tem preocupado
magistrados e gestores públicos por todo o país, todavia, o aprofundamento dos aspectos
relativos às diferentes interfaces entre Judiciário e Executivo neste processo são pouco
exploradas, nos diferentes cenários do país, incluindo o estado do Ceará. OBJETIVO:
Caracterizar a judicialização do direito à saúde no Estado Ceará de forma a descrever o perfil da
operacionalização de processos judiciais. METODOLOGIA: Trata-se de estudo quantitativo,
transversal, com abordagem descritiva de natureza exploratória, a partir de registros dos
processos judiciais no Ceará, nos próprios sistemas de informação do Judiciário que requereram
o fornecimento de bens e/ou serviços em saúde à Administração Pública entre 1998 e 2012.
RESULTADOS: Encontrou-se 1.757 processos judiciais requerendo cuidados em saúde ao
Executivo, bem menos que os 8.344 publicados em 2011 pelo CNJ. Do total, retirou-se 965
processos (do e-SAJ) para uma segunda e mais detalhada análise, o que revelou que o Estado é
o ente da federação mais requerido, respondendo por 84,7% dos processos. Com menor
frequência encontram-se os municípios. A União não teve representatividade porque a segunda
fase da pesquisa restringiu-se às bases de dados estaduais. Informação relevante é perceber
também que 963 [99,8%] processos solicitaram tutela antecipada, sendo que em apenas 46
[4,7%] processos o juiz não concedeu tutela antecipada. Perceba-se que dos 882 processos que
tiveram tutela antecipada concedida, em 858 [97,3%] a medida antecipatória ocorreu antes de
ouvir a administração pública, ou seja inaudita altera pars. Portanto, quase 100% das demandas
solicitam justiça gratuita e tutela antecipada e quase 100% desses pedidos são deferidos sem
sequer ouvir o gestor público. CONCLUSÃO: Há uma grave falha de comunicação entre
Judiciário e Executivo que dificulta a sustentabilidade e gerenciamento do SUS, além de
contrariar o item b.3 da recomendação 31 do CNJ. As decisões são baseadas sem critérios
técnico-científicos consistentes. Por isso urge criar novos e mais céleres canais de comunicação,
aperfeiçoando os diálogos entre sistema político e sistema jurídico para assegurar o direito
individual à saúde junto com o direito coletivo à saúde.
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Despesas familiares e fatores relacionados ao consumo de psicotrópicos
no Brasil
Samanta Maria Etges Fröhlich
Sotero Serrate Mengue
Introdução: nas quatro últimas décadas, os medicamentos psicotrópicos assumiram
uma significativa importância na vida de milhões de pessoas. Os custos diretos e
indiretos associados aos psicotrópicos são frequentemente desconhecidos. Aspectos
econômicos dos psicotrópicos foram estudados em outros países, mas essas
informações ainda são escassas no Brasil. Uma fonte de dados para estudos sobre
despesas familiares e gastos em saúde é a Pesquisa de Orçamentos Familiares.
Objetivos: desenhar o perfil de brasileiros que adquirem medicamentos psicotrópicos,
bem como, avaliar o gasto com esses medicamentos e o seu impacto no orçamento
familiar brasileiro nos últimos anos.
Métodos: os dados utilizados são provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares
de 2002-2003 e de 2008-2009, envolvendo entrevistas de uma amostra complexa,
composta por 48.470 domicílios pesquisados em 2003, 128.300 pessoas e 55.970
domicílios visitados em 2009.
Resultados: a prevalência de aquisição de psicotrópicos pela população brasileira em
2008-2009 foi de 5,2% (IC95%=5,0-5,5), resultando em um gasto anual de R$507
milhões. Essa aquisição foi mais frequente em mulheres, indivíduos brancos, de idades
mais avançadas, que não vivem com o cônjuge, com grau mais elevado de instrução e
de maior renda. Indivíduos que gastaram com psicotrópicos apresentaram despesas
maiores com plano de saúde (RP=1,40, IC95%: 1,30-1,50) e consultas médicas (RP=2,51,
IC95%: 2,32-2,72). A média mensal de despesas com psicotrópicos, por domicílio,
aumentou de R$ 54,38 em 2003 para R$ 78,73 em 2009, com os valores já corrigidos
pela inflação. Entre os domicílios que não gastaram com psicotrópicos, a renda média
mensal per capita foi de R$1.026,73 e os gastos mensais per capita foram de, em média,
R$73,92 com saúde, R$130,17 com alimentação e R$12,77 com lazer. Entre os domicílios
que adquiriram psicotrópicos, a renda média mensal per capita foi de R$1.154,40 e, suas
despesas mensais médias, per capita, de R$210,38 com saúde, R$162,08 com
alimentação e R$15,45 com lazer.
Conclusões: houve um aumento acima da inflação nos gastos com medicamentos
psicotrópicos entre os anos avaliados. A aquisição desses medicamentos está
relacionada a famílias de níveis socioeconômicos mais elevados. As diferenças
encontradas podem representar diferentes níveis tanto de acesso aos serviços médicos
de diagnóstico e tratamento quanto aos próprios medicamentos. O orçamento das
famílias brasileiras não parece mostrar remanejamento de recursos em função da
compra de psicotrópicos.
Palavras-chave: Brasil; custos de medicamentos; prevalência; psicotrópicos.

1627

Percepção dos Gestores Sobre o Uso de Indicadores nos Serviços de Saúde1
Perception of Managers on the Use of Indicators in Health Services
Keler Wertz Schender de Lima
Farmacêutica. Doutoranda na Faculdade de Saúde Pública/USP.
e-mail: kelerschender@usp.br
José Leopoldo Ferreira Antunes
Sociólogo. Doutor em Sociologia. Professor titular do Departamento de Epidemiologia da
Faculdade de Saúde Pública/USP.
e-mail: leopoldo@usp.br
Zilda Pereira da Silva
Socióloga. Doutora em Saúde Pública. Professora doutora do Departamento de
Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública/USP
e-mail: zildapereira@usp.br
Resumo
Introdução: Os indicadores de saúde refletem o quadro real das condições de saúde de
uma população. Sua utilização pode orientar os gestores de saúde no planejamento e
controle das atividades locais. Objetivo: Descrever a percepção dos gestores de unidades
de saúde quanto ao uso dos indicadores de saúde em suas ações de planejamento e controle
dos serviços de saúde. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo e exploratório com
abordagem de análise qualitativa. Foram entrevistados gestores de 11 unidades municipais
de saúde distribuídas em UBS (Unidades Básicas de Saúde), AMAs (Assistência Médica
Ambulatorial), CAPS II - Adulto (Centro de Atenção Psicossocial) e ESF (Estratégia Saúde
da Família), na área da Subprefeitura Aricanduva, no município de São Paulo. Para a
interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo, modalidade temática.
Resultados: Aproximadamente metade dos gestores informou que realiza seu planejamento
baseado exclusivamente na averiguação da demanda por consultas. Um número menor
utiliza os sistemas de informações no reconhecimento das necessidades da população. Em
geral, os indicadores de saúde são subutilizados pelos gestores nas ações locais de
planejamento e controle dos serviços; muitos veem os sistemas de informações em saúde
como instrumentos técnico-burocráticos.

No
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entanto,

reconhecem as instâncias

administrativas superiores da SMS como fontes importantes de informação para o
planejamento. A lentidão dos sistemas foi considerada o principal entrave, seguido por
número escasso de profissionais capacitados para operar o sistema, falta de oportunidades
para formação e atualização dos profissionais, além da pouca integração entre os sistemas.
Na percepção dos gestores, esses entraves deveriam ser contemplados para o
aprimoramento institucional dos sistemas de informações e uso mais efetivo dos
indicadores de saúde. Conclusão: Verificou-se que, em maioria, os gestores entrevistados
não se apropriam dos indicadores de saúde para suas ações gerenciais. Qualquer política de
saúde que se queira adotar deve estar fundamentada na análise das informações de saúde. A
pouca utilização destas informações como instrumentos de gestão das unidades de saúde
sinaliza dificuldades para se imprimir rumos para intervenções em saúde coletiva.
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COMISSÃO HOSPITALAR DE ANÁLISE DE ÓBITOS: QUALIFICANDO O
SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

ROSSATO, Verginia Medianeira Dallago1
Prevedello, Patricia Vedovato2
Noal, Helena Carolina3
Miotto, Maria de Lourdes4

Introdução: Os Comitês de Investigação de Óbito avaliam o preenchimento da
Declaração de Óbito (DO), que servem para qualificação do banco de dados do Sistema
de Informação de Mortalidade (SIM). Em 1999 foi instituída no Hospital Universitário
de Santa Maria (HUSM) a Comissão Hospitalar de Análise de Óbitos e Biópsias
(CHAOB) de pacientes acima de 05 anos de idade, e tem como objetivo acompanhar e
avaliar as circunstâncias de ocorrência dos óbitos ocorridos na instituição. Essa
Comissão composta por uma equipe multiprofissional, atualmente, reúne-se
mensalmente para investigar os óbitos ocorridos no hospital e que tiveram a causa
básica mal definida ou tenham sido preenchidos inadequadamente. Objetivo: Descrever
o trabalho realizado pela CHAOB, no período de 2013. Método: Trata-se de um relato
de experiência que descreve as atividades realizadas pela CHAOB do HUSM, no
período de 2013. Resultados: No ano de 2013 houve 13107 internações no HUSM e
504 óbitos acima de 5 anos, destes 47 prontuários foram avaliados pela Comissão de
Óbito e levantadas diagnósticos possíveis de serem alterados ou modificadas. Após
chegar ao consenso, é preenchida uma ficha de investigação de óbito, e encaminhada ao
Município para correções e lançamento no sistema (SIM). Em relação ao preenchimento
da DO de forma inadequada, os médicos responsáveis são convocados para participarem
das reuniões para receberem orientações evitando novos erros. Como medidas
educativas, foi elaborado pelo CHAOB, um cartaz informativo “Declaração de Óbito:
direito do cidadão, dever do profissional médico”, com a finalidade de divulgar o
adequado preenchimento e o fluxo da DO, sendo distribuído nos serviços do HUSM e
do Município de Santa Maria. Além disso, na recepção dos novos residentes é feita
distribuição do manual do MS “A declaração de óbito: documento necessário e
importante” e realizado uma explanação pelo responsável pela Vigilância
Epidemiológica da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde sobre o preenchimento da DO.
Conclusão: O trabalho da Comissão de óbito pontua a importância do preenchimento
adequado da DO, fazendo a análise e os ajustes necessários, além de promover uma
educação permanente nos serviços para que os profissionais cumpram com
compromisso em relação à veracidade, fidedignidade e completitude das informações
registradas na DO.
1

Enfermeira. Doutora em Educação e Ciência pela Universidade Federal de Santa Maria. Responsável
pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria. Email:
vmrossato@yahoo.com.br
2
Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional Integrada ao Sistema Público de
Saúde – Universidade Federal de Santa Maria. Email: patty_prevedello@hotmail.com
3
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria. Enfermeira do Direção
de Ensino, Pesquisa e Extensão. Email: helenacnoal@gmail.com
4
Auxiliar de Enfermagem. Funcionária do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital
Universitário de Santa Maria. Email: mariadelourdes.miotto@gmail.com
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Autores: ARAUJO-LIMA, G. V.; MIRANDA, J. C.
Introdução: A percepção sobre a saúde ambiental altera a dinâmica do indivíduo com o
ambiente e influencia seu estado de saúde. Assim, a avaliação da percepção de uma
população sobre a saúde ambiental de sua comunidade é uma ferramenta essencial para
a tomada de decisões efetivas na saúde pública.
Objetivo: Identificar a percepção dos moradores de 4 comunidades adstritas a Unidades
de Saúde da Família, em Petrópolis-RJ, em relação a determinantes ambientais do
processo saúde-doença.
Método: Foi realizado inquérito domiciliar com 554 pessoas (cada uma representando
uma família) distribuídas equitativamente nas comunidades. A entrevista incluiu
perguntas sobre sua percepção acerca da água, lixo e risco geológico da região, sendo as
respostas comparadas a observação direta do local.
Resultado: Em relação à água, 53% referiu fazer uso de água de poços e nascentes e
42% de água encanada, sendo que 55% destes desconhece a origem ou refere origem de
serviços inexistentes. Apenas 52% considera necessário tratar a água no domicílio e
82% refere estar satisfeito com a qualidade da água. O estado de conservação do
reservatório de água encontrava-se em bom estado em 32%, e em estado precário em
19%, sendo que não foi possível observar em 49%. Foi observado esgoto próximo aos
domicílios de 13% dos entrevistados, e nenhuma das comunidades possui tratamento de
esgoto, sendo todo este despejado nos rios próximos; 12% dos moradores relatou haver
esgoto a céu aberto nas proximidades de seu domicílio. Quanto ao lixo, 73% deposita
em caçamba coletiva e 26% do lado de fora do domicílio para coleta. Somente 24%
disponibiliza o lixo apenas no dia da coleta, enquanto 76% o faz assim que tem seu lixo
cheio. Foi observado lixo espalhado próximo a 43% dos domicílios dos entrevistados, e
55% considera sua rua limpa. Todas as comunidades sob estudo têm histórias de
tragédias recorrentes devido a enchentes e deslizamentos, sendo que apenas 3% refere
alguma preocupação com relação a isso.
Conclusão: Dentre os moradores cientes dos riscos a que estão submetidos, a maioria
não sente necessidade de efetuar qualquer ação para reduzi-los, praticando apenas
aquelas que já estão inseridas na cultura. Esses resultados apontam uma potencial causa
da baixa efetividade de medidas em saúde e adverte para a importância de se propor
novas ações.
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PREVENÇÃO DAS HEPATITES B E C EM PROFISSIONAIS DE
ESTABELECIMENTOS DE ESTÉTICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Baltira Luiza Rodrigues dos Santos
Janini Cristina Paiz
Suzete Marcheto Claus
Introdução: as hepatites B e C são um grave problema de saúde pública no Brasil e no
mundo. As hepatites do tipo B e C se constituem de grande relevância pela sua
prevalência. A situação torna-se alarmante pelo fato de que os profissionais de estética
tornam-se passíveis a agentes infecciosos pelo contato com o sangue dos clientes,
porque muitas vezes não utilizam adequadamente os EPI's. Objetivo: identificar
métodos de prevenção para Hepatite B e C, utilizados em estabelecimentos de estética
no município de Caxias do Sul. Metodologia: o estudo foi de abordagem quantitativa,
retrospectiva, transversal e de caráter descritivo. A população estudada foi referente aos
38 estabelecimentos de estética monitorados pelo setor de Vigilância Epidemiológica no
município de Caxias do Sul no ano de 2012 como medida de prevenção das hepatites
virais. A coleta ocorreu no banco de dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde de Caxias do Sul, nos meses de abril e maio de 2013. A geração de
dados ocorreu a partir de oito variáveis selecionadas. Os dados coletados foram
organizados por meio da categorização dos mesmos, segundo as variáveis do estudo e
receberam tratamento por estatística descritiva. Resultados: os dados mostraram que
57,9% tem tempo de atuação é maior que dez anos: procedimentos mais frequentes são
de manicure e pedicure 34,28%; 51,35% dos estabelecimentos utilizam estufas e
43.25% autoclaves; 88,89% dos profissionais que utilizam o equipamento são os
mesmos que realizam sua limpeza e conservação; água e detergente liquido representam
65,79% dos produtos utilizados para limpeza de materiais e equipamentos; 79,71% dos
profissionais tem esquema vacinal completo para Hepatite B. Estes resultados
sinalizaram que apesar de haver uma regulamentação em vigor e aprovada no estado do
RS, muitos profissionais e estabelecimentos da área de estética desconhecem as normas;
que a profissão de manicure e pedicure contribui de forma desfavorável e negativa
como fator de risco para a contaminação e disseminação do vírus das hepatite B e C. Há
carência de oferta de treinamento e capacitação adequada a este profissional.
Considerações Finais: É fundamental a criação de orientação para os profissionais de
estética, com práticas adequadas e corretas, conforme norma e que seja criado um
calendário permanente de capacitação para este profissional.

1632

Tema: Vigilância epidemiológica/ vigilância em saúde
Análise de correspondência aplicada à dados de agressões por cães no Município
de Jaboticabal-SP
PICINATO, M. A. C.¹, RAMOS, S. B.2, GRISOLIO, A. P. R.¹, NUNES, J. O. R. ¹,
MORAES, F. C.¹, BASTOS, C. R.3, CARVALHO, A. A. B.4, FERRAUDO, A. S.5
¹ Pós-Graduação (Doutorado)em Medicina Veterinária, FCAV, UNESP, Câmpus
Jaboticabal; ² Pós-Doutorado em Genética e Melhoramento Animal, FCAV, UNESP,
Câmpus Jaboticabal; 3Pós-Graduação (Mestrado) em Medicina Veterinária, FCAV,
UNESP, Câmpus Jaboticabal; 4 Docente do Departamento de Medicina Veterinária
Medicina Veterinária Preventiva, FCAV, UNESP, Câmpus Jaboticabal (Coorientadora); 5
Docente do Departamento de Ciências Exatas, FCAV, UNESP, Câmpus Jaboticabal
(Orientador).
O convívio entre seres humanos e cães tem aumentado de maneira
preocupante. Essa relação não tem sido acompanhada de posturas de guarda
responsável e pelo conhecimento das possíveis zoonoses. As mordeduras por cães
representam um grande problema de saúde pública, que levam milhares de pessoas
aos atendimentos de emergência ou postos de saúde. Este trabalho teve como objetivo
verificar as associações entre as agressões por cães a humanos e as variáveis
exploratórias: idade e sexo dos animais, animais que saem com guia ou soltos e
castrados e não castrados. Foi desenvolvido um questionário semi-estruturado,
aplicado no centro do município de Jaboticabal, SP, no período de 2003 a 2009. Por
meio deste questionário foi construído um banco de dados em planilha Excel 2007 ®.
Cada pergunta do questionário foi considerada uma variável e aplicou-se a análise
multivariada, utilizando o método de Análise de Correspondência, no Software
Statistica® versão 7.0. Na interpretação dos resultados, no centro de Jaboticabal, SP,
houve uma associação das agressões com cães idosos, castrados e saírem sem guia.
Segundo Hair et al., (2005), uma norma padrão é que as dimensões com inércia
(autovalores) devem ser superiores a 0,2. Neste estudo, os autovalores calculados
foram 0,259 (Dim 1) e 0,222(Dim 2) e acumularam 34,46% de inércia. Os resultados
apresentados levam a sugerir que os fatores estudados podem ser importantes para o
controle de agressões por cães na área estudada.
REFERÊNCIAS
HAIR, J. F.; ANDERSON, R. E.; TATHAN, R. L.; BLACK, W. Análise Multivariada de
dados. 5. ed. Porto Alegre, 2005. 593p.
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Diversidade na composição do desjejum de adolescentes de acordo com a
renda: análise do Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009
Autores: Paulo Rogério Melo Rodriguesa, Luana Silva Monteiroa, Amanda de Moura
Souzab, Bruna Kulik Hassanb, Camilla de C. P. Estimab, Eliseu Verly Juniorb, Rosely
Sichierib, Rosangela Alves Pereiraa
Instituto de Nutrição Josué de Castro, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil; b Instituto de Medicina Social UERJ, Rio de Janeiro, Brasil
a

Resumo
INTRODUÇÃO: O desjejum é considerado como uma das refeições mais importantes
do dia. Fatores socioeconômicos podem determinar de forma importante as
características da alimentação.
OBJETIVO: Caracterizar o consumo do desjejum dos adolescentes brasileiros
segundo a renda familiar.
MÉTODOS: Foram analisados dados do primeiro Inquérito Nacional de Alimentação
realizado em 2008-2009. O consumo alimentar foi estimado com base em um dia de
registro alimentar de amostra representativa de adolescentes brasileiros (n=7.425).
Nesta análise foram excluídas as meninas gestantes e lactantes. O desjejum foi
identificado como a primeira ocasião de consumo alimentar referida entre 4 e 11 horas
da manhã que não incluísse alimentos básicos comumente consumidos no almoço e
jantar, como arroz, feijão e macarrão. Os alimentos citados pelos indivíduos avaliados
foram agrupados em 58 grupos. A renda familiar per capita foi calculada utilizando o
rendimento total do domicílio dividido pelo número de moradores, sendo categorizada
em cinco faixas. Nas análises foram considerados os pesos amostrais e o efeito do
desenho do estudo.
RESULTADOS: Café/chá foram consumidos no desjejum por 58% dos adolescentes,
pães (46%), manteiga/margarina (28%) e apenas 19% dos adolescentes referiram
consumir leite no desjejum. Outros alimentos incluídos com frequência no desjejum
foram os biscoitos e bolos (14%), salgadinhos e chips (8%), preparações à base de
milho (5%), e 4% dos adolescentes referiram incluir queijo, carnes processadas ou
suco de frutas no desjejum. Entre os adolescentes com renda de <0,5 salário mínimo
per capita, observou-se frequência mais elevada de consumo de café/chá (74%),
salgadinhos e chips (12%) e preparações a base de milho (11%). Ovos e tubérculos e
raízes estavam presentes no desjejum de 5% desses adolescentes, os quais
apresentaram a menor frequência de consumo de leite no desjejum (9%). Somente
entre adolescentes com renda mensal ≥5 salários mínimos per capita as frutas
figuraram como um dos alimentos mais consumidos no desjejum, sendo que nesse
grupo a referência ao consumo de leite (36%) e queijo (17%) no desjejum foi a mais
elevada.
CONCLUSÃO: O desjejum dos adolescentes brasileiros apresenta características
comuns nos diversos estratos de renda, porém, condições socioeconômicas
favoráveis podem beneficiar a qualidade dessa refeição.
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Título: Caracterização e Tendências Epidemiológicas da Leishmaniose Visceral Humana
no Estado do Ceará
Autores: Guilherme Alves de Lima Henn e Mônica Cardoso Façanha
Objetivos: Descrever as principais características epidemiológicas dos casos de
Leishmaniose Visceral (LV) e apontar tendências de evolução ao longo dos últimos
anos.
Método: Revisão dos dados epidemiológicos do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), referentes aos casos confirmados de LV no estado do Ceará (CE),
no período de 2007 a 2012. Os dados brasileiros também foram colhidos para efeito de
comparação.
Resultados: Foram notificados 3.374 casos de LV no CE, sendo 2.163 (64,1%) do sexo
masculino. As faixas etárias predominantes foram 20-39 (24,5%) e 1-4 (24,3%) anos. A
mediana encontrava-se na faixa de 15-19 anos e ¾ dos casos (76,4%) tinham menos de
40 anos. A Ogiva de Galton referente a esta distribuição mostra tendência de aumento
progressivo da idade dos pacientes, com deslocamento da mediana da faixa de 10-14
anos em 2007 para 15-19 anos em 2012. A maior contribuição proporcional para o
fenômeno ocorreu nas faixas de 20-39 e 40-59 anos. A maioria dos pacientes (38,4%)
residiam em Fortaleza e o município de residência coincidiu com o de infecção em
89,3% dos casos. Havia registro de resultado de sorologia para HIV em 2.474 pacientes
(73,3%), sendo positiva em 217 indivíduos (8,8% dos testados). Evoluíram para o óbito
246 pessoas (8,8% do total). No Brasil, no mesmo período, notificou-se 22.642 casos,
62,5% homens. A faixa etária de 1-4 anos predominou (28,2%), seguida pela de 15-19
(21,2%). A mediana estava na faixa de 10-14 anos e deslocou-se, em 2012, para 15-19
anos. A contribuição proporcional para esta mudança foi semelhante ao observado no
CE. Um total de 4.332 indivíduos residia nas capitais (19,1%). Do total de pacientes,
71,5% tiveram registro de sorologia para HIV, com soropositividade entre os testados
de 5,8%. A letalidade foi de 7,9%.
Conclusão: A LV segue sendo doença tipicamente de crianças em idade pré-escolar e
adultos jovens, embora exista tendência clara de aumento da idade dos doentes. No
CE, mais de um terço dos doentes residem na capital, em contraste com os dados
nacionais, que apontam menos de 20% para a mesma variável. A letalidade no CE é
superior à média nacional, assim como a taxa de soropositividade para o HIV.

1635

Tuberculose no Brasil: Uma análise dos dados de notificação segundo macroregião e raça/cor, para o período 2008-2011
Paulo Victor de Sousa Viana, Maria Jacirema Ferreira Gonçalves, Paulo Cesar Basta
Introdução: A tuberculose (TB) se mantém como um dos principais problemas de
saúde no Brasil, atingindo principalmente os povos indígenas. Objetivos: Descrever a
situação epidemiológica da TB segundo raça/cor no Brasil, no período de 2008-2011.
Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo, que teve como fonte de dados os casos
novos de TB notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
Foram calculados Taxas de Incidência (TI) de TB por 100.000 habitantes para o Brasil e
suas macrorregiões e analisadas variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária,
escolaridade e zona de residência) e clínicas (forma clínica, exames complementares
empregados para o diagnóstico e coinfecção tuberculose/HIV), além de indicadores de
desempenho do programa (tratamento supervisionado, baciloscopias de controle 2º, 4º e
6º mês e situação de encerramento), segundo as categorias de raça/cor (branca, preta,
amarela, parda e indígena). Os dados foram estruturados no Excel 2010 e analisados no
SPSS (20.0). Resultados: No período de estudo foram notificados 278.674 casos novos
no Brasil, correspondendo a uma TI média de 36,7/100.000 habitantes. As TI segundo
raça/cor revelam que no Brasil, os indígenas apresentaram as maiores incidências
(96/100.000hab). Houve predomínio de casos em doentes do sexo masculino e em
indivíduos de 20 a 44 anos em todas as categorias de raça/cor. Os indígenas
apresentaram o maior percentual de analfabetismo (16,0%). Em 66,3% das notificações
eram da zona urbana. A forma clínica pulmonar foi a mais frequente 82,3%, em todas as
categorias. O teste de anti-HIV não foi oferecido a 33,4% dos casos. Houve predomínio
de cura em todas as categorias de raça/cor, porém, os percentuais mais elevados foram
registrados entre os indígenas (76,8%). Os pretos apresentaram maiores percentuais de
óbitos por TB (3,4%). Mais de 40% das baciloscopias de controle não foram realizadas.
O maior percentual de tratamento supervisionado foi entre os indígenas (68,6%).
Conclusões: Por meio desta investigação, podemos constatar que as TI da TB
distribuem-se de maneira bastante heterogênea ao longo do país, sendo registradas
importantes disparidades regionais e étnico-raciais. Elevadas incidências de TB
geralmente estão associadas às desigualdades socioeconômicas e às insatisfatórias
condições de acesso aos serviços de saúde.
Descritores: Tuberculose. Epidemiologia. Sistemas de Informação. Distribuição por
Raça ou Etnia.
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Contribuições do grupo focal para análise de um estudo transversal do uso de
psicofármacos em crianças e adolescentes nos centros de atenção psicossocial
infantojuvenil em Fortaleza-Ce.

Autores: Ana Paula Soares Gondim, Mirian Parente Monteiro.

Introdução: A equipe multidisciplinar percebe a relação entre o seu trabalho, o
preenchimento da “ficha de triagem”, e o uso de psicofármacos em crianças e
adolescentes. Objetivo: Este estudo propõe-se uma integração da abordagem
quantitativa e qualitativa sobre o uso de psicofármacos por crianças e adolescentes que
procuram atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) do
município de Fortaleza-CE, sob a perspectiva das equipes multidisciplinares de saúde
mental que trabalham nesses Centros. Métodos: O estudo com abordagem qualitativa e
quantitativa, realizado em 2011-2012, foi desenvolvido em dois momentos distintos, o
primeiro momento (estudo quantitativo) ocorreu com a aplicação de um formulário para
coleta de dados de 960 crianças e adolescentes encaminhadas aos CAPSi através da
ficha de triagem. As variáveis descritas foram: identificação do paciente; condições
sócio-econômicas; historia de vida do paciente; uso de medicamentos; hipótese
diagnóstica; origem do encaminhamento; e, o segundo momento (estudo qualitativo)
utilizou-se o grupo focal com 16 trabalhadores de saúde dos dois CAPSi, onde as
categorias para coleta foram: demanda; visão “macro”; recursos humanos; qualidade do
serviço, matriciamento e atendimento clínico. Realizou-se uma análise interpretativa do
discurso do grupo. Resultados: Os achados revelaram uma compreensão dos
trabalhadores sobre sua prática, embora haja pouca reflexão sobre essas. O grupo focal
facilitou a análise tanto do preenchimento da ficha de triagem, como da situação
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farmacoepidemiológica das crianças e adolescentes que procuram os CAPSi.
Conclusões: Portanto, sugere-se que o uso da abordagem qualitativa seja uma
complementação essencial para a percepção integral do sujeito que constrói a realidade
do cenário em estudo, assim reconhecendo as potencialidades dos estudos qualitativos
nos estudos quantitativos, consequentemente promovendo novas contribuições e
reflexões sobre suas ações.
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Janaina Maina Abreu Barbosa
Allanne Pereira Araújo
Adriana dos Santos Dutra
Calos Eduardo Pires Galvão
Angélica Cristina Silva Marques
PERFIL ALIMENTAR DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA FILANTRÓPICA DE
SÃO LUÍS – MA
INTRODUÇÃO: A evolução do estado nutricional dos brasileiros tem sugerido um
importante aumento dos casos de sobrepeso, com uma tendência preocupante, principalmente
em crianças e adolescentes. Na adolescência o indivíduo está passando por um processo de
mudanças. Uma alimentação inadequada pode interferir no crescimento e no estado de saúde,
sendo assim, hábitos alimentares impróprios adquiridos na infância e na adolescência podem
desempenhar grande influência no desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis.
OBJETIVO: Identificar o perfil alimentar de adolescentes de uma escola filantrópica de São
Luís-MA. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, com alunos de uma escola
filantrópica do município de São Luís-MA, envolvendo 40 adolescentes de ambos os sexos,
realizado no período de 3 a 11 de fevereiro de 2014. Foi aplicado um questionário adaptado
de OSSUCCI (2008), contendo perguntas referentes à frequência das principais refeições
(café da manhã, almoço e jantar) e ao consumo de frituras e lanches tipo fast-food. Os dados
foram analisados no programa STATA versão 11.0. RESULTADOS: Na população avaliada,
52,5% eram do sexo masculino e 47,5% do feminino. A média de idade foi de 12,7 anos.
Verificou-se que 80% dos adolescentes consomem café da manhã todos os dias, 100% dos
alunos almoçam diariamente e quanto ao jantar 77,5% realizam essa refeição mais que 4
vezes por semana. Quando questionado sobre o consumo de frituras, 45% responderam que
ingerem de 1 a 2 vezes por semana e 32,50% de 2 a 4 vezes por semana. Em relação ao hábito
de consumir lanches em fast-food 35% relataram frequência de 1 a 2 vezes por semana;
quando perguntado por qual motivo consomem esse tipo de lanche, 89,19% alegam que
gostam do sabor. CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que mais da metade da
população estudada consomem as principais refeições. No entanto, o consumo de frituras e
alimentos do tipo fast-food é presente entre os adolescentes, sendo então um fator que pode
contribuir para alterações no estado nutricional e na saúde desses indivíduos. Dessa forma,
torna-se necessário uma intervenção nesta escola com objetivo de propiciar hábitos
alimentares e estilo de vida mais saudáveis.
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Migração e Malária: difusão espacial de doenças
infecciosas na frente pioneira amazônica, 2003-2012
Introdução: A malária constitui uma das principais causas de morbidade
na Amazônia brasileira Na região, ela apresenta comportamentos
diferenciados entre os municípios com predominância de casos importados.
Este estudo descreve a análise espacial da malária na Amazônia, no
período de 2003 a 2012, buscando identificar na região a incidência de
casos autóctones e importados através de formulários de notificação
georreferenciados.
Métodos:
Trata-se
de
um
estudo
ecológico
retrospectivo, pautado em informações secundárias, que teve como fonte
de dados o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Malária SIVEP, analisado através do software estatatistico SPSS® 20.0 e de
mapeamento Mapinfo, versão 8.5. Para determinar a propagação da infecção
de Plasmodium Vivax e de Falciparum na Amazônia Legal, foram utilizados
o Índice de Parasitário Anual (IPA) e o Índice Falciparum Anual (IFA)
para detectar os limites espaciais de incidência de malária e sua
dinâmica ao longo do tempo nos municípios da região. Na análise dos
dados da pesquisa a Krigagem foi usada como metodologia de interpolação
dos registros de incidência por município. Em seguida, foi avaliado o
papel do tamanho da população sobre a persistência da doença e as áreas
de incidência de casos autóctones e importados. Resultados: Nos
municípios da fronteira econômica a malária apresenta uma distribuição
espacial altamente variável. Ondas de infecção foram observadas em
localidades próximas as áreas de garimpo ou entre áreas de colonização
próximas das áreas com alto índice de prevalência de malária, que pode
conferir os primeiros níveis altos de malária, sobretudo quando houver,
entre as áreas, uma mobilidade considerável de pessoas. Nossos
resultados sugerem que a difusão espacial da epidemia segue dois tipos
de propagação, por expansão e realocação, atingindo áreas de garimpo,
colonização, pecuária extensiva e centros urbanos (periferias urbanas),
onde surto da infecção foi irregular ou a dinâmica da doença mostra
oscilações freqüentes. Conclusão: A heterogeneidade espacial e temporal
era aparente na contagem de casos de malária. Mobilidade, pobreza e
cobertura florestal foram significativamente associados com o aumento
da contagem de casos da doença, mas a magnitude e a direção da associação
entre os determinantes e a malária variaram por zona sócioecológicas.
Atividades econômicas e fatores ambientais correlacionados aos
indicadores de mobilidade são os principais condutores de incidência da
doença. Nossos resultados sublinham a importância da vigilância e o
controle da malária nos municípios com incidência de casos importados.
Palavras-chaves:
Analise
espacial.
Difusão
Espacial.
Malaria.
Mobilidade. Áreas de risco.
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O ACOLHIMENTO EPIDEMIOLÓGICO COMO ESTRATÉGIA PARA OTIMIZAÇÃO DA
NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS A SAÚDE NUM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA DO CEARÁ.
José Machado Linhares1
Elaine Cristina Bezerra Almeida2
Ayane Araújo Rodrigues3

Introdução: A Vigilância Epidemiológica tem a premissa básica de fornecer orientação
técnica permanente objetivando a instituição de programas e medidas preventivas,
possibilitando assim o desencadeamento de ações para o controle de doenças e agravos a
saúde e, para tanto, depende fundamentalmente das informações registradas em
formulários específicos. Nesse cenário, as principais ameaças ao sistema de notificação
advêm da baixa qualidade das informações registradas e/ou da não notificação por parte
dos profissionais de saúde em serviços assistenciais. Objetivo: Relatar a importância do
acolhimento epidemiológico para a otimização da notificação dos agravos de notificação
compulsórias. Metodologia: Estudo de abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência,
ocorrido entre os meses de novembro de 2013 a março de 2014, tendo como foco às
notificações compulsórias de agravos à saúde, realizadas pelos acadêmicos dos estágios
extracurriculares do Programa de Integração Ensino-Serviço do Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia, no Setor de Emergência de um hospital de referencia do Ceará. Os
instrumentos utilizados foram as fichas de notificações de agravos a saúde seguido da
analise de conteúdo à luz da literatura pertinente, sendo respeitado os princípios éticos
conforme Resolução do CNS 466/12. Resultados: A partir da existência do acolhimento
epidemiológico no hospital, observou-se um aumento no número de notificações de agravos
a saúde, principalmente no que se alude aos acidentes de trabalho, violências domesticas e
intoxicações exógenas e um incremento na qualidade das informações colhidas. Ressaltase que o acolhimento epidemiológico gera o primeiro contato com os pacientes e permite
identificar os agravos à saúde a serem notificados. A falta desse serviço levaria à
subnotificação, atraso nas notificações, problemas no processamento e transferência das
informações e ausência de uma retroalimentação adequada à fonte notificadora, gerando
desestímulo e descontinuidade do processo. Conclusão: Nesse estudo, objetivou-se
enfocar o acolhimento epidemiológico como uma forma de intervenção na vigilância
epidemiológica hospitalar como forma de otimizar as notificações compulsórias de agravos
a saúde. Portanto, destaca-se que o acolhimento epidemiológico foi uma estratégia
satisfatória para o processo de notificação, bem como, possibilitou ampliar os
conhecimentos profissionais a cerca da temática.
Palavras Chaves: Notificação de doenças. Vigilância epidemiológica. Educação em
serviço.
BRASIL, Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância a Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica – 7. ed. – Brasília : 2010

1

Mestre - Gerente do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Santa Casa de Misericórdia - Sobral-CE.
Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia - Sobral-CE.
3
Acadêmica de Enfermagem do Instituto de Teologia Aplicada-Inta; Bolsista do Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia da Santa Casa de Misericórdia - Sobral-CE.
2
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PERFIL DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL – RS
Solange Maria Mezzaroba
Tatiane Moroni Amaral
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus

Introdução: A sífilis congênita ainda representa um importante problema de saúde
pública nacional, apesar de se tratar de uma doença de fácil diagnóstico e tratamento.
Observa-se nos últimos anos em Caxias do Sul/Rio Grande do Sul a tentativa para o
controle dessa doença, mas, apesar dos esforços, o número de casos notificados
anualmente mantém-se constante. Metodologia: Trata-se de um estudo documental,
transversal, de caráter descritivo, realizado nos meses de março a junho de 2013 a partir
de dados coletados em Sistemas de Informações Oficiais, entre eles o Sistema de
Informação e Agravo Notificado (SINANnet) obtidos junto ao setor de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul (serviço que avaliou
e aprovou o desenvolvimento da pesquisa). As informações foram sistematizadas em
um banco de dados e analisadas por meio de estatística descritiva simples. Resultados:
Os resultados mostraram que o total de casos notificados de sífilis congênita foi de 30
em 2011 e de 64 em 2012. Destes, mais de 83% das gestantes realizaram
acompanhamento pré-natal, sendo que mais de 50% dos casos foram diagnosticados
durante o acompanhamento do mesmo. Prevaleceram as mães com faixa etária entre 20
a 34 anos, de raça branca, com escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta. Ainda, nota-se
aumento considerável no número de casos de gestantes infectadas entre 15 e 19 anos,
visto que houve um crescimento de 16,77% de 2011 para 2012. Conclusões: Os
resultados sinalizaram a relevância do incentivo à implementação das ações do Plano
Operacional de Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, de priorização da
sífilis congênita nas políticas da saúde da mulher e da juventude e da conscientização
dos profissionais de saúde sobre a magnitude do problema. Nota-se que a necessidade
de diagnosticar e monitorar a adesão das gestantes e seus parceiros durante a gestação
deve ser uma atividade permanente aos serviços de saúde prestadores de assistência a
essa população.
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PREVALÊNCIA DE DISLIPIDEMIA EM ESCOLARES DE 9 E 10 ANOS - ES
Juliana Rodrigues de Andrade- UFES
Gabrielle Guidoni Torres- UFES
Taísa Sabrina Silva Pereira- UFES
Milena Santos Batista- UERJ
Maria del Carmen Bisi Molina- UFES
Introdução: As dislipidemias são frequentemente associadas a agravos como
obesidade,

hipertensão

e

doença

aterosclerótica,

e

o

processo

de

ocidentalização do estilo de vida tem corroborado para com a crescente
prevalência das mesmas. Há evidências do surgimento de fatores de risco
associados às dislipidemias ainda na infância. Objetivo: Descrever a
prevalência de dislipidemias em escolares de 9 e 10 anos e seus fatores
associados. Metodologia: Estudo transversal sobre condições de nascimento e
saúde cardiovascular de escolares. Foram realizados exames laboratoriais em
crianças de 9 e 10 anos, acompanhadas por seus responsáveis, que
compareceram voluntariamente ao Centro de Investigação da UFES.
Resultados: Das 231 crianças, 53,1% pertenciam às classes A e B, 74,9%
foram classificados como não brancas e 55,4% apresentavam 10 anos no
momento da coleta. A amostra foi composta por 50,2% de crianças do sexo
feminino. A prevalência de colesterol total aumentado foi de cerca de 44%,
sendo 30,7% e 32% de níveis indesejáveis de HDL e LDL, respectivamente.
Aproximadamente 80,6% das crianças apresentaram níveis de triglicerídeos
dentro dos valores recomendados. Foi encontrada associação significativa
entre raça/cor e LDL, (44,8% das crianças cujas mães declararam ser brancas
possuíam valores limítrofes e as não brancas 27,7%; p=0,049). Entre as
crianças de 9 anos, 53% apresentavam valores de colesterol total aumentado e
entre as de 10 anos 37%. Dentre os escolares mais jovens, 24% tinham
valores desejáveis de colesterol total contra 33,% dos escolares de 10 anos de
idade (p=0,026). Cerca de 65% das crianças de 10 anos apresentaram níveis
de LDL desejáveis (p=0,007). Conclusão: Neste estudo foi possível observar
relação entre raça/cor e os níveis de LDL. Também foi possível identificar que
mais de um terço da amostra apresentava valores elevados de colesterol total,
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HDL e LDL, o que sugere monitoramento precoce para prevenção de
dislipidemias e os fatores de risco cardiovascular associados.
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Mortalidade por tuberculose no Brasil, 2012

LOBO, A.P1; PELISSARI, D.M1.; TORRENS, A.W1.; OLIVEIRA, P.B1.; CRAVO NETO, D.B1.
1

Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença que pode apresentar um desfecho favorável, desde que o
paciente tenha acesso oportuno ao diagnóstico e ao tratamento. O objetivo desse estudo foi descrever os
óbitos que apresentaram a tuberculose como causa básica ou associada no Brasil. Método: Estudo
descritivo a partir da base nacional de dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade,
do ano de 2012. Foram considerados os códigos A150 a A190 da 10ª Revisão da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10). Calculou-se os coeficientes de mortalidade (CM) por 100.000
habitantes (hab.), de acordo com o sexo, faixa etária, região de residência. Para análise dos dados,
utilizou-se os softwares Stata 9 e o Epiinfo 3.5.1. Resultados: Ocorreram 4.406 óbitos por TB. Desse
total, 3.272 (74,3%) foram em homens, 1.632 (37,0%) entre os idosos (≥60 anos) e 1.982 (45,0%)
residiam na região Sudeste do país. A tuberculose das vias respiratórias, sem menção de confirmação
bacteriológica ou histológica – representou 82,3% do total de óbitos. Como causa associada, foram
registrados 2.715 óbitos com TB, o que representou um acréscimo de 56,6% no número de óbitos em
pacientes com TB. Destaca-se que entre os óbitos que apresentaram a tuberculose como causa associada,
1.686 (62,1%) apresentavam a aids como causa básica. Em 2012, o CM por TB foi de 2,3/100.000
habitantes. O sexo masculino e os idosos (≥60 anos) apresentaram os maiores CM por TB, sendo de 3,4 e
7,8/100.000 hab., respectivamente. Observou-se que se forem considerados os idosos com 80 anos ou
mais, o CM passa para 12,8/100.000 hab.. Os residentes da região Nordeste apresentaram maior risco de
óbito por tuberculose com um CM de 2,6/100.000 hab. Conclusão: A mortalidade por TB é um indicador
de efetividade das ações e serviços direcionados ao controle da doença e sua análise revelou a necessidade
de desenvolver estratégias específicas direcionadas aos grupos com maior risco de óbito (homens e
idosos). Além disso, os resultados também reforçam a importância de fortalecer as ações colaborativas
TB-HIV e de acompanhar esses pacientes coinfectados em serviços especializados. Ademais, vale
reforçar a importância do monitoramento da infecção latente da tuberculose entre as pessoas vivendo com
HIV/aids, com a realização da prova tuberculínica. Essas ações podem garantir acesso qualificado aos
serviços de saúde, evitando o óbito por/com tuberculose.
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Avaliação da testagem anti-HIV no pré-natal e em maternidades vinculadas ao SUS,
no município do Rio de Janeiro.
Avaliação de Programas e Projetos de Saúde
GOMES, D.M., Daniela Marcondes Gomes, Universidade Federal Fluminense, Rua José
do Patrocínio 207, Água Limpa, Volta Redonda, RJ, tel 24- 999177061.
OLIVEIRA, M.I.C, Maria Inês Couto de Oliveira, Universidade Federal Fluminense, Rua
Pacheco Leão 536 casa 3, Horto, RJ, tel 21-987385024.
FONSECA, S.C, Sandra Costa Fonseca, Universidade Federal Fluminense, Rua Dr. Paulo
César, 179 apt 501,RJ, tel 21- 999941544.
SILVA, K.S, Katia Silveira da Silva, Instituto Nacional da Mulher da Criança e do
Adolescente Fernandes Figueira, Rua: Belisario Távora 129 s101, Laranjeiras, RJ.
INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde preconiza dois exames anti-HIV no pré-natal, no
1º e 3º trimestres, e a realização do teste rápido anti-HIV na internação para o parto, caso
não haja status sorológico do último trimestre de gestação. O resultado deve estar
disponível antes do parto para que medidas preventivas da transmissão vertical sejam
instituídas. OBJETIVOS: Avaliar a testagem anti-HIV durante o pré-natal e a internação
para o parto em maternidades vinculadas ao SUS. MÉTODO: Estudo transversal em 2009
nas 15 maternidades do município do Rio de Janeiro com mais de 1000 partos/ano. Foi
aplicada entrevista estruturada a uma amostra de 687 mulheres internadas em alojamento
conjunto. Foram descritas características sociodemográficas maternas, de assistência prénatal e ao parto. RESULTADOS: Das 687, eram adolescentes 26,1% e 32,0% não tinham
completado o ensino fundamental. Não fizeram o pré-natal 3,5% e 26,5% realizaram menos
de seis consultas. Menos da metade (41,3%) realizaram o primeiro exame anti-HIV no 1º
trimestre da gestação, e 7,1% não foram testadas no pré-natal. Dispunham de resultado
negativo do exame anti-HIV do 3º trimestre 316 parturientes (46,0%). Foram submetidas ao
teste rápido anti-HIV, na admissão para o parto, 383 mães (55,7%), das quais 165 (52,2%)
desnecessariamente, pois dispunham de resultado negativo do 3º trimestre da gestação. Das
371 mães com sorologia desconhecida do 3º trimestre, que deveriam ter sido submetidas ao
teste rápido anti-HIV, apenas 219 (59,0%) o foram. O resultado do teste rápido anti-HIV
foi liberado oportunamente apenas para 131 (34,2%) das que o realizaram.
CONCLUSÃO: O protocolo de exames anti-HIV no pré-natal e na maternidade não vem
sendo cumprido, ora gerando procedimentos e gastos desnecessários, ora falhas na testagem
da população alvo, ameaçando a instituição oportuna de medidas profiláticas de controle da
transmissão vertical.
PALAVRAS-CHAVE:
transmissão vertical.

assistência

pré-natal,
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PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO SOCORRO DE UM
HOSPITAL ESTADUAL ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Franco Luis Campos de Farias
Raone Silva Sacramento
Susana Bubach
O conhecimento do perfil dos pacientes atendidos em uma instituição de saúde é
importante para o planejamento de seus serviços. Portanto esta pesquisa objetiva
caracterizar a população atendida no Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), de
São Mateus/ES, antes e após da implantação do Acolhimento com Classificação de
Risco (ACCR). Consiste em um estudo transversal de análise comparativa entre os
Boletins de Atendimento de Urgência dos usuários do HRAS, relativo a um período
antes e um período após a implantação do ACCR, analisando-se: Idade; Gênero; Raça;
Procedência; Cor Classificada; e Diagnóstico. Os dados foram coletados pelos
pesquisadores e voluntários treinados, durante o período de quatro meses, as
informações eram passadas para tabela no programa Excel. A análise dos dados foi
realizada de forma descritiva com apresentação de tabelas de frequência absoluta e
relativa. O estudo revela que em ambos os períodos a maioria dos usuários do HRAS
foram crianças e adolescentes, as raças predominantes foram à parda e a branca, a
procedência mais frequente foi da cidade de São Mateus/ES, o diagnostico mais
realizado foi amigdalite, seguido por infecções das vias áreas superiores; após o ACCR
o sexo masculino passou a ser maioria e a cor mais classificada foi o Amarelo que
representa “Urgente”. Outro dado importante foi a redução no número de atendimentos
em cerca de 36%, que contribui para evitar a superlotação hospitalar e garante que
sejam atendidos os casos mais graves que é de competência do Hospital. Os casos
“Pouco Urgentes” e “Não Urgentes” são encaminhados à Atenção Primária. E através
dessas informações os gestores poderão planejar ações para melhor atendimento dos
usuários, adaptando ações para suprir a real necessidade dos pacientes.
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Larissa Santos de Oliveira
Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti
Jacqueline Ramos de Almeida
Suely Cotta
Ana Lúcia Eppinghaus

A violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais constituem um importante problema
de saúde pública. A precariedade de informações relativas à violência e suas consequências para a
saúde, concomitante à necessidade de traçar uma linha de intervenção com base em informações
confiáveis, levou o Ministério da Saúde a criar, em 2006, o Sistema de Vigilância de Violências e
Acidentes (VIVA), com um componente sentinela (por meio de inquéritos em emergências) e outro
de vigilância contínua voltado para as situações de violência doméstica, sexual e outras violências
interpessoais. A partir de 2009, o componente contínuo do VIVA passou a integrar o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Objetivo: Analisar as notificações de violência
doméstica, sexual e/ou outras violências em Niterói nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.
Metodologia: Estudo descritivo das informações do banco de dados de notificações de violência
doméstica, sexual e/ou outras violências do Sinan em Niterói nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.
As informações foram analisadas através do programa tabwin e planilhas do excel para identificar
os valores absolutos e proporções referentes às variáveis: total de notificações por ano e unidades
notificadoras; frequência e proporção de notificações de violência física, sexual, psicológica e
negligência por sexo e faixa etária; principais autores dos episódios de violência por faixa etária das
vítimas. Resultados preliminares: no período de 2010, 2011, 2012 e 2013 foram registradas 1166
notificações de violência em Niterói, sendo 323 em 2010, 301 em 2011, 266 em 2012 e 276 em
2013. Houve redução das notificações nos três primeiros anos e ligeiro aumento em 2013. Também
ocorreu mudança na frequência dos tipos de violência, com diminuição dos episódios de
negligência e aumento da violência física. Ao todo, 41 unidades de saúde realizaram ao menos uma
notificação de violência nestes anos. As emergências hospitalares são responsáveis por 84% das
notificações, enquanto as Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde realizaram
apenas 6% das notificações. Esse dado mostra as dificuldades para os profissionais de saúde da
esfera de atenção primária identificarem precocemente as situações de risco de violência e atuarem
na prevenção das agressões. Estudo realizado em parceria com a FMS-Niterói e apoio da FAPERJ e
do CNPQ.
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Resumo
Características obstétricas de mulheres com eclâmpsia atendidas em um
hospital público do Amapá-AP
Carlos André da Silva Valente e Maria do Socorro da Silva Valente
Introdução: As doenças hipertensivas gestacionais são consideradas sério
problema de saúde pública no mundo e estão entre as quatro grandes causas
de mortalidade materna.
Objetivo: Identificar características obstétricas e sociodemográficas das
pacientes com diagnóstico de eclâmpsia atendidas em hospital público de
Macapá, Amapá, Brasil.
Métodos: Foi realizado estudo descritivo, transversal, por meio da coleta de
informações das fichas de atendimento de pacientes com diagnóstico de
eclâmpsia internadas no Hospital da Mulher “Mãe Luzia”, Macapá, Amapá, no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.
Resultados: De um total de 12.050 pacientes admitidas foram detectados 51
casos de eclâmpsia (0,42%). A maioria das mulheres eram jovens, da faixa etária
de 15 a 19 anos, solteiras, com menos de oito anos de escolaridade. Quanto às
características obstétricas, 70,6% eram primigestas, 49% entre 37 a 41 semanas
de gestação, somente 27,5% realizaram de quatro a seis consultas de pré-natal
e 17,6% sete ou mais. Em todos os casos o episódio eclâmptico ocorreu no
período anterior ao parto. Hipertensão esteve presente em 88,2% das mulheres.
Edema de membros inferiores e alteração da consciência ocorreram igualmente
em 52,9% na série estudada. Não houve óbito materno. Parto cesáreo foi
realizado em 98% das pacientes e 82,3% necessitaram de tratamento intensivo.
Conclusão: Eclâmpsia é um sério agravo para a saúde pública, com
conseqüências
graves
para
o
binômio
materno-fetal.
Aspectos
sociodemográficos e de cuidados à saúde materna podem influenciar nos
resultados maternos e perinatais.
Palavras chave: Eclâmpsia; Prevalência; Epidemiologia
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PERFIL DOS CASOS DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS EM UM
MUNICÍPIO DA REGIÃO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL
José Antônio de Oliveira
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus
Introdução: a tuberculose é uma das doenças transmissíveis mais antigas do mundo,
afetando o homem desde a pré-história. Atualmente, é uma doença curável e só causa
quadros debilitantes se não tratada com seriedade (não adesão ao tratamento).
Entretanto, com a emergência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), na
década de 1980, mudaram as características da doença, agravando a situação
epidemiológica, constituindo um dos principais fatores para a deterioração do quadro da
doença em países com alta taxa das co-infecção. Objetivo: caracterizar o perfil dos
casos de tuberculose notificados em um Município localizado na Região Nordeste do
Rio Grande do Sul nos anos de 2010 e 2011. Metodologia: estudo do tipo quantitativo,
retrospectivo, transversal. Os participantes dessa pesquisa compreendem toda população
portadora de Tuberculose notificada no município em estudo no período de 2010 e
2011. A coleta de dados foi realizada no Setor de Vigilância Epidemiológica Municipal.
A análise dos mesmos foi realizada por meio da sistematização das informações
coletadas em um Banco de Dados, sendo então tratadas por meio de estatística
descritiva. Resultados: No ano de 2010 foram notificados 119 casos, sendo 87 na forma
clínica pulmonar, 28 na forma extra pulmonar e quatro casos com ambas as formas. No
ano de 2011 foram notificados 118 casos, distribuídos em 89 na forma clínica pulmonar,
25 extrapulmonar e quatro com associação entre a pulmonar e extrapulmonar. Estes
dados mostram que há uma prevalência, em ambos os anos da tuberculose pulmonar (73
% e 75%, respectivamente) em relação a outras manifestações clínicas. Com relação à
forma clínica extrapulmonar estas aparecem representando 24% em 2010 e 21% em
2011 do total de casos notificados. Em ambos os períodos a associação das formas
pulmonar e extrapulmonar representam 0,3% do total de casos. Conclusões: Neste
cenário percebe-se que houve uma constante taxa de notificação do ano 2010 para o ano
2011, evidenciando que a incidência e prevalência de Tuberculose permanecem
elevadas durante a passagem dos anos. Esses achados remetem a necessidade de
aplicação de atividades educativas e demais ações de prevenção e promoção da saúde
em todos os níveis de atenção, especialmente na rede básica de saúde, por possuir
contato direto com a população e atuar diretamente nas regiões de maior vulnerabilidade
social.
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Perfil dos usuários da atenção básica no estado do Piauí
Lígia Nara Martins Santos
José Ivo dos Santos Pedrosa
INTRODUÇÃO: A Atenção Básica (AB) é definida pelo Ministério da Saúde como
sendo um conjunto de ações, no âmbito individual ou coletivo que engloba a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Além dos
princípios e diretrizes apontadas pela Política Nacional de Atenção Básica, a
Organização Pan-americana da Saúde destaca que os serviços devem tornar-se
aceitáveis pela população, assim conhecer o perfil dos usuários que são atendidos
pelas equipes de saúde da família é item indispensável na busca da satisfação das
necessidades de saúde da população. OBJETIVO: Caracterizar o perfil
sociodemográfico dos usuários das equipes de atenção básica participantes do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, com abordagem quantitativa,
com análise de dados secundários oriundos da avaliação externa do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica que envolveu
371 equipes de Estratégia Saúde da Família no estado do Piauí. RESULTADOS:
Dos 1.487 usuários da atenção básica que participaram do estudo, 81,3% (1.209)
são do sexo feminino. Quanto a idade, 50,4% (750) encontravam-se na faixa etária
de 30 a 59 anos, com uma média de 41,51 anos de idade e mínima e máxima
variando de 16 a 86 anos. Houve predomínio da cor parda/mestiça (60,3%/896). O
número de pessoas residentes no domicílio apresentou uma média de 4,02 com
mínimo e máximo de 1 e 31, respectivamente. Sobre a alfabetização, 74,7% (1.111)
referiram serem alfabetizados e predominou em até cinco os anos de estudo
(33,5%/498), com uma média de 2 anos. Quanto à caracterização econômica, 90,5%
(1.346) possuíam renda familiar, sendo que 28,2% (620) dos usuários tinham renda
mensal entre um e dois salários mínimos. Em relação à participação no Programa
Bolsa Família, 64% (952) dos usuários eram cadastrados. CONCLUSÃO: Conhecer
o perfil dos usuários é fundamental para entender a realidade da atenção básica.
Tais dados corroboram com encontrado na literatura em outras pesquisas que
caracterizaram o perfil dos usuários da atenção básica.
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Autores: Letícia de Oliveira Cardoso, Jucia Tavares, Sueli Rosa Gama, Marilia Sá
Carvalho e Elyne Montenegro Engstrom.
Epidemiologia Nutricional
Título: Evolução do consumo alimentar, segundo o grau de processamento dos
alimentos, em uma coorte de crianças e adolescentes.
Objetivo: Analisar a evolução do consumo alimentar, segundo o grau de processamento
dos alimentos, de crianças e adolescentes residentes em Manguinhos, Rio de Janeiro.
Métodos: Dados de frequência de consumo alimentar qualitativo foram coletados de
crianças e adolescentes com idade entre 5 e 18 anos, nos anos de 2004 (n=356), 2008
(n=334) e 2012 (n=353) participantes de uma coorte aberta. Foi empregada a
classificação proposta por Monteiro (2009) e os alimentos divididos em grupo 1 (G1)–
alimentos minimamente processados; grupo 2 (G2) – substâncias extraídas de alimentos
integrais; grupo 3 (G3)– é formado pelos produtos alimentícios (processados,
ultraprocessados e bebidas alcoólicas). A frequência de consumo foi caracterizada em
consumo diário, semanal e ausência de consumo e adotou-se o P75 das distribuições de
frequência para identificar os alimentos mais e menos consumidos ao longo do tempo.
Resultados: Os alimentos e bebidas do G1 mais consumidos diariamente ao longo do
tempo foram: água (>90%), arroz (>90%), feijão(>80%), leite integral (>50%). Os
alimentos menos consumidos neste grupo foram o leite desnatado (>90% ausência de
consumo) e a carne bovina magra (>50% de ausência de consumo em 2004 e 2008),
exceto em 2012. Os alimentos mais consumidos diariamente do G2 ao longo do tempo
foram os óleos (> 90%, a partir de 2008) e açúcar (>70% em todos os anos). Para os
alimentos do G3, o pão francês destacou-se com (>60% consumo diário ao longo do
tempo) e refrigerantes (>20% em 2008 e >30% em 2012), os queijos amarelos
apresentaram-se como os mais consumidos semanalmente a partir de 2008 (>10%) e
mantiveram-se em 2012 (>20%), e o pão salgado em 2012 (>20%). Os biscoitos saíram
da lista dos mais consumidos diariamente em 2012. Conclusão: Houve mudanças
positivas como a saída da carne bovina magra dos menos consumidos. Mas a
manutenção e crescimento do consumo dos refrigerantes devem ser foco de ações de
intervenção na alimentação de crianças e adolescentes.
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Titulo: Situação da sífilis em gestantes no estado de São Paulo, Brasil.
Autores: GOMES, S.E.C.; LUPPI, C.G; DOMINGUES, C.S.B; ALENCAR,W.K; SILVA,M.A; TAYRA,A.
Introdução:
A sífilis em gestantes (SG) é um agravo particularmente relevante pela possibilidade da transmissão ao
concepto. O diagnóstico da sífilis e o tratamento oportuno permite reduzir drasticamente a transmissão
vertical da sífilis. Abortamentos, natimortalidade, óbito infantil, prematuridade e baixo peso ao nascer são
alguns dos resultados da sífilis não tratada em gestantes.
Objetivo:
Descrever a ocorrência e o comportamento da infecção em gestantes dos casos notificados no estado de
São Paulo, no período de janeiro de 2007 a junho de 2013.
Metodologia:
O estudo foi realizado pela Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de DST/Aids –SP ,utilizando-se o
banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) dos casos notificados no
estado de São Paulo no período de janeiro 2007 a junho de 2013. A análise foi feita após procedimento de
retirada de duplicidades e avaliação de inconsistências das informações.
Resultados:
Foram notificados no período analisado, 15.089 casos de sífilis em gestantes. Entre 2007 a 2012 houve um
aumento de quatro vezes no numero de casos notificados, com aumento tanto no número de municípios,
quanto no de unidades de saúde notificadoras. Entre janeiro de 2010 a junho de 2013, observou-se uma
estabilidade no percentual de tratamento concomitante de parceiros sexuais de 40%. No período de 2007 a
2012, observou-se que a adequação do tratamento à fase clínica da sífilis manteve-se estável entre 78 e
82%, ou seja, cerca de 20% das gestantes não foram tratadas adequadamente. Um dado positivo observado
também no período de 2007 a 2012 foi o aumento progressivo da taxa de detecção de SG de 1,8 a 6,3
respectivamente, que indica um aumento expressivo no número de gestantes diagnosticadas.
Conclusão:
É necessário reduzir as perdas de oportunidade para o diagnóstico precoce da gravidez e da sífilis,
tratamento adequado à fase clínica da sífilis; uso das drogas adequadas e a inclusão dos parceiros sexuais
das gestantes de maneira efetiva na Atenção Básica. O controle da SG e a eliminação da SC através de
ações de prevenção, assistência e gestão somente se tornará possível com a articulação de todos os atores
envolvidos - sociedade civil, gestores e profissionais de saúde, no esforço conjunto de eliminação da SC que
pode ser totalmente evitada.
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RESUMO
Introdução: Estima-se que deficiência de vitamina A afeca 250 milhões de crianças préescolares. O efeito da suplementação na saúde das crianças ainda são controversos.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de suplementação com
vitamina A entre 1987 e 2007, e mensurar o impacto desta sobre a morbidade infantil.
Métodos: Foram analisados cinco estudos transversais sequenciais no intervalo de
tempo de 20 anos, cada estudo com uma amostra de 8.000 domicílios, representante do
estado do Ceará, nordeste do Brasil. Fizemos uma análise descritiva, seguida de análise
bivariada e multivariada, através de regressão logística.
Resultados: Verificamos um aumento na cobertura, variando de 9,6% em 1987 para
65,8% em 2007. Verificamos que o impacto da suplementação na redução de
morbidades infantis pode não ser significativo, tendo visto também que a
2
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suplementação pode estar associada com maior frequência de ocorrência de certas
morbidades (OR 1,8, IC 95% 1,20-2,95 ). Ao ajustar a variável suplementação de
vitamina A com fatores socioeconômicos, o risco atribuído à suplementação foi maior,
como por exemplo 5,56 ( IC 95% 2,63-11,75 ) para prevalência de diarréia.
Discussão: Conclui-se que a suplementação de vitamina A no Brasil pode ter pouco
benefício na redução da morbidade infantil.
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ESTUDO PROSPECTIVO DA ROTINA DE VIGILÂNCIA ATIVA DE CASOS SUSPEITOS
DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA UTI NEONATAL EM
UM HOSPITAL DE ENSINO DA ZONA NORTE DO CEARÁ, BRASIL, 2013 A 2014.
José Machado Linhares1
Elaine Cristina Bezerra Almeida2
Ana Neyla Martins da Mota3
Natália Frota Goyanna4
Rianelly Portela de Almeida5
INTRODUÇÃO: A Vigilância Epidemiológica define-se, segundo a lei 8.080, como o
conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos. A UTIN caracteriza-se como uma área de assistência ao recémnascido em estado crítico que apresenta alta suscetibilidade em adquirir doenças e
infecções, por tanto necessita de cuidados especiais. OBJETIVO: O objetivo do presente
estudo foi avaliar a rotina de Vigilância Ativa por Setores realizada através do
preenchimento da Ficha de Vigilância Ativa Individual, elaborada pela Instituição, baseada
nos critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), visando a melhoria
das notificações dos casos e da assistência prestada aos pacientes. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo observacional prospectivo, realizado pela Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIH) na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um
hospital de ensino da zona norte do Ceará de janeiro de 2013 a janeiro de 2014.
RESULTADOS: Foram identificados 5674 pacientes/dia internados no período citado,
sendo a média de permanência/paciente no setor de 9,96 dias. A taxa global de IRAS foi
de 44,4% (2519 pacientes-dia) e desse total, 27 pacientes foram a óbito por algum tipo de
IH. Além desses, puderam ser observados os procedimentos invasivos aos quais esses
pacientes estavam submetidos. CONCLUSÃO: A utilização da dessa busca ativa na UTIN
permitiu identificar os pacientes internados com suspeitas de Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde (IRAS), conhecer a realidade epidemiológica do setor, determinar
parâmetros aceitáveis e avaliar fatores que possam estar associados ao aumento ou
diminuição da ocorrência de IH, e através da divulgação dos dados, uma maior
conscientização, quanto aos cuidados, da equipe multiprofissional do setor. A
continuidade desse processo, portanto, torna-se imprescindível para a manutenção da
qualidade da assistência prestada.
Palavras Chaves: Infecção hospitalar. Epidemiologia hospitalar. Notificação
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Influência da escolaridade e das condições de saúde no trabalho
remunerado de idosos: evidências do Inquérito de Saúde de
Belo Horizonte (2010)
Camila Menezes Sabino de Castro1, James Macinko2, Rosana Ferreira Sampaio3,
Juliana Vaz de Melo Mambrini 1, Maria Fernanda Lima-Costa1
1

Programa de Pós Graduação em Saúde Pública da UFMG, 2New York University,

3

Departamento de Fisioterapia da UFMG

Introdução: Com o rápido envelhecimento populacional, existe preocupação
crescente quanto aos fatores associados a permanecer trabalhando nas idades
mais velhas.
Objetivos: Examinar a influência da escolaridade e das condições de saúde no
trabalho remunerado entre idosos.
Método: Esta análise foi baseada em uma amostra representativa de residentes
no município de Belo Horizonte com 60 anos ou mais de idade. O trabalho
remunerado foi aferido por meio de entrevista e baseado na informação de ter tido
remuneração pelo trabalho nos últimos sete dias. A análise multivariada dos
dados foi baseada em razões de prevalência (RP) com variância robusta,
considerando-se procedimentos analíticos para amostras complexas.
Resultados: Os participantes do estudo foram 1.475 idosos (média da idade igual
a 70,5 anos [DP=8,1]); 61,5% dos quais eram mulheres. A prevalência do trabalho
remunerado foi de 30,1% entre os homens e de 12,5% entre as mulheres. Em
ambos os sexos, o nível de escolaridade (oito e mais anos vs. menos) apresentou
associação positiva e estatisticamente significante com o trabalho remunerado,
mas essa associação desapareceu após ajustamentos por condições de saúde:
RP ajustada = 1,21 (IC95%=0,91-1,60) para os homens e 1,33 (IC95%=0,91-1,94)
para as mulheres. Como esperado, homens e mulheres que exerciam trabalho
remunerado apresentaram melhores condições de saúde (melhor autoavaliação

1660

2

da saúde, menos doenças crônicas e melhor capacidade funcional), que os seus
correspondentes que informaram ser aposentados ou exercer trabalho não
remunerado, independentemente da idade e de outras características relevantes.
Conclusões: Nossos resultados preliminares mostram que a associação entre
trabalho remunerado de idosos belo-horizontinos e o nível de escolaridade é
influenciada pelas condições de saúde.
Financiamento: Departamento de Atenção Básica (DAB) da Secretaria de
Assistência em Saúde (SAS) do Ministério da Saúde.
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INFLUÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
SISTÊMICA E HÁBITOS DE VIDA EM PACIENTES VINCULADOS A UM DISTRITO SANITÁRIO
NA CIDADE DO SALVADOR, BAHIA
CAVALCANTE, L.L.R.; RODRIGUES, I.S.C.; ZARIFE, A.S.; CAMELIER, F.W.R.; FRAGA-MAIA, H.
INTRODUÇÃO
Os cuidados ofertados no âmbito da atenção básica tem por principio intervir no controle dos
fatores de risco para prevenção ou redução dos agravos decorrentes de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).
OBJETIVO
Avaliar a influência da Atenção Básica sobre o controle da HAS e hábitos de vida em pacientes
vinculados a um Distrito Sanitário (DS) na cidade do Salvador, Bahia.
MÉTODO
Trata-se de inquérito de base institucional com portadores de HAS acompanhados em unidades de
saúde do DS Cabula Beiru, realizado de março a junho de 2013. Foi realizada uma análise
descritiva com a finalidade de identificar as características gerais e específicas da população
estudada. Para verificar a existência de diferenças de proporção entre as variáveis do estudo
utilizou-se o Teste Qui-Quadrado de Pearson ou o Teste de Fischer quando mais apropriado.
Foram consideradas como estatisticamente significantes associações com p-valor <0,05. O projeto
foi aprovado pela Plataforma Brasil/ CEP UNEB (Parecer 241.434/2013) e financiado pelo PRO
Saúde/PET-Saúde 2012.
RESULTADOS
Participaram do estudo 297 hipertensos que foram alocados em dois grupos de acordo a presença
ou ausência de DM. De modo geral não houve diferenças entre os grupos em relação às
características sociodemográficas e hábitos de vida, exceto ter companheiro, ser sedentário e
consumir frutas e hortaliças que foram mais frequentes para o grupo de não diabéticos. No que se
refere à influência da assistência sobre os hábitos de vida observou-se que aqueles que foram
atendidos em Unidades Básicas de Saúde/Emergências faziam menor adição de sal à refeição
pronta, porém praticavam menos atividade física. A despeito de 95,0% dos pacientes fazer uso de
medicação anti-hipertensiva 59,0% não apresentavam controle dos níveis pressóricos. O histórico
de complicações decorrentes da HAS e os indicativos da qualidade da oferta de serviços não
foram distintos entre os grupos.
CONCLUSÃO
Os serviços prestados nas unidades de saúde do DS Cabula Beiru mostraram-se pouco influentes
para o controle da HAS e hábitos de vida independente do tipo de unidade. A despeito de
indicativos de assistência adequada, a ausência de vínculo do paciente com a unidade e a falta de
conhecimento e/ou ausência de grupo de acompanhamento para educação em saúde podem
justificar estes achados.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PUÉRPERAS INTERNADAS EM ALOJAMENTO
CONJUNTO DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE REFERÊNCIA
Raquel Ferreira Gomes Brasil
Maysa Mayran Chaves Moreira
Liana Mara Rocha Teles
Ana Kelve de Castro Damasceno
Escolástica Rejane Ferreira Moura
O processo de feminização do HIV no Estado do Ceará segue a tendência nacional,
onde a proporção de homens e mulheres infectada permanece estável desde 2002
(1,5:1). Como a maioria das mulheres infectadas encontra-se em idade reprodutiva,
outro ramo que merece atenção especial é a transmissão vertical (TV) do vírus. Essa
pode ocorrer durante a gestação, trabalho de parto, parto e amamentação. O
conhecimento do perfil epidemiológico de mulheres no pós-parto fornecerá subsídios
para o planejamento e implementação de estratégicas que possam interferir de forma
eficaz e eficiente na prevenção da transmissão vertical do HIV. Objetivou-se descrever
o perfil epidemiológico de puérperas internadas em uma maternidade pública de
referência. Estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em alojamento
conjunto de maternidade de referência de Fortaleza, Ceará. A população do estudo foi
composta por puérperas internadas no alojamento conjunto dessa instituição em
novembro e dezembro de 2011. Pelo cálculo com base em populações finitas, adotandose um intervalo de confiança de 95%, erro máximo permitido de 0,05 e uma prevalência
do fenômeno de 50%, o n amostral correspondeu a 278 puérperas. Os dados foram
coletados por meio de entrevista, organizados em programa estatístico, Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 11.0. A idade das puérperas variou
entre 13 e 43 anos, em que 93 (33,5%) eram adolescentes, com idade entre 13 e 19 anos;
163 (58,6%) tinham entre 20 e 34 anos; e 22 (7,9%) entre 35 e 43 anos. A média de
idade correspondeu a 23,53. Duzentas (71,9%) puérperas procederam da capital e 78
(28,1%), do interior do Estado. A escolaridade teve uma média de 8,6 anos de estudos,
com 71 (25,5%) tendo menos de 8 anos de estudos e 206 (74,1%) entre 8 e 11 anos de
estudos. A renda familiar de 152 (54,7%) puérperas foi de até um salário mínimo; 80
(28,8%) referiram renda maior que um ou até dois salários mínimos; e 46 (16,5%),
renda acima de dois salários mínimos. Quanto à condição de união, 213 (74,7%) se
declararam em união estável ou casadas e 65 (23,4%) estavam solteiras. A
vulnerabilidade ao HIV possui ligação com condições sociais, dessa forma, a idade, a
procedência, a escolaridade, a renda e a condição de união permitem analisar essas
mulheres em um contexto social determinante à prevenção da transmissão vertical do
HIV.
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Caracterização de pacientes acometidos por AVEI avaliados
pela escala National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
Marina Frota Lopes
Paula Jordânia Paixão de Souza
Islene Victor Barbosa
Claudianne Maia de Farias Lima
Havana Vasconcelos Barroso
Camila Santos do Couto
Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) caracteriza-se por um transtorno
vascular cerebral que acomete o sistema nervoso central e que produz restrição de
irrigação sanguínea ao cérebro gerando lesão celular e danos neurológicos. Destacase que o AVE trata-se de uma patologia de alto custo social e representa grande
problema para a saúde publica, pois os pacientes sofrem alterações motoras e
cognitivas que mudam radicalmente a sua rotina de vida. Objetivos: Caracterizar
sociodemograficamente pacientes acometidos por AVEI, avaliados pela escala NIHSS.
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, de corte transversal com
abordagem quantitativa, realizado em um hospital do SUS, situado em FortalezaCeará. Teve-se uma amostra de 71 acometidos por acidente vascular isquêmico
(AVEI) de ambos os sexos. . Para tanto, o instrumento utilizado foi um formulário
contendo variáveis sociodemográficas. O componente ético esteve presente em todas
as etapas da pesquisa como preconiza o Ministério da Saúde através da Resolução
466/12. Resultados: Os participantes mais atingidos pelo AVEI foram às mulheres
(58,5%), estando com estado civil na maioria casada (46,5%) e entre a faixa etária de
idade entre 41-80 anos (70,5%), destes (35,7%) eram aposentados. Além disso, a
maioria dos participantes reside em outros estados do Ceará (67,6%). A faixa etária
mais acometida são as mulheres de 61-80 anos (22,5%), já no sexo masculino a faixa
etária é de 61-80 anos (21,1%). Conclusão: A faixa etária de idosos tem aumentado
nos últimos anos, e estudos destacam que as melhores condições gerais de saúde
geram um âmbito social para o estreitamento da pirâmide da faixa etária da terceira
idade, revelando que o brasileiro possui uma vida média de 73,4 anos. Outro dado
analisado nesse estudo é o número significativo de pessoas acometidas por AVE no
Ceará, representados pela maioria residirem no interior do Ceará (67,6%) e não na
Capital do Ceará, apesar das diferenças sociais e econômicas serem influenciáveis.
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Autores: MESSIAS, YJ; CALHEIROS, AM ;PENIDO, R; COSTA, D; PEREIRA, SEA; BATISTA,
A.N.S
Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Programa Médico de Família de Niterói:
comparando diferentes sistemas de informação.
Introdução: O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) tem se desenvolvido em
detrimento do Sistema de Gestão Clínica de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus da
Atenção Básica (SisHiperdia) como instrumento gerencial dos sistemas locais de saúde apoiado
nos conceitos de território, problema e responsabilidade sanitária. Este sistema permite a
micro espacialização de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) e de
avaliação de intervenção, utilização mais ágil da informação, produção de indicadores capazes
de cobrir todo o ciclo de organização das ações de saúde e principalmente a consolidação da
informação partindo de níveis menos agregados para mais agregados. Através do SIAB há um
acompanhamento das ações e dos resultados das atividades realizadas pelas equipes do
Programa Médico da Família (PMF). Objetivo: Comparar a prevalência de HAS e DM em dois
territórios nos sistemas SIAB e SisHiperdia.Método: As informações foram obtidas através de
dados secundários provenientes do Núcleo de Gestão de Informação do PMF de Niterói-RJ, no
período de 2002 a 2012, utilizando a base de dados do SisHiperdia e do SIAB. Foram escolhidos
aleatoriamente dois módulos do PMF de Niterói, o PMF Caramujo (Norte I), e o PMF Engenho
do Mato (Leste Oceânica). Resultados:Estudo no Rio de Janeiro através do PNAD-2006, tabela
citada no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB) apontam os seguintes registros segundo o SIAB: PMF Caramujo, atende a uma população
de 9159 indivíduos, com prevalência de 10,66% HAS e 2,68% DM, enquanto pelo SisHiperdia
apresentou prevalência de 7,04% para HAS e de 2,16% para DM. No PMF Engenho do Mato,
com uma população adscrita de 8119 pessoas, o SIAB demonstrou prevalências de 7,16% e
2,05% para HAS e DM, respectivamente, enquanto no SisHiperdia encontramos 4,93% HAS e
1,82% DM. Conclusão: O SIAB apresentou uma maior prevalência de HAS e DM, quando
comparado com o SisHiperdia, em ambos os PMFs. Tais dados sugerem que a vigilância das
DCNTs seja feita de modo mais abrangente pelo SIAB, em detrimento do SisHiperdia,
oferecendo uma melhor descrição epidemiológica dos territórios analisados pautado no
Caderno de Atenção Básica e no Plano Nacional de Controle de Saúde Crônica. Esta
subnotificação do SisHiperdia corrobora com a decisão do Ministério da Saúde de descontinuar
este sistema
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Acesso ao ambiente alimentar de frutas e hortaliças na Atenção Básica
COSTA, BVL¹; OLIVEIRA, CDL²; LOPES, ACS³.
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Doutoranda em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais e

Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição – GIN.
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Departamento de Medicina – Faculdade de Medicina – Universidade Federal de São

João del-Rei.
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em Intervenções em Nutrição – GIN.

Estudo ecológico com objetivo de analisar espacialmente a distribuição e acesso a
estabelecimentos comerciais de frutas e hortaliças (FH) na área de influência de uma
amostra representativa de polos do Programa Academia da Saúde (PAS) de Belo
Horizonte-MG. Este Programa constitui-se como ponto de atenção à saúde da Atenção
Básica do Sistema Único de Saúde brasileiro que visa fortalecer as ações de promoção à
saúde mediante a prática de exercícios físicos e alimentação saudável. Dos 50 polos do
PAS implantados, 18 foram selecionadas por um sorteio simples. Dados dos
estabelecimentos que comercializavam FH foram disponibilizados pela Prefeitura do
município, sendo analisados os estabelecimentos contidos dentro de buffers com raios
de 1.600 metros a partir do polo. As variáveis coletadas foram: tipo, localização do
estabelecimento e disponibilidade, tipo, variedade e publicidade de FH e alimentos
processados. A qualidade do acesso às FH foi avaliada pelo índice de acesso a alimentos
em estabelecimentos (IAA), composto por variáveis de disponibilidade, variedade e
propaganda de F&H, e alimentos ultraprocessados. Para análise espacial utilizou-se
estimador de intensidade Kernel para identificar áreas com maior densidade de
estabelecimento e função K-univariada de Ripley para analisar padrão de distribuição
dos estabelecimentos, sendo excluídas áreas de influência com menos de 10
estabelecimentos. Dos 320 estabelecimentos, 59,4% eram lojas especializadas em FH,
21,6% supermercados de grandes redes e 18,4% mercados locais. O IAA variou de 5 a
16, com mediana de 11. Em apenas 53% das áreas de influência, a maioria dos
1
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estabelecimentos contidos na área quente apresentavam melhor acesso a alimentos
saudáveis e somente uma apresentou padrão de aglomeração. Com relação à localização
do polo do PAS, apenas 5 constavam dentro da área que continha maior densidade de
estabelecimentos e 11 estavam dentro da elipse que demonstrava a tendência espacial
dos comércios. Notou-se acesso limitado a estabelecimentos comerciais que ofertam FH
nas áreas do PAS, sobretudo com qualidade, o que pode dificultar a adoção e
manutenção do consumo destes alimentos. Desta forma, sugere-se proporcionar maior
número de estabelecimentos comerciais de alimentos saudáveis ao redor dos polos do
PAS, o que pode contribuir para o maior consumo de FH.
Palavras-chave: Comércio, Ambiente alimentar, Fruta, Hortaliças, Análise espacial
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Mortalidade fetal e Evitabilidade – Revisão Sistemática da Literatura Brasileira, 2003 a
2013.
Autores: Fernanda Morena dos Santos Barbeiro1,2, Sandra C. Fonseca1, Pauline Lorena
Kale2.
Eixo temático: Métodos e técnicas em estudos epidemiológicos
Modalidade preferencial: apresentação oral
Introdução: A mortalidade fetal é considerada como um dos melhores indicadores de
qualidade de assistência prestada à gestante e ao parto, contribuindo para a avaliação da
atenção aos diferentes níveis socioeconômicos da população. Apesar de sua
importância, não foi incluída pela ONU como um dos objetivos das Metas do
Desenvolvimento do Milênio no 4 – reduzir em dois terços os óbitos de menores de um
ano. O conceito de óbito fetal ainda apresenta questões conceituais e metodológicas
controversas, dificultando e/ou limitando a comparatibilidade dos resultados nos
estudos e possíveis subnotificações. A grande maioria dos óbitos infantis e fetais pode
ser atribuída a causas evitáveis. Objetivo: Atualizar o estado da arte sobre o óbito fetal.
Métodos: Revisar sistematicamente a literatura, de 2003 a 2013, utilizando-se as bases
MedLine e LiLacs. Buscou-se seguir as orientações do método PRISMA de busca e
análise de dados em revisões e metanálises. Os descritores utilizados na LiLaCs foram:
“morte fetal” OR “mortalidade fetal” OR natimorto AND Brasil; já na base de dados
MedLine, os descritores foram: fetal death OR fetal mortality OR stillbirth OR
natimortality AND Brazil. Resultados: Foram identificados 27 artigos originais, em
idioma inglês e português, no período de 2003 a 2013, focalizando: estudos descritivos
e estudos de determinação e classificação de evitabilidade dos óbitos. A análise foi
realizada com artigos que apresentavam o óbito fetal individualmente ou em associação
com o óbito perinatal e infantil. Somente 05 artigos abordaram a evitabilidade dos
óbitos. A qualidade de preenchimento da declaração de óbito fetal é ainda um problema,
tanto na incompletitude como na definição de causa básica. Conclusão: A pesquisa
sobre mortalidade fetal necessita ser ampliada tanto quantitativa como qualitativamente.
A revisão evidenciou grande adesão à utilização dos Sistemas de Informação em
pesquisas científicas, apesar de um pequeno número de estudos exclusivos sobre óbito
fetal e a escassa utilização das Classificações de evitabilidade. Os estudos que abordam
a qualidade das informações e completitude dos dados das Declarações de óbito e de
nascimentos devem ser priorizados para demonstrar que informações preciosas podem
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ser geradas para implementação de políticas públicas, planejamento em saúde e
melhorias nos processos de trabalho nos serviços de saúde.
1. Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense (UFF).
2. Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Padrões de consumo do desjejum dos adolescentes brasileiros: análise do
Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009
Autores: Luana Silva Monteiroa, Paulo Rogério Melo Rodriguesa, Amanda de Moura
Souzab, Bruna Kulik Hassanb, Camilla de C. P. Estimab, Eliseu Verly Juniorb, Rosely
Sichierib, Rosangela Alves Pereiraa
Instituto de Nutrição Josué de Castro, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil; b Instituto de Medicina Social UERJ, Rio de Janeiro, Brasil
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Resumo
INTRODUÇÃO: O consumo do desjejum está associado a escolhas alimentares mais
saudáveis e menor frequência de excesso de peso.
OBJETIVO: Identificar padrões de consumo do desjejum de adolescentes brasileiros.
MÉTODOS: Foram analisados dados do primeiro Inquérito Nacional de Alimentação
(2008-2009) que examinou o consumo alimentar de amostra probabilística de
indivíduos com ≥10 anos de idade. Nesta análise foram analisados dados de um dia
de registo alimentar de adolescentes entre 10 e 19 anos de idade (n=7.425). O
desjejum foi identificado como a primeira ocasião de consumo referida entre 4 e 11
horas da manhã que não incluísse alimentos básicos comumente consumidos no
almoço e jantar (arroz, feijão ou macarrão). Os padrões alimentares do desjejum foram
identificados por meio da análise de cluster. Foram considerados os pesos amostrais e
o efeito do desenho do estudo.
RESULTADOS: O desjejum foi realizado por 92,5% dos adolescentes, em média às 7
horas da manhã. Foram identificados três padrões de consumo de desjejum. O
primeiro padrão era consumido por 44% dos adolescentes e caracterizou-se pelo
consumo de café ou chá, pães, milho e preparações à base de milho, manteiga /
margarina, salgadinhos e chips, sendo esse padrão mais consumido pelos meninos
(46%), adolescentes com idade entre 16-19 anos (46%), sem excesso de peso (45%)
e pertencentes às famílias com renda mensal <0,5 salário mínimo per capita (55%). O
segundo padrão, consumido por 17% dos adolescentes, foi marcado pelo consumo de
leite, queijos, cereais matinais, açúcar e xaropes, sendo mais consumido entre os
adolescentes de 10 a 15 anos (19%), com excesso de peso (21%) e entre os
adolescentes de famílias com renda mensal ≥5 salários mínimos per capita (30%). Por
fim, o terceiro padrão, consumido por 39% dos adolescentes, se caracterizou pelo
consumo bebidas adoçadas com açúcar, sucos, iogurte, salgados diversos, pizza,
frutas, balas e chocolates, e foi mais consumido pelas meninas (41%) e adolescentes
de famílias com renda mensal ≥5 salários mínimos per capita (52%).
CONCLUSÃO: Os padrões foram caracterizados pela presença de um tipo específico
de bebida e apresentaram estreita relação com o nível socioeconômico. As bebidas
com adição de açúcar apareceram de forma importante no café da manhã e o leite foi
a bebida que apresentou a menor prevalência de consumo nessa refeição.
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Introdução: A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um evento católico
internacional que ocorre a cada dois ou três anos. No período de 23 a 28 de
julho de 2013 o município do Rio de Janeiro recebeu a 28ª edição, primeira
conduzida pelo Papa Francisco. Este foi considerado um dos maiores eventos
já realizados na cidade, com a participação de aproximadamente 2,5 a 3
milhões de peregrinos, provenientes de diversos países. Ao considerar a
magnitude desse evento de massa e os potenciais riscos à saúde humana
decorrentes da aglomeração de pessoas, a Superintendência de Vigilância em
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SVS/SMS) do Rio de Janeiro
desenvolveu ações específicas para detecção, monitoramento e resposta
rápida frente a possíveis eventos de saúde de importância para o município.
Objetivos: Descrever a estratégia para monitoramento epidemiológico
desenvolvida pela SVS/SMS do Rio de Janeiro no período da JMJ. Métodos:
Foi realizado monitoramento diário das doenças de notificação compulsória e
surtos relacionados a peregrinos e participantes da JMJ no período de 15 de
julho a 2 de agosto de 2013. Realizada busca ativa de casos por meio de
contato telefônico com os ambulatórios localizados nas paróquias e com
unidades de saúde (rede de urgência e emergência). Os dados foram inseridos
em uma planilha online, compartilhada entre representantes da vigilância em
saúde do nível central e local. Foi mantida equipe técnica de sobreaviso para
fortalecimento da resposta oportuna. Resultados: No período avaliado, foram
monitorados 33 eventos relacionados a peregrinos e participantes da JMJ,
envolvendo 93 pessoas. Destes, 17 (52%) eventos foram síndrome gripal (SG),
8 (24%) doença diarréica aguda (DDA), 5 (15%) malária, 2 (6%) varicela e 1
(3%) meningite. Foram identificados três surtos de DDA e dois aglomerados de
casos de SG, um deles com identificação do vírus influenza A H1N1. Não
houve registro de óbitos relacionados à JMJ. Conclusão: As ações de
vigilância em saúde desenvolvidas pela SVS/SMS do Rio de Janeiro durante a
JMJ tiveram como foco a prevenção e o gerenciamento de riscos de forma
oportuna. Esta estratégia não prejudicou as atividades de rotina. A utilização da
planilha online contribuiu para um monitoramento epidemiológico em tempo
real com divulgação de informações oportunas entre o nível central e local de
vigilância em saúde.
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ASPECTOS ASSOCIADOS À VULNERABILIDADE DE PACIENTES EM
HEMODIÁLISE À DOENÇA CÁRIE

Tahyná Duda Deps Almeida, Natalia Mendes de Matos Cardoso, Lia Silva de Castilho,
Maria Elisa de Souza e Silva, Ana Cristina Borges de Oliveira

RESUMO
A vulnerabilidade pode ser vista como a chance de exposição das pessoas ao
adoecimento. Sendo assim, este estudo objetivou identificar os fatores associados à
prevalência de cárie dentária nos pacientes em hemodiálise. Foi realizado um estudo
transversal com 452 pacientes, na faixa etária de 22 a 90 anos, submetidos à
hemodiálise em duas clínicas filantrópicas das cidades de Belo Horizonte e Contagem,
localizadas na região sudeste do Brasil. Os dados foram coletados por meio de um
questionário aplicado aos pacientes e exame bucal dos mesmos. A prevalência de cárie
foi associada às características individuais, sociodemográficas, comportamentais e ao
número de dentes na cavidade bucal. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram realizadas as fases de
calibração intra e inter-examinadores, com valores de coeficiente de correlação intraclasse de 0.97 para número de dentes na cavidade bucal e de 0.89 para cárie dentária. Os
dados foram analisados por meio do teste qui-quadrado e regressão logística
multivariada (p<0,05). As variáveis controle foram idade e número de dentes na boca.
Verificou-se uma prevalência de cárie de 55,6% (n=257). O fato do paciente ser do sexo
masculino (OR=1,79 [1,19; 2,70]), apresentar a cor da pele preta ou parda (OR=2,05
[1,22; 3,44]), possuir menos de 8 anos de estudo (OR=2,55 [1,64; 3,97]) e ter ido ao
dentista nos últimos seis meses (OR=1,88 [1,20; 2,92]) foram considerados
determinantes para a prevalência de cárie dos participantes. Pode-se concluir que a
prevalência de cárie dentária foi associada com o fato do paciente ser do sexo
masculino, ter a cor da pele preta ou parda, possuir menos de 8 anos de estudo e ter ido
ao dentista nos últimos seis meses.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE NUTRIZES ACOMPANHADAS
NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Raquel Ferreira Gomes Brasil
Liana Jéssica Queiroz de Freitas
Nayana Casteliana Cavalcante Castelo Melo
Mayenne Myrcea Quintino Pereira Valente
Carla Suellen Pires Sousa
Escolástica Rejane Ferreira Moura

A prevalência do Aleitamento Materno Exclusivo no Brasil (AME) é de 41% em sua
totalidade, sendo a região Nordeste com menor prevalência, 37%. A realidade cearense
difere do restante do país, aumentando a prevalência de 55,6%, em 1999, para 71,1%
em 2009. Apesar das políticas públicas, o AME mostra-se aquém do desejado. Fatores
intrínsecos e extrínsecos (fatores sócioeconômicos e demográficos) podem influenciar a
mulher nesse processo de amamentação. A partir disso, objetivou-se descrever as
características epidemiológicas socioeconômicas e demográficas de nutrizes
acompanhadas na Estratégia Saúde da Família (ESF). Estudo transversal, descritivoexploratório, desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Secretaria
Executiva Regional (SER) VI, que compõem o Sistema de Saúde de Fortaleza, Ceará.
Utilizou-se a fórmula de populações finitas, que gerou um n amostral de 95 nutrizes.
Estas foram selecionadas de modo consecutivo quando compareciam à UBS para
consulta de puericultura. Critérios de inclusão: ser acompanhada pela equipe da ESF e
estar amamentando recém nascido com menos de seis meses. Os dados foram coletados
mediante entrevista e organizados no programa Excel. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), sob protocolo
277/2011. A faixa etária mais prevalente foi de 30 a 35 anos (58 nutrizes, 61%),
variando no geral de 19 a 41 anos, com média de 26,41 anos. A maioria possuía ensino
médio (completo ou incompleto) (43 nutrizes, 45,2%). A escolaridade pode influenciar
positivamente a amamentação, por uma formação de consciência adquirida, em parte,
no ambiente escolar. A renda familiar apresentou uma média de 777,85 reais. O número
de pessoas na família variou de 2 a 15 , sendo a média de 4,6. A maioria das mulheres
trabalhava no lar (57, 60%), sendo as outras profissões mais prevalentes: estudante,
costureira, diarista e vendedora. A maior parte das mulheres vivia com companheiro, ou
seja, eram casadas ou estavam em união consensual, (74, 77,8%). Renda, número de
pessoas na família, ocupação e tipo de união refletem na amamentação na medida em
que influenciam os aspectos emocionais da nutriz. O conhecimento dessa realidade
permitirá estabelecer estratégias dirigidas para essas mulheres, a amenizar fatores que
prejudiquem o AME.
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CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE GESTANTES COM E SEM
DIABETES MELLITUS GESTACIONAL ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA NO NORDESTE DO BRASIL.
Karolinne Souza Monteiro, Isabelle Eunice de Albuquerque Pontes, Clécio Gabriel de
Souza, Talline da Silva Ribeiro, José Roberto da Silva Júnior, João Guilherme Bezerra
Alves.

Introdução: Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma complicação comum no
período gestacional, representando uma das principais causas de morbimortalidade
materno-infantil, sendo considerado como um fator de risco para o desenvolvimento de
disfunções cardiovasculares.
Objetivos: Traçar um perfil das gestantes com e sem DMG, acompanhadas no Instituto
de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP/PE.
Método: Foi realizado um estudo transversal com componente analítico, aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP/PE. A coleta de dados foi realizada no primeiro
semestre de 2013. Os critérios de inclusão foram: ter acima de 18 anos, gestação única,
não ter histórico prévio de diabetes e não apresentar nenhum distúrbio hipertensivo e
estar com mais de 24 semanas de gestação. A gestante era convidada a participar da
pesquisa e, após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, respondia um
questionário com dados sociodemográficos e clínicos. Também foram mensurados pelo
pesquisador o peso no momento da pesquisa, altura e pressão arterial. Os dados foram
analisados no software SPSS 13.0, foi aplicado o teste t para a comparação de médias
entre os grupos, com um nível de confiança de 95%.
Resultados: O estudo contou com a participação de 110 gestantes, 55 com DMG e 55
sem DMG. A média das idades maternas foi de 29,51 anos (±6,49) para as diabéticas e
de 25,59 anos (±4,67) para as não-diabéticas (p<0,001). A média de gestações entre as
diabéticas foi de 1,73 (±1,13) e entre as não diabéticas foi de 1,59 (±0,59) (p= 0,768). A
idade gestacional média foi de 33,25 (±3,76) nas gestantes com DMG e de 32,91
(±3,84) nas sem DMG (p=0,550). O IMC médio antes da gestação foi de 26,22 (±4,93)
para as diabéticas e de 24,20 (±3,32) para as não-diabéticas (p=0,014). O IMC médio no
momento da avaliação foi de 30,05 (±4,63) para as diabéticas e de 28,20 (±3,22) para as
não-diabéticas (p=0,017). Não houve diferença estatisticamente significante entre as
médias das pressões sistólicas e diastólicas entre os dois grupos.
Conclusão: As principais diferenças entre os dois grupos deram-se nas variáveis: idade
materna, IMC pré-gestacional e IMC no momento da avaliação. Confirmando que esses
são fatores de risco para o desenvolvimento de DMG.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL EM UM MUNICÍPIO,
NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
VIEIRA, Elza Cléa Lopes; BUBACH, Susana

Introdução: A assistência pré-natal de qualidade e humanizada é imprescindível para a
saúde materna e infantil. O município de São Mateus tem apresentado altos índices de
mortalidade materna e infantil. É comprovado que essas taxas estão diretamente
associadas à assistência pré-natal. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade da
assistência pré-natal no município de São Mateus, ES. Metodologia: Estudo
transversal, exploratório. A coleta de dados ocorreu de março a julho de 2013, por
entrevista às puérperas, com questionário padronizado e pré-codificado, e análise do
cartão da gestante, na Maternidade. A qualidade do pré-natal foi classificada em quatro
níveis: 1-número de consultas e início do pré-natal; 2- número de consultas, início do
pré-natal e procedimentos conforme Manual Técnico do Ministério da Saúde; 3- número
de consultas, início do pré-natal e exames laboratoriais preconizados pelo Programa de
Humanização no Parto e Nascimento; e 4- número de consultas e início do pré-natal,
procedimentos e exames laboratoriais realizados. Em cada nível, a gestante era rotulada
em adequada ou não-adequada, sendo o quarto o de maior qualidade. A amostra foi
composta por 178 puérperas, calculada com confiança de 95% e erro de 5%. Na análise,
utilizou-se estatística descritiva e o teste McNemar. Resultados: A amostra foi composta
majoritariamente de mulheres de cor parda ou negra (89,9%), ensino médio incompleto
(60,7%), média de idade de 23,7 anos, e que viviam com o companheiro (51,1%). A
renda familiar de mais de 95% das mulheres não ultrapassava 3 salários mínimos;
49,4% eram primigestas, sendo que 65,9% destas não planejaram a gravidez. A média
de consultas durante o pré-natal foi de 7,64, com início em torno de 12,2 semanas.
Quanto ao grau de qualidade da assistência pré-natal no município, foram classificadas
com assistência adequada no nível 1, 83,2% das puérperas, no 2, 70,2%, e no 3, 42,1%.
Entretanto, o nível 4, considerado o melhor parâmetro de prestação do serviço foi
ofertado para apenas 35,9% das mulheres. Conclusão: Apesar da alta prevalência de
qualidade do pré-natal no nível 1, observa-se uma proporção de mulheres que não
atingiram o melhor parâmetro de assistência. Isso indica lacunas no provimento do
serviço durante todo o período gestacional, principalmente no último trimestre.
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Título: Atenção Nutricional ao Pré-natal: percepção dos gestores da Atenção
Básica no município de Santos, SP.

Autores:
Anna Sylvia de Campos Laporte-Pinfildi - Universidade Federal de São Paulo Campus
Baixada Santista (UNIFESP BS).
Paula Andrea Martins – UNIFESP BS, Departamento de Ciências do Movimento
Humano.
Natália Spina - Universidade Federal de São Paulo.
Lia Thiemi Oikawa Zangirolani – UNIFESP BS, Depto. de Políticas Públicas e Saúde
Coletiva
Maria Angélica Tavares de Medeiros – UNIFESP BS, Depto. de Políticas Públicas e
Saúde Coletiva.
Tópico: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde.

Resumo:
Introdução: O Ministério da Saúde preconiza atenção integral ao pré-natal e a
atenção nutricional tem papel relevante para tanto, prevendo vigilância
alimentar e nutricional e intervenção em ações de promoção, proteção,
diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos. Objetivo: Este estudo
avaliou a atenção nutricional pré-natal na Rede Básica de Saúde do Sistema
Único de Saúde-SUS do Município de Santos, SP, segundo os componentes
estrutura e processo. Método: Realizou-se estudo censitário das 28 Unidades
Básicas de Saúde (UBS)/Unidades de Saúde da Família (USF) da área insultar
de Santos, utilizando instrumento semiestruturado para entrevistas com
gestores dessas unidades. A atenção nutricional foi avaliada segundo critérios
de infraestrutura, composição da equipe, processo de trabalho e vigilância
alimentar

e

nutricional.

Resultados:

Em

relação

aos

componentes

infraestrutura e composição da equipe, o espaço físico para ações educativas em
grupos e a inserção de nutricionistas na Atenção Básica foram considerados

inadequados para a maioria dos entrevistados (70% e 60%, respectivamente).
Quanto ao processo e à vigilância encontrou-se baixa conformidade para as
seguintes variáveis: cálculo do Índice de Massa Corporal-IMC (35%),
acompanhamento do estado nutricional na curva IMC/Semana gestacional
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(46%) e realização de aconselhamento nutricional individualizado como rotina
do pré-natal (14%). Não se observou diferença significante entre UBS e USF.
Conclusão: Os resultados sugeriram que a atenção nutricional em Santos, na
sua configuração atual, limita o alcance da atenção integral ao pré-natal. Por se
tratar de censo, realizado na perspectiva dos gestores locais, estes achados
são inovadores e podem favorecer o reconhecimento do cuidado nutricional
como estratégico para a formulação de políticas de alimentação e nutrição para
a atenção à saúde maternoinfantil no município.
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SAÚDE DO TRABALHADOR PRODUTOR DE TABACO: DA TEORIA À
REALIDADE
ADRIANO RODYCZ; LUCIANA MARIA MAZON, RENATA CAMPOS
Universidade do Contestado, Pró, Pet Saúde, Mafra, Santa Catarina, Brasil

RESUMO
Introdução: A saúde do trabalhador é um tema intrigante e desafiador. É
articulada pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional da Saúde do
Trabalhador. Os fumicultores, alvo deste estudo, estão expostos a inúmeros
agentes agressores que possivelmente contribuam com prejuízos para sua
saúde a curto e longo prazo. Objetivo: avaliar as condições de saúde destes
trabalhadores, e quais ações de promoção de saúde são desenvolvidas pelo
SUS. Materiais e Métodos: pesquisa investigativa, descritiva e básica. Foram
incluídos 50 fumicultores do município de Itaiópolis inserido na 25º Secretaria
de Desenvolvimento Regional (SDR). Para a coleta de dados utilizou-se um
questionário semiestruturado, com questões concernentes as suas atividades
laborais, assim como a assistência do SUS. Resultados: Os trabalhadores tem
idade 38,4 ± 7,7 anos, o tempo de profissão é de 17,30 ±7,4 anos, sendo que a
média de horas trabalhadas é de 11,50 ±1,0 horas/dia. Quanto a dor observase que não há diferença na prevalência desta variável no período pós safra
(82%) e no período da safra (76%). A visita dos agentes de saúde (ACS) ocorre
em 100% das residências e 58% dos agricultores dizem estar satisfeito com o
atendimento do SUS, contudo, 100% relataram que as orientações são gerais,
sem enfoque na saúde do trabalhador rural. Apenas 8,7% dos entrevistados
sofreram algum tipo de intoxicação, contudo, sem formalização de acidente de
trabalho. Esta baixa incidência nas intoxicações podem ser atribuídas ao uso
de EPIs, sendo que foi relatado o uso destes equipamentos por 100% dos
entrevistados ou ainda pela subnotificação dos casos. Conclusão: Não houve
diferença na dor entre os dois períodos avaliados. As visitas por meio as ACS
promovidas pelo SUS eram regulares, contudo, ainda não existe um programa
efetivo para as ações relacionadas à saúde do trabalhador.
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Acesso a alimentos saudáveis no território do Programa da Academia da Saúde segundo
o tipo de estabelecimentos comerciais
COSTA, BVL¹; OLIVEIRA, CDL²; LOPES, ACS³.
1

Doutoranda em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais e

Grupo de Pesquisa de Intervenções em Nutrição – GIN.
2

Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São

João del-Rei.
3

Departamento de Nutrição e Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde da

Universidade Federal de Minas Gerais. Grupo de Pesquisas em Intervenções em
Nutrição – GIN.
Objetivo: Identificar o acesso a alimentos, sobretudo de frutas e hortaliças (FH),
segundo tipo de estabelecimento comercial no território de uma amostra representativa
de polos do Programa Academia da Saúde (PAS) de Belo Horizonte-MG. Método: Dos
50 polos implantados, 18 foram aleatoriamente selecionados para o estudo. Dados dos
estabelecimentos comerciais foram disponibilizados pela Prefeitura, sendo analisados
aqueles contidos dentro de buffers com raios de 1.600 metros a partir do polo. Os
estabelecimentos foram classificados em: Mercados e supermercados de grande cadeia;
Mercados e lojas especializadas em FH; Mercados locais; Lojas de conveniência e
padarias. A qualidade do acesso foi avaliada pelo índice de acesso a alimentos em
estabelecimentos (IAA), composto por variáveis de disponibilidade, variedade e
propaganda de FH e alimentos ultraprocessados. Resultados: Dos 868 estabelecimentos
visitados, 40% (n=348) não existiam, 19,8% (n=172) não comercializavam FH e 5,2%
(n=45) recusaram participar. Dos 320 estabelecimentos investigados, 59,4% eram lojas
especializadas em FH, 21,6% supermercados de grandes redes e 18,4% mercados locais,
não havendo participação expressiva de lojas de conveniência e padarias (0,6%). O IAA
variou de 5 a 16, com mediana de 11, sendo estatisticamente diferente segundo o tipo de
estabelecimento. Dos três tipos de estabelecimentos, as lojas especializadas em FH
apresentaram valor de IAA (mediana de IAA =13) no último tercil (>12), apresentando
aos usuários um melhor acesso a alimentos saudáveis. Já os supermercados de grande
1
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rede (mediana de IAA=8) e mercados de bairro (mediana de IAA=7) encontravam-se no
primeiro tercil (≤9), caracterizando um pior acesso a alimentos saudáveis. Conclusão:
No território do PAS, a maioria dos estabelecimentos presentes favorece o acesso a
alimentos saudáveis por serem mercados municipais e sacolões, e apresentarem
melhores valores de acesso a FH comparativamente com mercados locais. Entretanto, os
supermercados, segundo tipo de estabelecimento mais presente no território,
apresentaram resultados relativos ao acesso a FH inferiores ao esperado. Destaca-se
assim, a necessidade de promover maior disponibilidade de alimentos saudáveis em
supermercados e mercados locais visando contribuir para o maior acesso e consumo
destes alimentos, haja vista sua importância nos territórios investigados.

Palavras-chave:

Acesso,

Ambiente

alimentar,

Comércio,

Fruta,

Hortaliças,

Alimentação saudável

2
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AVALIAÇÃO DAS INOVAÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

Cristine Hermann Nodari
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus
Pelayo Munhoz Olea
Introdução: a Atenção Primária à Saúde (APS) é voltada para responder de forma
regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma
população, integrando ações preventivas, curativas e a reabilitação. A inovação, por sua vez
representa um processo de mudança, na qual produtos ou processos novos ou
significativamente melhorados substituem os até então existentes. Neste sentido a inovação se
constitui num processo de busca e aprendizado que é socialmente determinada e influenciada
por formatos institucionais e organizacionais específicos. Objetivo: analisar a Atenção
Primária em Saúde de Caxias do Sul (RS), sob a ótica dos temas de inovação e processos de
inovação. Metodologia: trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de múltiplos casos. A
metodologia utilizada para a coleta de dados primários foi dividida em duas etapas (a primeira
qualitativa, compreendeu a aplicação de entrevistas semiestruturadas aos gerentes das
Unidades Básicas de Saúde, a fim de identificar a tipologia das inovações e a descrição dos
processos de inovação; a segunda consistiu na aplicação de um questionário, validado
internacionalmente, para avaliação da orientação da qualidade do serviço de saúde para a
APS, durante o período de 2009 a 2012. Para técnicas de coleta de dados secundários foi
realizada a revisão da bibliografia, acesso a banco de dados oficiais e outras informações. A
análise dos dados foi realizada por meio da avaliação de conteúdo e aplicação de estatística
inferencial. Resultados: foram encontradas 52 inovações implantadas, sendo 24 inovações de
produto; 15 inovações de processo; cinco inovações de marketing e, oito inovações
organizacionais. O escore da APS a partir do questionário obteve correlação significativa com
o número de inovações implantadas, demostrando a relação de investimentos em saúde com a
qualidade do serviço ofertado a população. Conclusões: Por meio dos resultados aferidos
nesta pesquisa, pretende-se criar instrumentos estratégicos e incentivar o aprimoramento
gerencial nas organizações do setor da saúde de Caxias do Sul. Além disto, esta pesquisa
preenche algumas lacunas nesta área do conhecimento, e pode contribuir de forma científica,
agregando novos estudos a este importante e complexo tema.
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JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO A SAÚDE NO CEARÁ: BASES DE DADOS
JUDICIAIS E SUAS LIMITAÇÕES

Carlos Francisco Oliveira Nunes; Alberto Novaes Ramos Jr.

Os dados disponíveis sobre a judicialização da saúde ainda são incipientes, sobremaneira nas
regiões Norte e Nordeste, e uma das razões são as limitações das bases de dados mantidas pelo
Judiciário, tanto é que a maior parte da literatura nacional analisa registros mantidos pelo
Executivo OBJETIVO: Caracterizar a judicialização do direito à saúde no Estado Ceará a partir
da análise das bases de dados do Judiciário e as suas limitações no território do Ceará.
METODOLOGIA: Trata-se de estudo quantitativo, transversal, com abordagem descritiva a
partir de registros dos processos judiciais no Ceará, utilizando como filtro a sintaxe: Tratamento
médico-hospitalar e/ou Fornecimento de medicamentos em saúde. RESULTADOS: No Ceará,
os processos encontram-se distribuídos em quatro programas, dois da justiça comum federal
(Tebas e Creta) e dois da justiça comum estadual (Sproc e e-Saj). São bases de dados que não se
comunicam entre si e que, a despeito das suas diferenças, servem basicamente para registro e
acompanhamento dos atos processuais, havendo dificuldades na consolidação de dados até
mesmo para os Tribunais gestores. Essa dificuldade reflete nas estatísticas oficiais de 2011 em
que o Ceará teria 8344 processos, um número bem maior que os 1.757 encontrados nessa
pesquisa. Os dados somente foram obtidos com o auxílio de servidores de cada tribunal
envolvido, uma vez que os sistemas não geram estatísticas para usuário externo, sendo,
portanto, a acessibilidade mais uma limitação. Percebeu-se também, sobretudo nos sistemas
estaduais a não padronização na inserção de dados, de forma que a as planilhas obtidas
continham grande número de falsos positivos e de registros repetidos [18%] - no caso do Sproc,
as tabelas processuais de padronização só foram implantadas em 2008, quando o sistema já
estava em uso. CONCLUSÃO: Há dificuldade de trabalhar com as bases do judiciário, devido
aspectos de operacionalização, consistência, completitude e interface entre os sistemas,
dificuldades que refletem na confiabilidade dos registros eletrônicos disponíveis. As
informações geradas nessas bases devem estar mais acessíveis e com interfaces ao setor saúde
com vista à análise consistente da qualidade destes registros, para além do aspecto operacional
imediato, bem como de seus padrões e tendências.
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CONHECIMENTO DE IDOSOS ACERCA DOS FATORES QUE PREDISPÕE A
HIPERTENSÃO.

CHAGAS, José Iran Oliveira
DANTAS, Nara Cristina Alves
SANTOS, Zélia Maria da Silva Sousa
MOREIRA, Thereza Maria Magalhães
PAULA, Francisco Wagner de Sousa
SILVA, Francisca Alexandra Araújo da

CARVALHO, Irialda Sabóia
SILVEIRA, Hélcio Fonteles Tavares da
CARNEIRO, Francisco Vilemar Pinto
CAVALCANTE, Rochelle da Costa

INTRODUÇÃO: A população idosa tem aumentado de forma mais considerável nos
últimos anos no Brasil. Como um processo dinâmico e progressivo, ao longo do
envelhecimento ocorrem alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e
psicológicas. Sua dimensão vai além do contexto biológico, e requer, portanto, atenção
especial. É preciso implementar ações em favor das populações que envelhecem, com
políticas de caráter mais preventivo e menos curativo, mais promocional e menos
assistencial, capazes de contribuir para a manutenção da qualidade de vida.
OBJETIVO: Avaliar o conhecimento dos idosos acerca dos fatores predisponentes a
hipertensão. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo, exploratório, com
abordagem qualitativa, realizado com oito idosos não hipertensos, que participavam do
grupo da terceira idade. O grupo era ministrado pela a enfermeira onde eram
promovidas atividades de educação e saúde. O lócus do estudo foi uma unidade básica
de saúde, localizada na cidade de Fortaleza, Ceará. Os dados foram coletados durante o
mês de outubro a novembro de 2012, por meio de entrevista semi-estruturada, baseada
na questão norteadora: Quais as causas de hipertensão para você? Baseou-se na
Resolução 466/12. DO Conselho Nacional de Saúde, referente à Pesquisa envolvendo
Seres Humanos. RESULTADOS: Após a análise dos dados emergiram as seguintes
categorias: A influência da hereditariedade e o Baseado no estilo de vida. Percebeu-se
que os idosos do estudo mostraram conhecimentos a cerca dos fatores que predispõe a
hipertensão. Mostrando a importância da realização dos programas de educação e saúde
nas unidades básicas de saúde, confirmando a importância de deixar a população
informada dos perigos que elas ficam expostas. Conclusão: O enfermeiro mostra-se
essencial na atenção à saúde do idoso. É de se conseguir a manutenção do seu bom
estado de saúde, com a finalidade de atingir o máximo de vida ativa dele na comunidade
junto à família, com o maior grau possível de autonomia, de independência física,
psíquica e social. Cabe também às autoridades competentes intensificar suas ações no
processo de educação em saúde com vistas a se manter o padrão de qualidade de vida
compatível com os recomendados pelo Estatuto do Idoso ora vigente no país.

PALAVRAS CHAVES: Conhecimento, Idoso, Hipertensão Arterial.
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Perfil epidemiológico da tuberculose no Estado do Amazonas (AM), no período de
2008 a 2011
Paulo Victor de Sousa Viana, Maria Jacirema Ferreira Gonçalves, Paulo César Basta
Introdução: No Amazonas, a tuberculose (TB) persiste como um grave problema de
Saúde Pública vista as elevadas taxas de incidência (TI) apresentada nas últimas
décadas. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico da TB no Amazonas, no período
de 2008 a 2011. Métodos: Estudo descritivo e retrospectivo, cujos dados foram obtidos
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Foram analisados as
características demográficas, clínicas e de acompanhamento dos casos de TB
notificados no período segundo raça e cor. Foram calculados TI pra cada categoria de
raça/cor. Resultados: No período 2008-2011 foram notificados 9638 casos de TB no
Amazonas, correspondendo a uma TI média de (65,3/100.000), sendo mais elevada
entre os indígenas (71,9/100.000). Constatamos que a TB atinge predominantemente
indivíduos do sexo masculino e da faixa etária entre 20 a 44 anos em todas as raças. O
analfabetismo foi maior entre os indígenas (23,6%). Em 88,5 % das notificações eram
da zona urbana. Os maiores percentuais de não realização de baciloscopias (BK) foram
entre os indígenas na 1ª e 2ª amostra (24,5% e 33,6%, respectivamente). Em 82,1% dos
casos a cultura de escarro não foi realizada, a positividade deste exame foi maior entre
os indígenas (11,6%). A radiografia de tórax foi sugestiva de TB em 79,7% das
notificações. O PPD não foi realizado em 69,4% dos casos. A forma clínica
predominante foi a pulmonar (82,1%). Em relação ao tipo de entrada, 87,5% eram casos
novos e o maior percentual de recidivas foi entre os indígenas (5,9%). As BK de
controle do 2º, 4º e 6º mês, não foram realizadas em 44,8%, 46,3% e 43,1% dos casos,
respectivamente. O tratamento supervisionado (TS) foi realizado em apenas 36,6% dos
casos, sendo os indígenas com maior percentual de realização (69,8%). Em 53,3% das
notificações foram classificados como insuficientes, sendo o menor percentual entre os
indígenas (33,9%). A cura predominou em 74,7% dos casos e 9,1% abandonaram o
tratamento. Conclusão: Neste estudo evidenciou-se a situação epidemiológica da TB no
AM e revelou-se importantes desigualdades nas características relativas ao adoecimento
segundo raça/cor. Por fim, os casos que realizaram TS e foram devidamente
acompanhados ao longo do tratamento curaram mais, abandonaram menos os serviços
de saúde e evoluíram com menor frequência para complicações e óbito.
Descritores: Tuberculose; Epidemiologia; Distribuição por raça ou cor; Sistemas de
informação
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Autores: Ioná Carreno, Adriane Pozzobon, Jairo Luís Hoerlle, Bruna Marina

Introdução: Nas últimas décadas o Brasil vem passando por grandes transformações
econômicas, sociais, demográficas e ambientais, com significativas repercussões na vida
da população e consequentemente na sua situação de saúde. O SIAB permite conhecer a
realidade das condições de saúde e de vida da população com o intuito de melhorar a
qualidade da atenção e do serviço de saúde. Objetivo: Analisar o perfil das condições
de saúde, ambientais e de acesso ao serviço de saúde de adultos cadastrados no Sistema
de Informação de Atenção Básica do município de Lajeado/RS, em 2012. Método:
Estudo epidemiológico, transversal, retrospectivo e descritivo-exploratório. Foram
utilizados dados secundários extraídos do SIAB. Para o cálculo da amostra foi utilizado
o programa WinPepi 10.7, totalizando 761 indivíduos adultos. As variáveis utilizadas
foram sociodemográficas, ambientais, sanitárias e de acesso ao serviço de saúde. Os
dados foram processados e analisados através do software SPSS versão 20.0®.
Aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Univates. Resultados: A idade variou de
18 a 110 anos, com média de 40,87 anos (DP ± 16,15), sendo 50,2% do sexo masculino
e 49,8% do sexo feminino, onde a maioria é alfabetizada. A prevalência de indivíduos
com Diabetes Mellitus foi de 4,5% e a prevalência de hipertensos foi de 17,2%. A
correlação entre hipertensão e idade foi positiva e estatisticamente significativas
(p<0,000), assim como a correlação entre diabetes e idade, positiva e significativa
(p<0,000). Com relação às condições de moradia, um elevado percentual de indivíduos
reside em casa de tijolo (83,6%), seguido de madeira (10,8%); o número de cômodos
variou entre seis (24,5%) ou cinco (24%); e 99,5% tem energia elétrica. Nas questões
ambientais e sanitárias, a coleta de lixo ocorre em 99,3% dos casos; e o destino de fezes
e urina é em fossa (98,4%). Sobre o acesso ao serviço de saúde, 51,9% dos indivíduos
procuram a UBS, 33,6% dirigem-se a rede hospitalar quando necessário. Quanto ao
plano de saúde por família, 38,9% possuem algum tipo de plano. Conclusão: Os dados
de prevalência de DM e HAS vão ao encontro de estudos nacionais. Os estudos
epidemiológicos populacionais podem contribuir no planejamento de políticas públicas
e na qualidade de vida da população. O SIAB está sendo substituído pelo e-SUS, que é
um sistema de informação mais moderno e atualizado do MS.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E DOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS
ÀS LEISHMANIOSES, EM ÁREAS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO
ESTADO DO PARANÁ.
Mariza Fordellone Rosa Cruz, Larissa Meyer de Figueiredo, Carolina Fordellone Rosa
Cruz, Mayara de Almeida Martins, Mariana F. Rosa Cruz, Ellen de Souza Marquez,
Celmira Calderón. UENP: Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes
Paraná, Brasil
Introdução:A Leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários do gênero
leishmania, ocorrente pela picada da fêmea de flebotomíneos infectada com as formas
flageladas do parasito, durante o repasto sanguíneo. A leishmaniose pode ser
classificada como cutânea ou visceral. Modificações sócioambientais tem causado uma
alteração no perfil epidemiológico da doença em virtude da necessidade do parasita de
novas fontes alimentares, devido a ação antrópica em seu ambiente natural. O alto
número de frequentadores em unidades de conservação e parques ecológicos estreitam o
contato com possíveis vetores, aumentando o risco da transmissão, fato que motivou a
realização do estudo. Objetivos: Avaliar os fatores de risco que podem estar envolvidos
na transmissão da doença e a percepção dos usuários,funcionários e moradores do
entorno dos parques sobre os riscos da transmissão e métodos de prevenção da doença
leishmaniose. Método:O projeto foi desenvolvido nos parques Arthur Tomas e Mata
dos Godoy, que possuem respectivas áreas de 85,47 e 690 hectares, na região de
Londrina-PR, localizados em áreas de Mata Atlântica. Foram aplicados questionários
epidemiológicos para avaliar a percepção dos entrevistados sobre a transmissão e
prevenção à doença.Resultados: Dos 160 entrevistados, 55(65,6%) nunca ouviram falar
sobre a doença, 2(1,25%) já possuíram lesão e cicatriz compatível á Leishmaniose,
35(21,87%) conhecem alguém que já possuiu a doença, 9(58,12%) frequentavam áreas
rurais, 102(63,75) estavam á lazer, 37(23,12%) á trabalho, 28(17,5%) realizavam
turismo ou pesquisa. 136(85%) desenvolviam atividades diurnas até 18 horas,
76(47,5%) realizavam atividades em trilhas ou próximo a matas e 62(38,75%) próximos
a lagos, rios e cachoeiras, 122(76,25%) frequentam áreas com matéria orgânica, animais
silvestres e resíduos orgânicos, 99(61,87%) possuíam animais de estimação como
cachorro, hospedeiro do protozoário. Conclusão: Através de questionários, avaliaramse os fatores de risco e realizaram medidas de conscientização sobre prevenção e
controle em relação à transmissão da Leishmaniose Tegumentar. Percebe-se pelo perfil
dos resultados, que mais da metade dos entrevistados desconhece as formas de
transmissão da doença, e muitos freqüentam área de risco, o que suscita a necessidade
da realização de um trabalho de educação em saúde voltado a prevenção da doença.
Palavras – chave: Leishmanioses, Unidades de Conservação, doenças infecciosas
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MODELO NEURAL PARA PREDIÇÃO DE NASCIMENTO PRÉ-TERMO
Sâmara P. Costa1, José Eduardo R. Rabelo1, Alcione M. dos Santos1, Antônio Augusto
M. da Silva1, Rosangela F. L. Batista1, Heloisa Bettiol 2, Viviane C. Cardoso2,
Marco A. Barbieri2, Marcelo Z. Goldani3
1 Departamento de Saúde Pública – Universidade Federal do Maranhão
2 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo
3 Faculdade de Medicina – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO
INTRODUÇÃO: Nascimento pré-termo é aquele que ocorre entre a 20ª e a 37ª semanas de
gestação, sendo o problema perinatal atual mais importante. Os fatores de risco diferem entre
as populações, no entanto, ainda não estão claros quais e como os determinantes etiológicos
estão envolvidos. Diferentes modelos estatísticos vêm sendo utilizados na predição de
nascimento pré-termo. OBJETIVO: Determinar um modelo neural para predizer nascimento
pré-termo. METODOS: A base de dados considerada neste estudo faz parte de um projeto
maior intitulado Fatores Etiológicos do Nascimento Pré-Termo e Consequências dos Fatores
Perinatais na Saúde da Criança: coortes de nascimento em duas cidades brasileiras. Para
construção da rede neural foram utilizados dados de gestantes, recrutadas em quatro
maternidades públicas de São Luís – MA, que possuíam 1ª ultrassonografia realizada com
menos de 20 semanas de idade gestacional (IG). As variáveis de entradas do modelo neural
referem-se às características socioeconômicas e demográficas maternas, características do
pré-natal e hábitos de vida. O nascimento pré-termo, definido como aquele que ocorre com
menos de 37 semanas completas de IG foi considerado a variável de saída. Os conjuntos de
treino e de teste foram obtidos pelo método de validação cruzada. Diferentes redes neurais
feedforward foram treinadas com uma camada de entrada, uma oculta e uma camada de saída
com funções de transferência tangente sigmoidal.

O algoritmo de retropropagação

(backpropagation) foi utilizado para treinamento das redes. Especificidade, sensibilidade e
acurácia dos conjuntos de teste foram calculados. O programa MATLAB foi adotado no
desenvolvimento deste estudo. RESULTADOS: O melhor resultado de sensibilidade atingido
foi de 64%. Com relação à especificidade foi 54%. Já em relação à acurácia, a rede neural foi
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capaz de classificar corretamente em 55% dos nascimentos. CONCLUSÃO: Os resultados
obtidos evidenciam que o potencial das redes neurais na predição de nascimento pré-termo é
viável. Entretanto, diferentes arquiteturas de rede ou outros parâmetros podem ser testados
para a melhoria do desempenho da rede.
Palavras-chave: Nascimento Pré-termo. Modelos estatísticos. Redes neurais artificiais
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Título: Vigilância e o perfil epidemiológico dos casos notificados de sífilis adquirida no estado
de São Paulo, Brasil.
Autores: Wong Kuen Alencar, Carla Gianna Luppi, Solange Eduardo Chabu Gomes, Angela
Tayra.
Introdução:
A vigilância epidemiológica da sífilis adquirida no estado de São Paulo ocorre desde 1998, com
a recomendação de notificação, mas foi a partir de 2010, com a inclusão deste na lista nacional
de doenças de agravos de notificação compulsória que houve importante incremento no
número de casos notificados.

Objetivos:
Descrever as ocorrências e o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados no
estado de São Paulo, no período de janeiro de 2007 a junho de 2013.
Método:
Estudo realizado utilizando o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação da Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de DST/Aids–SP. As
notificações dos casos de sífilis codificados com a Classificação Internacional de Doenças CID
10=A53.0 Sífilis latente não especificada se recente ou tardia, de 2007 a 2010 CID10= A53.9
Sífilis não especificada, a partir de 2010 até 30 de junho de 2013 foram analisadas, após
processo de retirada de duplicidades e análise de consistência dos dados.
Resultados
De um total de 50. 551 casos notificados, 2.348 são de 2007, 6.874 de 2010, 14.297 de 2012 e
8.333 até junho de 2013. A distribuição em relação ao sexo: 61,2% do sexo masculino e 38,8%
do sexo feminino. Em relação à faixa etária: 36,2% com 20 a 34 anos; 28,6% com 35 a 49 anos;
19% com 50 a 64 anos; 7,3% com 65 ou mais; 5,8% com 15 a 19 anos; 0,2% com até 14 anos;
2,9% com idade ignorada. Quanto à raça/cor: 49,4% de brancos; 29,1% de pardos; 10% de
pretos; 1,0% de amarelos/ indígenas e 10,5% com a raça/cor ignorada. Referente à
escolaridade: 44,3% com ensino fundamental (incompleto ou completo); 24,1 % com ensino
médio (incompleto ou completo); 6,5% com ensino superior (incompleto ou completo) e 24,4%
dos casos com este dado ignorado ou não informado.

Conclusão
Foi observado aumento expressivo no número de casos notificados de sífilis adquirida a partir
do ano 2010, para ambos os sexos, maior proporção da raça/cor branca e uma proporção
importante de maiores de 50 anos de idade. As perspectivas da vigilância no estado são de
aumento crescente das notificações, refletindo incremento da testagem, do diagnóstico, do
tratamento e de serviços notificantes desse agravo, prevenindo e eliminando
consequentemente a sífilis congênita.
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JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: MAGNITUDE E PERFIL NO ESTADO
DO CEARÁ

Carlos Francisco Oliveira Nunes; Alberto Novaes Ramos Jr.
Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará

A judicialização da saúde tem preocupado magistrados e gestores públicos por todo o país pelo
impacto financeiro que causa. Entretanto, sua magnitude e seu perfil reais são desconhecidos, o
que tem dificultado o planejamento estratégico do Judiciário e do Executivo. OBJETIVO:
Caracterizar a judicialização do direito à saúde no Estado Ceará, dimensionando a sua
magnitude e descrevendo o perfil dos sujeitos envolvidos, das patologias e dos objetos
demandados. METODOLOGIA: Estudo quantitativo, transversal, com abordagem descritiva
de natureza exploratória, a partir de registros dos processos judiciais no Ceará, nos próprios
sistemas de informação do Judiciário que requereram o fornecimento de bens e/ou serviços em
saúde à Administração Pública entre 1998 e 2012. RESULTADOS: Esperava-se encontrar
8.344 processos segundo dados enviados pelos tribunais ao CNJ em 2011. Encontrou-se apenas
1.757. Desses, 965 foram alvos de uma segunda análise que revelou não haver diferença em
relação ao sexo dos autores, que a mediana das idades é 57,8 anos, que são, na maior parte,
aposentados [32%] e patrocinados por advogados particulares [68%], sendo que um único
advogado é responsável por 25% das demandas. Os bairros de Fortaleza com maior número de
processos [>20] são Aldeota, Centro, Edson Queiroz, Montese, Meireles e Messejana, sugerindo
que os autores residem em áreas valorizadas, boa parte na área litorânea. A solicitação por
medicamento representa 74% dos pedidos e as prescrições médicas vêm da própria rede pública
em 76% dos casos. As cinco especialidades médicas mais frequentes são hematologia [25%],
endocrinologia [8%], pneumologia [7%], oncologia [7%] e cardiologia [5%] e totalizam 51%
das prescrições. As patologias mais prevalente são: linfoma, DPOC, mieloma e diabetes, que
sozinhas representam 31,1% de todas as doenças. Os bens mais requeridos são Mabthera®,
Spiriva®, Lantus® e outros insumos para diabetes como agulhas e glicosímetro. CONCLUSÃO:
A judicialização concentra-se em poucos fármacos, poucas patologias e poucos advogados, o
que facilita uma intervenção estratégica sobre o fenômeno. Por fim, o perfil dos pedidos,
associado ao perfil dos autores, das patologias e à total ausência das doenças tropicais
negligenciadas suscita a hipótese de que a judicialização cria uma nova porta de acesso
amplificando as desigualdades e iniquidades em saúde.
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Fatores decisivos para suplementação com vitamina A em crianças até cinco anos
em um estado do nordeste do Brasil, um estudo de série transversal
Autores:
Hermano Alexandre Lima Rocha. Departamento de Saúde Comunitária, Universidade Federal
do Ceará. Rua Prof. Costa Mendes, 1609, 60.430-130, Fortaleza, Ceará, 85-33668044.
hermanoalexandre@gmail.com . 1. Análise estatística; 2. Redação do artigo ou revisão crítica
relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada
Anamaria Cavalcante e Silva. Faculdade de Medicina Christus, Rua João Adolfo Gurgel,133 –
Papicu, Fortaleza, Ceará, (85) 3265-6668. anamariacasil@yahoo.com.br . 1. Concepção do
projeto; 2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação
final da versão a ser publicada
Luciano Lima Correia. Departamento de Saúde Comunitária, Universidade Federal do Ceará.
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correialuciano@hotmail.com . 1. Coordenador da pesquisa; Concepção do projeto; 2. Redação
do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser
publicada
Jocileide Sales Campos. Faculdade de Medicina Christus, Rua João Adolfo Gurgel, 133 –
Papicu, Fortaleza, Ceará, (85) 3265-6668. Jocileide23@gmail.com 1. Concepção do projeto; 2.
Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da
versão a ser publicada
Márcia Maria Tavares Machado. Departamento de Saúde Comunitária, Universidade Federal
do Ceará. Rua Prof. Costa Mendes, 1609, 60.430-130, Fortaleza, Ceará, 85-33668044.
marciamachado@ufc.br 1. Concepção do projeto; 2. Redação do artigo ou revisão crítica
relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada
Álvaro Jorge Madeiro Leite. Departamento de Saúde Comunitária, Universidade Federal do
Ceará. Rua Prof. Costa Mendes, 1609, 60.430-130, Fortaleza, Ceará, 85-33668044.
alvaromadeiro@yahoo.com.br 1. Concepção do projeto; 2. Redação do artigo ou revisão
crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada
Antonio José Ledo Alves da Cunha. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de
Medicina. Ilha do Fundão - Cidade Universitária – Av Carlos Chagas Filho, 373.21941-902.
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Rio de Janeiro – RJ. (021). 25626708. acunha@ufrj.br 1. Concepção do projeto; 2. Redação
do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser
publicada

Autor correspondente:
Hermano Alexandre Lima Rocha. Departamento de Saúde Comunitária, Universidade Federal
do Ceará. Rua Prof. Costa Mendes, 1609, 60.430-130, Fortaleza, Ceará, 85-33668044.
hermanoalexandre@gmail.com . 1. Análise estatística; 2. Redação do artigo ou revisão crítica
relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada

RESUMO
Introdução :
A deficiência de vitamina A é ainda a principal causa de cegueira infantil no mundo.
Estima-se que a falta desta vitamina atualmente atinge 250 milhões de crianças préescolares, e destas 200 mil morrem nos 12 meses seguintes após a perda da visão. A
suplementação periódica de vitamina A em crianças é o método recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para a correção da deficiência nutricional.
Objetivos
Estudar de forma descritiva e analítica em cinco estudos dentro de um período de 20
anos os fatores maternos, familiares, de acesso ao sistema de saúde e socioeconômicos
afetando a adesão das crianças ao programa de suplementação de vitamina A.
Metodologia
2
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Dados da Pesquisa de Saúde Materno-Infantil do Estado do Ceará (PESMIC) foram
utilizados nesta pesquisa. A PESMIC é uma série transversal de cinco estudos
transversais de base populacionalpesquisando uma amostra representativa da população
estadual de mulheres em idade reprodutiva e crianças pré-escolares do Ceará, um estado
no nordeste do Brasil. Várias variáveis foram analisadas. A maioria das variáveis foi
dicotomizada.

Realizamos

análise bivariada

entre

as

variáveis

consideradas

determinantes da suplementação com vitamina A. Nesta análise de uma série de estudos
transversais , o odds ratio (OR ) foi estimada similar à proporção de incidência
cumulativa em estudos de coorte. O modelo de regressão logística binária foi utilizada
para investigar se a força da associação encontrada na análise univariada foi
significativamente afetada pela presença de possíveis variáveis de confusão.
Resultados
Verificando a influência do acesso aos serviços de saúde sobre a suplementação de
vitamina A, observou-se que o uso de serviços de saúde é altamente impactante na
suplementação de crianças. Na análise multivariada, observou-se que, em 1987, a região
em que a criança vivia (urbanizada ou não), acesso ao serviço de saúde e outras foram
significativas até mesmo quando ajustada para outras variáveis. Em 2007,
permaneceram acesso a água encanada e vacinação com BCG.
Discussão
Conclui-se que os fatores que influenciam a suplementação de vitamina A no início do
período de 25 anos foram fortemente relacionados com a situação socioeconômica das
famílias, o que mudou em 2007. Isto indica uma possível redução da desigualdade no
acesso de crianças aos programas de suplementação de micronutrientes.
3
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Perfil de mortalidade por aids no estado do Rio Grande do Sul e sua capital no
período de 1996 a 2011
Autores: Ana Paula da Cunha
Marly Marques da Cruz
Raquel Maria Cardoso Torres

Introdução: Em 2010, o Rio Grande do Sul (RS) foi o estado que apresentou a maior
taxa de mortalidade por aids do Brasil, com 13,6 óbitos/100.000 hab, enquanto a taxa do
país foi de 6,3 óbitos/100.000 hab. No mesmo ano, o risco de morte por aids na capital
do RS, Porto Alegre (POA), foi de 34,4 óbitos/100.000 hab. Objetivo: analisar os
padrões de mortalidade por aids no RS e POA, segundo características
sociodemográficas, no período de 1996 a 2011. Método: Trata-se de um estudo
ecológico, onde as unidades de análise foram RS e POA. Os dados de mortalidade
foram coletados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da
Saúde e os dados populacionais no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). As taxas de mortalidade por aids foram padronizadas pelo método direto no RS
e POA. As variáveis analisadas foram: faixa etária, escolaridade, sexo, raça/cor, estado
civil e ocupação. Resultados: No período analisado foram registrados 20.202 óbitos por
aids no RS e 7.562 óbitos em POA, o que representou 37% da mortalidade do RS. O
coeficiente padronizado de mortalidade em POA apresentou-se elevado em todos os
anos da série, com característica flutuante e uma média de 30,5 óbitos/100.000 hab,
enquanto que no RS o padrão foi constante e a média foi de 11,2 óbitos/100.000 hab.
Em ambas as regiões, o risco de morte segundo sexo foi mais expressivo entre os
homens, porém, notou-se aumento gradual entre as mulheres de 1996 a 2011. No que
tange à raça/cor, a branca alcançou a maior proporção de óbitos, porém, ao analisar-se o
risco de morte nesta variável em 2010, evidenciou-se maior taxa de mortalidade na raça
negra, com 39,3 óbitos/100.000 hab no RS e 91,4 óbitos/100.000 hab em POA e na raça
branca 11,9 óbitos/100.000 hab no RS e 25,8 óbitos/100.000 hab em POA. Os solteiros
apresentaram maior percentual de óbitos em todo período no RS e em POA. As
variáveis escolaridade e ocupação obtiveram uma média superior a 40% e 50% de dados
ignorados, respectivamente, o que prejudicou a análise destas variáveis no RS e POA
em todo o período. Conclusão: A caracterização dos fatores relacionados às mortes por
aids pode auxiliar na compreensão da elevada mortalidade no RS e POA. Ademais, tais
características evidenciam fatores que requerem atenção e maior direcionamento em
termos de políticas de prevenção e assistência às pessoas que vivem com HIV e aids.
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Mudança do perfil de pacientes internados em hospital secundário 100% SUS após um ano
de atuação de equipe de medicina hospitalar
Autores: Laura F. Bahlis, Luciano Passamani Diogo, Daiana Rohr, Fernando Waldemar, André
Wajner, Vinícius S. Soares, Jean Ernandorena, Fabrício Fonseca.
Introdução: O modelo de cuidados de pacientes internados utilizado pela equipe de médicos
hospitalistas é pouco conhecido no Brasil, porém já está estabelecido em outros países. Este
modelo fundamenta-se em cuidado integral ao paciente, observância da relação custo
benefício, qualidade assistencial e satisfação do cliente, ausência de conflito de interesses da
equipe assistencial, educação continuada, trabalho multidisciplinar, produção de
conhecimento
para
gestão
e
produção
científica.
Objetivo: Descrever as características demográficas, clinicas e indicadores do hospital antes e
após
a
implementação
do
serviço
de
medicina
hospitalar.
Método: É realizada a coleta dos dados de todos os pacientes internados para equipe de
hospitalistas. No momento da alta, por meio de questionário impresso, funcionário treinado
sob supervisão da equipe assistencial realiza a coleta. Posteriormente o questionário é
digitado em banco de dados do Excel®. O processo de digitação é revisado e então importado
para o programa SPSS®. Foi utilizado como base os pacientes internados nos dois primeiros
meses de atuação (novembro e dezembro de 2013) e como comparação pacientes internados
para equipe um ano depois (novembro de dezembro de 2014). Foram utilizados estatística
descritiva e estatística analítica com teste qui-quadrado, teste T students e Mann Whitney.
Resultados: No primeiro período, foram atendidos 190 pacientes, enquanto no segundo foram
287 (aumento de 66%). Pacientes com escore de Charlson maior do que 3 (escore de
gravidade) eram 11,6% no período inicial, sendo de 22% no período de comparação (aumento
de quase 100% com α0,004). A mediana de tempo de internação caiu de 5 para 4 dias,
α
0,027. Não houve
diferença significativa na taxa de mortalidade.
Conclusão: houve mudança significativa no perfil de pacientes clínicos após um ano de atuação
da equipe de medicina hospitalar. O número de pacientes atendido no mesmo período de
tempo foi quase o dobro, com aumento importante da complexidade dos mesmos. Entretanto,
o tempo de internação diminuiu. Desta forma, os dados sugerem que a implantação do
modelo de medicina hospitalar teve impacto positivo na prestação de serviços aos usuários de
nosso hospital.
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CONSUMO DE BENZODIZEPÍNICOS ENTRE USUÁRIOS DO SUS EM BLUMENAU-SC
ZIMMERMANN, K. L.; SANTA HELENA, E.T.; LOCH, A.P.

Os Benzodiazepínicos(BZDs) são medicamentos de ação central utilizados por mais de
dez por cento da população e considerado um problema de saúde pública no Brasil.O
objetivo é descrever o perfil dos prescritores e usuários de BZDs do SUS em
Blumenau/SC.Trata-se de um estudo epidemiológico observacional,transversal, baseado
em dados secundários.Foram revisadas prescrições de 2007 a 2012 do banco de dados
da Vigilância Sanitária.As variáveis examinadas foram idade e sexo do usuários,nome
do BZDs,dose,forma farmacêutica e especialidade do prescritor.Foram calculados
alguns indicadores como média e mediana de receitas por usuário,média de prescrições
por especialidade,medicamentos por especialidade e medicamentos predominantes nas
prescrições.Foram encontrados 25303usuários,8401(33,2%)homens com idade média de
49(DP 16,51),16414(64,87%)mulheres com média de idade 49,6(DP 15,4).Identificouse 77 usuários(0-9 anos),382(10-19),18231(20-59) e 6620(60 anos ou mais), com média
de 49,5 anos e DP de 15,7,mediana de 49 anos,primeiro quartil de 38 e terceiro de 60.O
número de prescritores foi 828,total de 43 especialidades,dividida em seis grandes
áreas,em ordem de predominância:Clínica,Pediatria,Cirúrgica,Ginecologia e
Obstetrícia,Psiquiatria e Neurologia.Foi calculada a média de prescrições por prescritor
de cada grande área,sendo o Psiquiatra detentor de maior média(140,5),seguido dos
Clínicos(117,03),Neurologistas(91,19),Cirurgiões(43,81),Pediatras(34,72)
e
o
Ginecologistas Obstetras(27,47).A mediana de receitas por usuário foi de 2 e a média de
3,02.Observou-se ainda que Psiquiatras prescrevam mais Clonazepam 2mg cp, os
Clínicos mais Clonazepam 2mg cp, assim como os Neurologistas.Houve um
predomínio de prescrições do medicamento Clonazepam 2mg cp(58513,
76,22%),seguido do medicamento Diazepam 10mg cp(16219, 21,12%),Clonazepam 2,5
mg/mL solução oral(1476,1,92%),Diazepam 10mg solução injetável(556, 0,72%) e
Midazolam 15mg solução injetável(5, 0,006%).A administração prolongada de BZDs
induz a prejuízos nas funções cognitivas e psicomotoras e problemas como
dependência,tolerância e abuso.Diante dos resultados fica iminente a necessidade de
novas politicas públicas a fim de prevenir e minimizar o uso indiscriminado dessa classe
de medicamentos.
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Epidemia de doença diarreica aguda em Alagoas, 2013.
Lima, M.S.; Brotas Neto, J.L.; Santos, J.L.
Introdução: A doença diarreica aguda (DDA) é uma síndrome causada por diferentes
agentes etiológicos, cuja manifestação predominante é o aumento do número de
evacuações, com fezes aquosas ou de pouca consistência. A deficiência do
abastecimento de água tratada, destino inadequado dos dejetos, alta densidade
populacional, carências de habitação, higiene inadequada, alimentação precária e
educação insuficiente, favorecem a ocorrência da doença. Sendo um importante
problema de saúde pública, principalmente na região nordeste com um padrão
endêmico com incidência elevada principalmente na infância e em outros momentos,
epidêmicos, como o vivenciado por alguns estados no ano de 2013. Objetivo:
Descrever a ocorrência da epidemia por doença diarreica em Alagoas. Método:
Estudo descritivo quantitativo seccional no período de 28 de abril a 29 de agosto de
2013, através do Sistema de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas
Agudas (SIVEP_DDA) e sistema de monitoramento de Surto de Doença e Diarreica
Aguda. Para demonstrar diferença significativa da ocorrência foi utilizada a
metodologia estatística gráfica do diagrama de controle. Resutados: 25 municípios
em epidemia, com 90.319 casos. Quando comparado com o mesmo período de 2012, onde

foram notificados 53.592, identificamos um acréscimo de 68,53%, com pico epidêmico na SE
23 com 7.890 casos com redução a partir da semana 24, foram registrados 54 óbitos, o

maior percentual destes ocorreu entre pessoas do sexo feminino, 61% procedente na
zona rural. A faixa etária mais acometida foi a de maior de 60 anos com 56%, seguida
por menor de 1 ano com 35%. Dentre as amostras clínicas examinadas foram
encontradas positividades para: Aeromonas, Salmonella ser. Infantis, Shigella
flexneri, Entamoeba Histolytica, Rotavírus, Escherichia coli enteroinvasora,
enterotoxigênica com genes diversificados quanto à virulência. Quanto a análise da
água, de forma geral, demonstram que Alagoas tem uma água de baixa qualidade
ofertada pelo Sistema de Abastecimento com teores de cloro, turbidez e presença de
bactérias patogênicas. Conclusão: A banalização por parte de alguns profissionais,
da própria população e gestores de saúde considerando como “normal” o problema
em seus municípios, vem elevando a ocorrência e a letalidade da doença.
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TOMÉ, PG; FERREIRA, MF; BOCCOLINI, CS; HASSELMANN, MH.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DURAÇÃO MEDIANA DO ALEITAMENTO
MATERNO EM MULHERES NA BOLÍVIA

Introdução
O aleitamento materno (AM) constitui um dos pilares para a promoção da saúde das crianças.
Recomenda-se que este seja exclusivo até 6 meses e complementado até 2 anos ou mais.
Contudo, a duração mediana do AM em 2013 era de 14 meses na América Latina e Caribe. A
Violência Doméstica (VD) contra mulheres, além de violar direitos humanos fundamentais,
pode modificar os padrões de alimentação infantil de amamentação.
Objetivo
Investigar associação entre VD e duração mediana do AM entre crianças menores de 24
meses residentes na Bolívia.
Métodos
Foi conduzido estudo seccional na Bolívia em 2008 nos moldes da Demographic and Health
Survey –DHS, com 7910 mães entre 15 e 49 anos com filhos menores de 59 meses. Foram
obtidos dados de VD (violência física_(VF) e sexual_(VS)), variáveis socio-econômicas
(escolaridade e idade materna, escore socio-econômico e local de residência - urbano/rural) e
duração do AM em meses (desfecho-com censura posteriormente estabelecida aos 24 meses).
Foi realizada análise bivariada de Kaplan-Meier, com teste de Log-Rank, e as variáveis com
valor de p inferiores à 0,20 foram selecionadas para compor a regressão múltipla de Cox.
Adotou-se intervalo de confiança de 95%. O peso amostral do cluster foi considerado nas
análises.
Resultados
A duração mediana do AM foi de 16 meses (IC95%=15,78-16,24), e as frequências de VF e
VS relatadas foram de 28,7% e 7,4%, respectivamente.
Nas análises de Kaplan-Meier, mulheres que sofreram VF tiveram duração mediana de AM
de 18 meses (IC95%=17,62-18,38), superior as que não sofreram (16 meses, IC95%=15,7316,27) (p=0,032). A VS não associou-se estatisticamente com a duração de AM. Pelo modelo
de Cox ajustado, as que sofreram VF tiveram duração mediana do AM elevada em 10%
(RR=1,10,IC95%=1,01-1,19), mesmo após ajuste por variáveis socio-economicas. Foi
observada maior duração do AM entre mulheres mais pobres(p=0,002), e menor duração
entre as mais jovens(p=0,016).
Conclusão
Diferente de outros estudos, notou-se que a VD está associada a maior duração do AM entre
bolivianas. Diferenças contextuais, culturais e metodológicas devem ser discutidas para o
entendimento dessa associação encontrada, bem como estudos comparativos podem ser
realizados considerando outras populações e outras práticas de alimentação na infância.
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PREVALÊNCIA

DE

TRABALHADORES

POR

APOSENTADORIAS⁄

AFASTAMENTO DOENÇAS MENTAIS SEGUNDO A PREVIDÊNCIA SOCIAL
Francisca Maria Aleudinelia Monte Cunha. Professora Universitária das Faculdades
INTA (Sobral-Ce). aleudineliamonte@hotmail.com
Maria Luiza Caires Comper.Coordenadora de Curso de Fisioterapia - União
Metropolitana de Ensino e Cultura ( Unime)- Itabuna-Ba
marialuizacaires21@hotmail.com
Hélio Gustavo Santos..Professor do Centro Universitário São Camilo-ES - Cachoeiro
de Itapemirim. heliogustavo3@hotmail.com
Roberto Rodrigues Bandeira Tosta Maciel; Centro Universitário Estácio da Bahia.
robertobtm@hotmail.com
Rosimeire SimprimePadula Professora Doutora do Programa de Mestrado e Doutorado
em Fisioterapia da Universidade de São Paulo rosipadula@gmail.com

Introdução:No Brasil, os transtornos mentais representam a terceira causa de
afastamentos do trabalho por doença, estando atrás dos traumas e das doenças
osteomusculares. No Brasil, em 2013, o número de trabalhadores afastados por
transtornos mentais no país atingiu a marca de 12.337 casos. O aumento da incidência
preocupa, pois levaram ao pagamento de mais de R$ 211 milhões de novos benefícios
previdenciários em 2011.
Objetivo: Identificar a prevalência de trabalhadores se afastaram do trabalho em razão
de doença mental ou transtorno do comportamento, no período de 2010 a 2012.
Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico,descritivo, conduzido com dados
secundários de registros de benefícios acidentários concedidos pelo INSS entre os anos
de 2010 a 2012, extraídos da base de dados do INSS. As variáveis coletadas foram:
quantidade de auxílios doença e de auxílios acidentes de trabalho relacionados as
doenças mentais; gênero e localidade. Os dados foram analisados com o uso do
programa Excel versao10.
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Resultados: O número total de trabalhadores afastados no período foram 46.310, sendo
16.681 afastamentos no ano de 2010, (15.626) em 2011 e 14.003 em 2012. A população
da zona urbana recebeu mais benefícios previdenciários (1.359) do que a zona rural
(23). Em relação ao gênero, os homens residentes na zona urbana receberam maior
número de benefícios (972) e as mulheres receberam mais benefícios apenas na zona
rural (12). Em relação a auxilio doença e acidente, (576.14) na zona urbana e zona rural
(12.486).
Conclusão: A prevalência de trabalhadores afastados por doenças mentais mostrou-se
maior no ano de 2010. Em relação ao gênero, os homens tiveram maior prevalência na
zona urbana e as mulheres na zona rural. Com isso os chamados transtornos mentais e
comportamentais acedem um sinal de alerta para trabalhadores pois ocupam o terceiro
lugar em quantidade de concessões de auxílio-doença acidentários pela Previdência.
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Título: Vigilância da Tuberculose na População em Situação de Rua
Autores: Patrícia Leal Sousa

Terezinha de Lourdes Pereira

Introdução: Morador de rua ou a pessoa em situação de rua é o individuo que sem
moradia, pernoita nos logradouros da cidade, em casas abandonadas, cemitérios,
carcaças de veículos, terrenos baldios ou em depósitos de papelão e sucata. Vivem ‘na’
e ‘da’ rua, e quando organizadas preferem ser chamadas de “pessoas em situação de
rua” por acreditarem que seja uma situação transitória e não uma condição de vida
(ROSA; CAVICCHIOLI; BRÊTAS, 2005). Este trabalho tem como pressuposto que,
como a tuberculose é uma doença altamente transmissível, principalmente em
populações vulneráveis como as pessoas em situação de rua, é fundamental que haja
uma discussão para o levantamento de ações que preveem a diminuição do contagio e a
quebra da cadeia de transmissão da doença. Objetivo: Discutir o papel da vigilância em
saúde em relação às pessoas em situação de rua acometidas por tuberculose na região de
Santo Amaro e Cidade Ademar, com o intuito de levantar os dados epidemiológicos e
conhecer o fluxo de atendimento/acolhimento.Metodologia/Resultados: Os dados
epidemiológicos foram consultados segundo as notificações de tuberculose pela
supervisão de vigilância nos anos de 2012 e 2013. Também foram consultados os dados
do Programa de Controle da Tuberculose e informações da SUVIS quanto ao fluxo de
notificação e encaminhamento dos casos para o tratamento da doença. Em

2012 e

2013 foram notificados 32 casos de pessoas em situação de rua com tuberculose, com as
seguintes características: predomínio do sexo masculino (80%); prevalência da cor
parda (60%); maior porcentagem com idade entre 40-49 anos (45%); 70% com até 7
anos de estudo; maioria desempregado (60%); e 16 relataram que fazem uso de álcool
e/ou uso de drogas e/ou uso de cigarros. Em relação ao tratamento da tuberculose: 59%
foram ou estão sendo atendidos nas unidades básicas de saúde; segundo o tipo de
tratamento da tuberculose, somente 20% realizam ou realizaram a quimioterapia
supervisionada; do encerramento dos casos, 22% obtiveram cura e 13% abandonaram.
Conclusão: Este trabalho, além de identificar os casos de tuberculose via vigilância em
saúde e apresentar os fluxos de atendimentos dos serviços públicos dos pacientes com a
doença, vem apontar a necessidade de desenvolver ações para a inclusão social desta
população seja no âmbito no trabalho, da educação, da habitação, e também para a
restabelecimento e fortalecimento do vínculo familiar e da sociedade. Para que de fato
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essas ações da vigilância em saúde para o combate e controle da tuberculose na
população em situação de rua aconteçam, é fundamental que tenham políticas e
programas que promovam a inclusão de profissionais qualificados para o atendimento
dos casos, à acessibilidade aos diversos serviços para o tratamento da doença e a
intersetorialidade para suprir todas as necessidades da população.
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Condições de trabalho dos profissionais no setor saúde em município no interior da
Bahia
Murilo da Silva Alves – Mestre. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. murilosevla@gmail.com
Emilaine Santos Souza – Discente do curso de Enfermagem Saúde da Universidade
Estadual de Santa Cruz – UESC. emilaine87@gmail.com
Pollyanna Alves Dias Costa. Doutoranda. Professor do Departamento de Ciências da
Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. pacosta@uesc.br
Cristina Andrade Setenta. Doutora. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. cristina70@uol.com.br
Tânia Maria de Araújo. Doutora. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Estadual de Feira de Santana- UEFS. araujotania@hotmail.com
A situação dos trabalhadores da saúde, relacionadas às condições de trabalho, tem
motivado estudos. O estudo objetiva averiguar as dimensões que envolvem as condições
de trabalho dos profissionais da saúde no município de Itabuna-Ba. Trata-se de um
estudo quantitativo, transversal, com base em um inquérito epidemiológico
multicêntrico de caráter descritivo, tendo como população 628 profissionais de saúde e
outros trabalhadores que atuam no setor saúde em unidades de atenção primária,
secundária e gestão. Aprovado pelo CEP/UEFS n° 267/2009, utilizou-se questionários
estruturados, fechados e padronizados com variáveis dos seguintes blocos: informações
gerais sobre o trabalho e sobre o ambiente de trabalho. Coleta de dados realizada entre
agosto/2012 e julho/2013, informações armazenadas no Epidata 3.0, exportados para a
análise no Epidata Analysis 2.2.182. Resultados: 28,7% ventilação razoável; 28,7%
temperatura razoável; 28,5% iluminação razoável; 62,3% ruído razoável no local de
trabalho; 26,6% condições de cadeiras e mesas razoável; 51,0% os recursos técnicos e
equipamentos precários; 69,3% não possuem EPI à disposição; 27,2% não fazem uso
dos EPI a disposição; 43,3% tem exigência regular dos recursos disponíveis; 44,7%
nunca entraram em contato com materiais biológicos; 37,6% nunca usaram materiais
antissépticos; 77,4% nunca entraram em contato com gases anestésicos; 76,0% nunca
prepararam ou administraram medicações; nas exigências do trabalho, 41,1% raramente
faz pausas no trabalho; 39,6% às vezes fica em pé por muito tempo; 44,1% às vezes fica
sentado por muito tempo; 37,1% exige que se deambule sempre; 58,8% raramente exige
que o trabalhador levante, carregue ou empurre peso excessivo; 51,1% às vezes exige
que ajude o paciente a se movimentar; no setor de trabalho, 41,2% não tem materiais
suficientes para realizar suas tarefas; 61,9% não possuem sala de descanso; 67,5%
possuem sanitário no local de trabalho; 52,9% tem tempo disponível para alimentar-se;
56,5% tem refeitório disponível no trabalho; 69,5% não recebe de lanche; 51,8% não
possui escaninhos para guardar pertences; 52,2% não reside em área onde trabalha.
Considera-se necessário, intervenções nas condições de trabalho e vigilância da saúde
dos trabalhadores por indicadores de avaliação e acompanhamento destas condições no
setor saúde a serem utilizados no cotidiano.
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PROJEÇÕES DE MORTALIDADE POR CÂNCER DE LARINGE NO BRASIL E REGIÕES ATÉ O ANO
2030
Dyego Leandro Bezerra de Souza, Isabelle Ribeiro Barbosa, Jéssica Nayara Vieira Paulino, Maria
Helena Pires Araújo Barbosa, Iris do Céu Clara Costa

Objetivo: Realizar projeções de mortalidade por câncer de laringe no Brasil e por regiões
geográficas até o ano 2025. Métodos: Foram considerados os óbitos por câncer de laringe
coletados a partir do DATASUS. Os dados da população brasileira e regiões, assim como as
projeções de população, foram obtidos do IBGE. As projeções foram realizadas para o período
2011-2030, a partir do programa Nordpred com base no período de 1996-2010, utilizando o
modelo idade-período-coorte. Foram calculadas as porcentagens de mudança no número de
mortes segundo as mudanças populacionais e o risco. Resultados: No período 2006-2010
foram registradas 95491 mortes por câncer de laringe no Brasil e espera-se um incremento da
mortalidade de 69% em homens e 104% em mulheres até o ano de 2030, devido
principalmente ao envelhecimento populacional e aumento na população. Em homens, a taxa
de mortalidade observada em 2006-2010 foi de 3,77 e a prevista para 2026-2030 de 3,28
mortes por 100000 habitantes/ano. Já nas mulheres, se prevê uma mudança de 0,43 a 0,46
mortes por 100000 habitantes/ano. Nos homens, estima-se um incremento no número de
mortes de 179% na Região Norte, 168% na Nordeste, 98% na Centro-Oeste, 48% na Sudeste e
49% na Sul. No sexo feminino, espera-se aumento da mortalidade de 175% na Região Norte,
98% na Nordeste, 2,2% na Centro-Oeste, 119% na Sudeste e 30,4% na Sul. A redução do risco
de morte ocorrerá nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul no sexo masculino e nas regiões
Centro-Oeste e Sul no feminino. Conclusão: As projeções indicam que o número de mortes por
câncer de laringe se duplicará no país até o ano 2030, devido principalmente ao
envelhecimento populacional, aumento populacional e também ao aumento no risco em
algumas regiões. Este estudo fornece informação epidemiológica para o desenvolvimento de
políticas públicas e o planejamento de medidas que visem à prevenção do câncer de laringe,
assim como sua detecção precoce e tratamento.
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SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES
Edinara Kovalski, Heloisa S. Dzickanski, Malu Montoro, Pollyana Weber da
Maia Pawlowytsch, Renata Campos.
Universidade do Contestado, Pró/Pet Saúde, Mafra, Santa Catarina, Brasil
Introdução:A saúde mental vem crescendo significativamente na área da
saúde do trabalhador, a manifestação do estresse vem se mostrando cada vez
mais influente. Objetivo: identificar os aspectos psicológicos referentes ao
estresse no trabalho e suas manifestações físicas. Material e Métodos: foi
utilizado um questionário semi estruturado abordando as possíveis
manifestações do estresse no corpo, mente, comportamento e emoção, com 21
trabalhadores por meio de um estudo transversal dos setores de farmácia,
higienização, lavanderia e nutrição e dietética de um hospital do Planalto Norte
Catarinense. A coleta de dados foi realizada em março de 2014. Resultados: a
idade média dos entrevistados foi de 40,5 ± 9,4 anos, a carga horária 7,7 ± 1,1
horas. Os sintomas mais presentes no corpo foram: músculos tensionados
(52%); mente: decisões apressadas e preocupação, ambos com (19%);
comportamento: insônia (48%) emoções: ansiedade (57%). Conclusão: com
este estudo foi possível observar a existência de uma relação entre a saúde
mental do trabalhador e as manifestações do estresse no grupo estudado.
Sendo identificadas com maior prevalência as manifestações de natureza
emocional através da ansiedade e as manifestações do corpo através da
tensão muscular.
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Motivos da baixa demanda de homens em uma Unidade Saúde da Família de
Vitória-ES

Autores: RESENDE, M.C.; MADEIRA, E.S.; MACHADO, T.M.; FONTES, M.P.;
CASSARO, T.P.; COSTA, C.O.; LAPUENTE, L.R.M.; MORAES, P.B.; MORAES, R.F.;
OLIVEIRA, C.F.O.; SILVA, C.S.; RIBEIRO, S.L.; TEIXEIRA, T.M.;

Faculdade Brasileira - MULTIVIX

Introdução: Os homens vivem em média sete anos menos do que as mulheres e têm
mais doenças do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arterial mais elevada
e a cada três mortes de pessoas adultas, duas são de homens. Na Unidade Saúde da
Família (USF), local desta pesquisa, a maioria dos pacientes são mulheres. Objetivo:
Conhecer o perfil da população masculina de uma USF de Vitória-ES e identificar os
motivos dos homens não a frequentar. Método: Estudo descritivo quantitativo,
desenvolvido, em 2011, em um bairro da região mais carente de Vitória, cuja amostra,
calculada com erro amostral de 5% e nível de confiança de 95%, foi de 304 homens
residentes, para uma população masculina de 2365 homens entre 20-59 anos. A
coleta de dados após aprovação do CEP-MULTIVIX, foi por visita domiciliar realizada
pelo pesquisador junto com a agente comunitária de saúde e a seleção das
residências teve início pela primeira casa da esquina situada mais ao sul, seguindo em
sentido horário, uma casa sim e duas não, em cada quadra. Na casa selecionada
foram dadas orientações sobre a pesquisa e aqueles que concordaram em participar,
assinaram o termo de consentimento e foram entrevistados. A partir do banco de
dados foram construídas tabelas que foram analisadas. Resultados: Foram
entrevistados os 304 homens previstos, estando 97% deles cadastrados na USF. A
faixa etária de maior ocorrência foi a de 20 e 29 anos (34%), 68% eram casados, 38%
possuíam mais de 8 anos de estudo, 59% ganhavam entre 1 a 3 salários mínimos;
82% não possuíam plano de saúde; 68% nunca fizeram exames de chek-up e 58%
fazem uso de algum tipo de medicação. Quanto à procura pela USF para problemas
de saúde, 57% destes homens não a procuram e 64% procuram o Pronto
Atendimento. Quanto ao motivo para a não procura da USF, 38% informaram que por
dificuldade de conseguir atendimento, 21% por não se sentir doente; 17% por falta de
interesse ou tempo, 14% por achar o atendimento ruim, 10% por ter plano de saúde.
Conclusão: A maioria (52%) referiu fatores relacionados à USF para a não procura,
sendo um desafio na implementação da saúde do homem, a mudança do processo de
trabalho na USF, que deve ter como base a capacitação e valorização da equipe, de
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forma a ter condições de conhecer a realidade local e intervir considerando aspectos
biopsicossociais da população masculina sobre o seu cuidado.
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CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE ADOLESCENTES RELACIONADOS ÀS
DSTs E A AIDS NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA AGENTE DE SAÚDE
ADOLESCENTE

Francisco Marto Leal Pinheiro Júnior1
Francisca Maria Oliveira Andrade2
Raimunda Hermelinda Maia Macena1
Armando Luís Bandeira de Paula3
Márcia Maria Tavares Machado1
RESUMO
Introdução: Diferentes iniciativas entre saúde e educação buscaram formas eficientes de
desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de DST/AIDS entre adolescentes.
Apesar dos esforços, não tem sido possível obter uma boa integração entre as unidades
de saúde e as escolas. A estratégia Agente de Saúde Adolescente (ASA) surge como um
movimento que visa desenvolver atividades relacionadas aos aspectos de vulnerabilidade
Às DST/AIDS entre os estudantes. Objetivo: Descrever os conhecimentos e práticas de
adolescentes envolvidos pela estratégia ASA. Metodologia: Estudo transversal com
adolescentes do ensino fundamental e médio de escolas do município do Eusébio/CE e
que participaram de atividades do ASA. O processo de amostragem foi estratificado de
acordo com o ano cursado pelos alunos. A amostra foi de 302 adolescentes. A coleta de
dados foi realizada através de questionário autoaplicável preenchido durante o turno de
aula. O conhecimento foi avaliado através de perguntas sobre formas de transmissão e
tratamento das doenças. Resultados: Os adolescentes tinham média de idade de 14 anos,
eram eminentemente solteiros (94,7%) e cursavam entre o 6º e o 9º ano (69,0%). O início
da atividade sexual foi, em média, aos 13 anos, sendo que menos da metade usou
preservativo na primeira relação (46,0%). 60% referem uso do preservativo na última
relação. Aproximadamente 40% referiram mais de um parceiro sexual na vida e cerca de
20% relataram prática homossexual ou bissexual. As perguntas referentes ao
conhecimento sobre HIV tiveram índices de acerto entre 77 e 95%, em relação ao DST
esses números foram menores. Conclusão: Embora os adolescentes tenham
conhecimento acerca da transmissão e formas de prevenção das DST nota-se um
descompasso entre o discurso e a prática. Recomenda-se que as atuais estratégias
desenvolvidas nos diversos espaços sociais prossigam. Entretanto é importante que
estratégias mais lúdicas utilizando a linguagem jovem sejam implementadas visando
maior aderência dos jovens nas atividades e consequente adoção de comportamentos
seguros.

Universidade Federal do Ceará.
Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF.
3
Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS Ceará – GAPA/CE.
1
2
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PELAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS
Eliane de Fátima Almeida Lima1, Ana Inês de Sousa2, Cândida Caniçali Primo3,
Franciele Marabotti Costa Leite4, Marcia Peixoto Cesar5.
Introdução: com reorganização das ações de saúde proposta com a implementação da
Atenção Primaria no Brasil (APS), tornou-se necessário programar atividades de
avaliação sobre a efetividade e eficácia dos serviços de saúde prestados a população,
tornando-se esse, parte fundamental no planejamento e na gestão do sistema de saúde.
Objetivo: Avaliar a qualidade da Estratégia Saúde da Família na perspectiva das
usuárias a partir dos atributos da APS. Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo
seccional, com abordagem quantitativa, desenvolvido nas Unidades Básicas Saúde do
município de Serra, ES que apresentavam o modelo de ESF. A população em estudo foi
constituída por mulheres usuárias das estratégias e cadastrada na unidade por meio da
ficha do SIAB. Para avaliar a qualidade de serviços de saúde, foi aplicado o PCA-Tool.
versão adulta. Para obter o escore de qualidade das ESF, foi calculada a média de cada
valor dos itens que compõem as dimensões e subdimensões do instrumento e os valores
de escores ≥ 6,6 foram definidos como elevados, enquanto, que valores < 6,6 foram
considerados baixos, os dados foram coletados entre os meses de Agosto e Setembro de
2013. Resultados: Foram entrevistadas 215 usuárias. A maioria das usuárias
entrevistadas é casada (59,1%), possui filhos (88,8%), em relação ao grau de instrução,
36,8% possuem ensino médio completo e quanto à classe econômica a maior parte
pertence à classe C (71,6%). Verificou-se que a dimensão com menor média (1.80) foi
acessibilidade. Os atributos: longitudinalidade, coordenação, integralidade e orientação
tiveram resultados insatisfatórios. Por outro lado, “Acesso utilização” (8,76) foi à
dimensão avaliada mais positivamente. Conclusão: conclui-se que na perspectiva das
usuárias que acessam os serviços e vivencia a atenção ofertada praticamente todos os
atributos precisam ser melhorados e que a avaliação da assistência pelos usuários pode
atuar como um importante instrumento da qualidade dos serviços ofertados e também
fortalecer sua participação nos processos de planejamento e controle social, permitindo
a construção de intervenções mais adequadas aos problemas encontrados no cotidiano
dos serviços, propiciando avanços nas formas de cuidado e gestão dos serviços de
saúde.
Descritores: Atenção primária à saúde; saúde da família; avaliação de serviço de saúde;
Usuárias.
1.

2.
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Características sociodemográficas de pacientes diabéticos da rede pública de saúde:
análise a partir do sistema HiperDia
Daniel Nogueira Cortez1; Heloisa de Carvalho Torres2; Ilka Afonso Reis3; Débora Aparecida
Silva Sousa4; Maisa Mara Lopes Macedo4
1

Doutorando pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor

Assistente II do Curso de Enfermagem Universidade Federal de São João del-Rei/Divinópolis,
Minas Gerais. Av. Sebastião Gonçalves Coelho, 400. Sl 302.1D. B. Chanadour. Cep: 35501-296
(UFSJ/CCO). Tel: (37)32211267. Email: danielcortez@ufsj.edu.br
2

Pós Doutora, professora do Departamento de Enfermagem Aplicada da Escola de Enfermagem

da Universidade Federal de Minas Gerais- EE/UFMG- Belo Horizonte (MG), Brasil.
3

Doutora, professora do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG- Belo Horizonte (MG), Brasil.
4

Enfermeira, Universidade Federal de São João del-Rei/Divinópolis.

Introdução: o diabetes mellitus representa um problema importante em diversos países, pela
carga de sofrimento, incapacidade, perda de produtividade e morte prematura que provoca. A
atenção básica é um campo privilegiado para a abordagem ao usuário com diabetes, pela sua
especificidade, quando organizada, de identificação precoce do sujeito com diagnóstico ou risco
para o diabetes. Objetivo: analisar as características sociodemograficas e sua associação com o
tempo de duração da doença e as complicações crônicas dos pacientes diabéticos. Método:
estudo transversal desenvolvido com todas as unidades urbanas de Estratégia de Saúde da
Família de um município. Os dados são provenientes do HIPERDIA que é um Sistema de
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos para monitorar os pacientes
atendidos rede ambulatorial de forma a gerar informação para aquisição, dispensação e
distribuição de medicamentos. As variáveis avaliadas foram características sociodemográficas,
tempo da doença e presença de complicações das pessoas com diagnóstico de Diabetes Mellitus
1 e 2. O número total de participantes foi de 1320 pessoas com diabetes. Resultados:
prevalência em relação ao sexo feminino (61,4%), média de idade de 58,0 anos (± 13,4 desviospadrão). Tempo da doença entre 0 e 5 anos com 372 (28.2%) pessoas, entre 6 e 10 anos 464
(35.2%) pessoas e acima de 10 anos 484 (36.6%). O número de pessoas com algum tipo de
complicação do diabetes foi de 267 (20.2%). Conclusão: a presença de complicações
relacionadas à diabetes pode ser considerada associada à duração da doença, visto que, entre
usuários que possuem o diagnóstico da doença há mais de 10 anos, o percentual daqueles que
apresentam complicações (32.2%) é bem maior do que entre os que possuem o diagnóstico da
doença há menos tempo (13.3%). De alguma forma, estes usuários não conseguiram realizar o
autocuidado com efetividade. Neste sentido, a Atenção Básica tem papel importante na
intervenção precoce do sujeito com fatores de risco para o diabetes e, naqueles já
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diagnosticados, para seu controle metabólico. Com intervenções adequadas, espera-se uma
melhor qualidade de vida dos usuários. Estas características suscitam o desenvolvimento de
estudos com intervenções para a identificação de possibilidades de proporcionar o aporte no
processo de autocuidado da pessoa com diabetes mellitus.
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E OBSTÉTRICA DE MULHERES
QUE EVOLUÍRAM PARA ÓBITO MATERNO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL –
CEARÁ NO PERIODO DE 2011 A 2013

SANTOS, Ítala Mônica de Sales
SOUSA, Francisca Júlia dos Santos
COELHO, Ana Cláudia Ponte
DIAS, Lívia Karla Sales
SOUSA, Nathaniel dos Santos

Introdução: A mortalidade materna constitui-se em um grave problema de saúde pública.
Os Comitês de mortalidade materna são excelentes instrumentos de gestão que permitem
avaliar a qualidade da assistência a saúde prestada a mulher, para subsidiar as politicas
publicas e as ações de intervenção.
Objetivo: Caracterizar as mulheres que evoluíram para óbito materno, no município de
Sobral – CE, entre 2011 e 2013, quanto aos aspectos sociodemográficos e obstétricos.
Metodologia: As informações foram obtidas por meio de análise documental do Comitê
Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil – CMPMMPI. Esse
Comitê investiga, analisa e classifica os óbitos materno, fetais e infantis de residentes no
município. Para a classificação é utilizada a lista de Causas de mortes evitáveis por
intervenções no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Resultados: Ao todo ocorreram no período citado 14 óbitos de mulheres relacionados ao
período gestacional e puerperal, ou em consequência destes. As informações sobre as
mulheres revelaram tratar-se de jovens entre 19 e 25 anos (42,8%), mas também com
algumas ainda vivendo a adolescência (28,5%). Foi constatada baixa escolaridade, com
35,7% apenas com ensino fundamental incompleto. A maioria era proveniente da zona
urbana do município, com apenas 5 mulheres oriundas da zona rural. Quanto aos dados
obstétricos, as mulheres realizaram em média 5,6 consultas de pré-natal e 42,8% estavam
no terceiro trimestre gestacional. Dentre as gestantes, 8 chegaram a realizar o parto, sendo 5
cesarianas e 3 partos naturais. No referente as causas, podem ser citados acidentes por
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arma de fogo, por arma branca, sepse, acidente de trânsito, hiperêmese gravídica e préeclâmpsia. 50% de causas foram obstétricas e a outra metade não obstétrica. Entre as
obstétricas 02 foram classificadas pelo CMPMMPI como reduzível por adequada atenção a
mulher no parto, 01 por adequada atenção a gestação, e 04 por ações de diagnóstico e
tratamento precoce. A Razão da Mortalidade Materna do Município foi de 125,7/100.000
nascidos vivos em 2011, 63,4 em 2012 e 61,3 em 2013.
Conclusão: A ocorrência de mortalidade materna implica em fragilidades na assistência
pré-natal e no parto, o que coloca em reflexão a qualidade da assistência prestada.
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ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS INTERSETORIAIS NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS
À SAÚDE DO TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Ben Hur Monson Chamorra
Ronei Tonet
Adelaide Denise Sartori Fiorelli Piccoli
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus

O processo de trabalho na construção civil oferece diversos riscos à saúde. Dentre os casos de
morbimortalidade destacam-se as quedas como principal agente de mortes e as lesões
cutâneas como principal fator causador de morbidades. Objetivando a redução da
morbimortalidade e as melhores condições de trabalho dos operários da construção civil de
um Município situado no Nordeste do Rio Grande do Sul (RS), o Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador e a Vigilância em Saúde do respectivo município em parceria com
várias instituições públicas e civis, desenvolveram em 2012 e 2013 estratégias educativas
intersetoriais em relação à proteção à saúde e prevenção de agravos. As estratégias foram
compostas por: rodas de conversa (459 trabalhadores atingidos); construção de material
pedagógico para ser utilizado no desenvolvimento das ações educativas; desenvolvimento de
audiências, as quais identificaram inadequações e propuseram melhorias na segurança, saúde
e demais aspectos do trabalho e desenvolvimento de palestras temáticas a partir de
necessidades apontadas localmente. Os resultados obtidos foram: construção de material
pedagógico padronizado para ser executado em todas as ações educativas; cumprimento da
legislação, uma vez que a Constituição Federal determina que o trabalhador tem direito a
proteção de sua saúde, integridade física e moral e segurança na execução de suas atividades;
redução dos riscos ocupacionais e redução da incidência de agravos à saúde; integração entre
as ações de saúde, higiene e segurança; redução dos índices de mortalidade, uma vez que em
2011 foram notificados 10 casos, em 2012 reduziu-se para sete e, no primeiro semestre de
2013, não houve registro de mortes; redução nos índices de acidentes de trabalho nos
canteiros de obras da construção civil; redução do índice de absenteísmo, pela redução de
agravos/acidentes à saúde; ganhos de produtividade; e redução de passivos trabalhistas. Esses
resultados comprovam que a prática educativa é uma potente ferramenta que pode impactar na
redução da morbimortalidade dos trabalhadores principalmente quando se organizam de
forma intersetorial. Nesse sentido, torna-se indispensável transformar as atividades educativas
em programas permanentes como parte da rede de cuidado à saúde do trabalhador da
construção civil.
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Fatores associados à internação prolongada em pacientes clínicos em
hospital secundário do interior do Brasil
Autores:	
   Laura	
   Bahlis,	
   Luciano	
   Diogo,	
   Fernando	
   Waldemar,	
   André	
   Wajner,	
  
Daiana	
  Rohr,	
  Vinícius	
  Soares,	
  Jean	
  Ernandorena,	
  Fabrício	
  Fonseca.	
  
Introdução:	
   Aumento	
   no	
   tempo	
   de	
   internação	
   está	
   associado	
   a	
   aumento	
   de	
  
custo,	
   morbidade	
   e	
   mortalidade.	
   Esforços	
   para	
   reduzir	
   tempo	
   de	
   internação	
  
passam	
   pelo	
   conhecimento	
   de	
   seus	
   fatores	
   de	
   risco.	
   Entretanto,	
   é	
   rara	
   na	
  
literatura	
  descrição	
  desses	
  fatores	
  de	
  risco	
  em	
  hospitais	
  do	
  interior	
  do	
  Brasil.	
  
Objetivos:	
  identificar	
  fatores	
  associados	
  a	
  tempo	
  de	
  internação	
  prolongado	
  em	
  
pacientes	
  clínicos	
  internados.	
  
Método:	
   foi	
   realizada	
   coorte	
   retrospectiva	
   dos	
   pacientes	
   internados	
   em	
  
enfermaria	
   clínica	
   do	
   Hospital	
   Montenegro.	
   Os	
   dados	
   foram	
   retirados	
   da	
   base	
   de	
  
dados	
   do	
   serviço	
   de	
   medicina	
   hospitalar,	
   que	
   contém	
   informações	
   sócio-‐
demográficas	
   e	
   clínicas	
   dos	
   pacientes.	
   As	
   informações	
   são	
   coletas	
   no	
   momento	
  
da	
   alta	
   por	
   coletadora	
   treinada,	
   por	
   meio	
   de	
   revisão	
   de	
   prontuário	
   e	
  
complementadas	
   pelo	
   médico	
   assistente.	
   Após,	
   é	
   feita	
   revisão	
   dos	
   dados	
   por	
  
médico	
   independente.	
   Os	
   dados	
   são	
   digitados	
   em	
   planilha	
   Excel,	
   sendo	
  
posteriormente	
   importados	
   para	
   SPSS	
   para	
   análise	
   estatística.	
   Foi	
   realizada	
  
estatística	
  descritiva,	
  além	
  de	
  regressão	
  logística	
  stepwise	
  foward.	
  
Resultados:	
  o	
  período	
  de	
  coleta	
  foi	
  de	
  junho	
  de	
  2013	
  a	
  fevereiro	
  de	
  2014.	
  O	
  total	
  
de	
   pacientes	
   analisados	
   foi	
   de	
   1149.	
   Foi	
   considerada	
   internação	
   prolongada	
  
aquela	
   que	
   excedeu	
   dez	
   dias.	
   Os	
   fatores	
   de	
   risco	
   encontrados	
   em	
   nossa	
  
população	
  para	
  internação	
  prolongada	
  foram:	
  idade	
  maior	
  que	
  60	
  anos	
  (OR	
  1,5	
  
IC	
   1,04-‐2,16	
   α0,03);	
   escore	
   de	
   Charlson	
   maior	
   que	
   3	
   (OR	
   2,72	
   IC	
   1,9-‐3,8	
   α	
  
<0,0001);	
   internação	
   clínica	
   com	
   necessidade	
   de	
   procedimento	
   cirúrgico	
   (OR	
  
13,8	
   IC	
   6,98-‐27,3	
   alfa	
   <0,0001);	
   swab	
   de	
   vigilância	
   positivo	
   para	
   germe	
  
multirresistente	
   (1,97	
   IC	
   1,3-‐3,	
   α0,004)	
   e	
   necessidade	
   de	
   uso	
   de	
   ATB	
   (2,85	
  
IC1,79-‐4,53	
  α<0,0001).	
  	
  	
  
Conclusão:	
   conhecer	
  fatores	
  de	
  risco	
  é	
  fundamental	
  para	
  que	
  se	
  possa	
  intervir	
  
sobre	
   os	
   mesmos.	
   Muitas	
   vezes,	
   fatores	
   de	
   risco	
   em	
   populações	
   de	
   hospitais	
  
terciários	
   não	
   são	
   sobreponíveis	
   a	
   hospitais	
   secundários	
   fora	
   das	
   grandes	
  
metrópoles.	
  Nosso	
  estudo	
  demonstra	
  fatores	
  associados	
  a	
  internação	
  prolongada	
  
em	
   hospital	
   secundário	
   100%	
   SUS,	
   evidenciando	
   grupos	
   de	
   pacientes	
   sobre	
   os	
  
quais	
   atenção	
   especial	
   deve	
   ser	
   direcionada	
   com	
   vistas	
   a	
   redução	
   de	
   tempo	
   de	
  
internação.	
  

1717

EXPOSIÇÃO CRÔNICA A PESTICIDAS ORGANOCLORADOS E
ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS E HEPÁTICAS EM ADULTOS
RESIDENTES EM CIDADE DOS MENINOS, DUQUE DE CAXIAS, RJ
Autores:
Carmen Freire
Rosalina J. Koifman
Sergio Koifman
Introdução: Os pesticidas organoclorados (OC) possuem propriedades hematotóxicas e
hepatotóxicas, podendo afetar ao sistema hematopoiético e à função hepática. Estudos
epidemiológicos explorando a relação entre a exposição crônica e este tipo de pesticidas
e alterações hematológicas e hepáticas são escassos. Objetivo: Determinar a frequência
de alterações hematológicas e hepáticas, e sua associação com os níveis de exposição a
pesticidas OC, em adultos residentes em Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ,
uma área fortemente contaminada por estes pesticidas. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal em 415 homens e 432 mulheres com idades >14 anos. Em 20032004, foram coletadas amostras de soro do universo da população residente no local e
analisadas as concentrações de 19 pesticidas OC, hemograma e parâmetros bioquímicos.
Para este estudo, foram selecionados os pesticidas beta-HCH (hexaclorociclohexano),
p,p’-DDE (dicloro dietil tricloroetano) e HCB (hexaclorobenzeno). Foram determinadas
as distribuições de frequência de alterações hematológicas e hepáticas estratificadas por
sexo. Mediante regressão logística foi determinada a magnitude das associações entre os
níveis séricos dos pesticidas e a presença de alterações, ajustando pelos fatores de
confundimento. Resultados: As alterações hematológicas que apresentaram as maiores
frequências foram eosinofilia (48%), eosinopenia (21%) e anemia (12%) em homens, e
eosinofilia (19%), eosinopenia (8%) e leucocitose (8%) em mulheres. Níveis elevados
de bilirrubina total, transaminase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase glutâmica
pirúvica (TGP) e gama glutamil transferase (gama-GT) foram observados,
respectivamente, em 10, 11, 12 e 26% dos homens, enquanto <10% das mulheres
tiveram alguma alteração da função hepática. As concentrações de beta-HCH foram
significativamente mais elevadas em homens com anemia e mulheres com leucocitose,
enquanto maiores níveis de HCB foram observados em homens com eosinofilia e
bilirrubina elevada. A análise multivariada revelou associação positiva entre HCB e
eosinofilia em homens (OR=2,26; IC95%=1,02-7,05) e entre beta-HCH e bilirrubina
total elevada em mulheres (OR=1,18, IC95%=1,07-1,29). Conclusão: A exposição
crônica a pesticidas OC pode ter acarretado alterações bioquímicas na população
estudada, particularmente efeitos hematológicos em homens.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE PULMÃO NO BRASIL E REGIÕES: PROJEÇÕES ATÉ O ANO
2030
Dyego Leandro Bezerra de Souza, Isabelle Ribeiro Barbosa, Lorena Mezaabe Silva Pereira,
Nayara Priscila Dantas de Oliveira, Iris do Céu Clara Costa

Objetivo: Realizar projeções de mortalidade por câncer de pulmão no Brasil e por regiões
geográficas até o ano 2025. Métodos: Foram considerados os óbitos por câncer de pulmão
coletados a partir do DATASUS. Os dados da população brasileira e regiões, assim como as
projeções de população, foram obtidos do IBGE. As projeções foram realizadas para o período
2011-2030, a partir do programa Nordpred com base no período de 1996-2010, utilizando o
modelo idade-período-coorte. Foram calculadas as porcentagens de mudança no número de
mortes segundo as mudanças populacionais e o risco. Resultados: No período 2006-2010
foram registradas 43857 mortes por câncer de pulmão no Brasil e espera-se uma redução da
mortalidade de 70% em homens e aumento de 136% em mulheres até o ano de 2030, devido
principalmente ao envelhecimento populacional e aumento na população. Em homens, a taxa
de mortalidade observada em 2006-2010 foi de 10,4 e a prevista para 2026-2030 de 1,27
mortes por 100000 habitantes/ano. Já nas mulheres, se prevê uma mudança de 7,38 a 8,55
mortes por 100000 habitantes/ano. Nos homens, estima-se um incremento no número de
mortes de 86% na Região Norte, 107% na Nordeste, 74% na Centro-Oeste, 41% na Sudeste e
54% na Sul. No sexo feminino, espera-se aumento de óbitos de 113% na Região Norte, 200%
na Nordeste, 155% na Centro-Oeste, 119% na Sudeste e 116% na Sul. A redução do risco de
morte ocorrerá nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul no sexo masculino e apenas
região Norte no feminino. Conclusão: Prevê-se que o número de mortes por câncer de pulmão
será reduzido até 2030 em homens e nas mulheres haverá um aumento. As informações
epidemiológicas apresentadas por esse estudo são essenciais para o desenvolvimento de
políticas públicas e para o planejamento de medidas que visem à prevenção do câncer de
pulmão.
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Título: Perfil de atendimentos e mortes decorrentes de acidentes de transporte terrestre
em Pernambuco

Autores: BERTOLINI, Raphaella Patrícia Torres; SOUZA, Sandra Luzia Barbosa;
ABATH, Marcella de Brito; AMÍLCAR, André; ALBUQUERQUE, Luciana Caroline.

Introdução: Para ampliar o conhecimento da morbidade por acidentes de transporte
terrestre (ATT) em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE) implantou, em maio de 2010, a vigilância sentinela de acidentes de transporte
terrestre (ATT), por meio da notificação dos casos de vítimas atendidas em 21 Unidades
Sentinelas de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (USIATT), que são
unidades referência em trauma. Objetivo: Analisar o perfil das vítimas de ATT
notificadas nas 21 USIATT e dos óbitos em residentes de Pernambuco. Método: Estudo
descritivo, realizado a partir da análise do banco de dados das 21 USIATT, no período
de janeiro a agosto de 2013, e dos óbitos por ATT em residentes de Pernambuco,
provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) da SES-PE, no
período de 2006 a 2012. Resultados: De janeiro a agosto de 2013 foram notificados
25.176 casos de vítimas de ATT atendidas nas USIATT. Quanto ao perfil dessas
vítimas, 78,7% são do sexo masculino; 57,7% estão na faixa etária de 20 a 39 anos e a
maioria (71,6%) utilizava motocicleta no momento do acidente. Quanto ao perfil de
mortalidade por ATT, entre 2006 e 2012 houve um aumento de 20,8% na taxa de
mortalidade. A partir de 2010, os dados parecem sugerir uma curva descendente na taxa
de mortalidade, verificando-se uma redução de 10,1% entre os anos 2011 e 2012. Em
2012, houve 1.886 registros de óbitos por ATT e 82,2% corresponderam ao sexo
masculino; 49,2% pertenciam à faixa etária entre 20 e 39 anos; 41,2% eram
motociclistas e 18,5% ocupantes de automóvel. Conclusão: O perfil epidemiológico
apresentado reforça a ideia de que os acidentes de transporte terrestre são um problema
de saúde pública, havendo a necessidade de intervenções intersetoriais que visem à
redução da morbimortalidade deles decorrentes, por meio das ações de educação,
prevenção e promoção da saúde.
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DAS VIOLÊNCIAS E
ACIDENTES EM SERVIÇO HOSPITALAR DE SERGIPE
Shirley Verônica Melo Almeida Lima;
Edilene Curvelo Hora;
Maycon Santana Bispo;
Genivaldo Silva da Costa Junior;
Lorranny Santana Rodrigues;
Nayara de Oliveira Santiago Santos;
Mírzia Lisboa Fontes;
Thaynara Fontes Almeida;
José Antônio Barreto Alves;
Mariangela da Silva Nunes.
INTRODUÇÃO: As violências e acidentes exercem grande impacto nas condições de
saúde da população, e os seus efeitos ultrapassam o sofrimento individual e coletivo,
pois atingem um número muito maior de pessoas do que aquelas que se encontram
diretamente envolvidas. A abordagem das violências e dos acidentes pela Saúde Pública
é crucial para obter o maior número possível de conhecimentos e unir dados sobre sua
extensão, característica e consequência. OBJETIVOS: Descrever a ocorrência de
violências e acidentes e caracterizar o perfil epidemiológico das vítimas de violências e
acidentes atendidas em Hospital Regional de Sergipe. MÉTODO: Trata-se de um
estudo descritivo, transversal e com abordagem quantitativa, desenvolvido em um
Hospital referência para a região centro sul de Sergipe. A população do estudo foi
composta por todas as vítimas de violências e acidentes (N=1065) admitidas durante 30
dias consecutivos em todos os turnos com aplicação do Inquérito da Vigilância de
Violências e Acidentes do Ministério da Saúde. RESULTADOS: Das 1065 vítimas
entrevistadas encontrou-se tipificados ocorrências em acidentes de transporte com 363
vítimas (34,1%), queda com 313(29,4%), agressão/maus-tratos com 58(5,4%),
queimaduras com 8 (0,8%), lesão autoprovocada com 04 (0,4%) e outros acidentes com
319 (30,0%). A idade média dessas vítimas foi de 30 anos (DP: 20,8), maioria do sexo
masculino 705 (66,2%), cor da pele parda 538 (50,5%) e baixa escolaridade (58,1%).
Quanto à localização e natureza da lesão foram mais frequentes os membros superiores
(35,7%), inferiores (32,6%) seguidos da região da cabeça/face (16,5%) e naturezas
como contusão/fratura (45,2%) e corte/laceração (36,7%). O desfecho revelou que a
quase totalidade das vítimas 995 (93,4%), evoluiu para alta hospitalar. As associações
entre o tipo de acidente, o sexo das vítimas e a localização das lesões foram
estatisticamente significantes quando comparada com a idade da vítima.
CONCLUSÃO: Houve uma grande demanda de atendimento no serviço de referência
por violências e acidentes, porém a brevidade do tempo de permanência hospitalar
sinaliza lesões de menor gravidade. O estudo contribuiu para nortear políticas públicas
que visam à prevenção e redução desses agravos que se configuram como um problema
de saúde pública.

Descritores: Acidente de trânsito. Inquéritos Epidemiológicos. Violência.
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Autores: Oziris Simões
Braian Castro
Introdução
A medicina alternativa e complementar (MAC) é usada para descrever práticas
em saúde independentes ou complementar a medicina convencional. O seu
uso constante e crescente no mundo, torna o estudo epidemiológico dessas
práticas importante.
Objetivo
Estabelecer o perfil do cidadão paulista em relação às práticas alternativas,
com base na bibliografia e na hipótese de que o uso da MAC é mediado por
fatores como condição socioeconômica, sexo, idade e insatisfação com a
medicina oficial.
Método
Estudo transversal, de base populacional, por meio de entrevistas domiciliares
com adultos acima de 18 anos de idade, presentes nos domicílios da Barra
Funda, na área de influência do Centro de Saúde Escola do respectivo bairro,
que foram selecionados a partir de amostra sistemática, por conglomerados,
nas áreas cobertas pela equipe de saúde da família. Foram excluídos da
amostra aqueles que não apresentaram condições de responder a entrevista,
por incapacidade definitiva ou temporária, caso contrário foi solicitada a ajuda
de outro membro que pudesse fazê-lo. A amostra contém 380 indivíduos
considerando a freqüência do uso de MAC, a diferença que se encontrou entre
as proporções de usuários ou não, segundo características pessoais e
motivações para o uso. O tamanho da amostra considerou o efeito do desenho
do estudo, devido à seleção por conglomerados, às perdas por recusa,
ausência dos moradores (após duas visitas às residências), falha na coleta e
no preenchimento. Na análise foi realizado o teste de qui-quadrado de
Pearson, com tolerância de erro de até 5%.
Resultados
Foi determinado a frequência, motivação e os gastos dessas terapias. O uso
de MAC foi mais prevalente em pessoas com uma renda salarial maior. Além
disso, indivíduos com ensino superior completo utilizam mais do que pessoas
com uma escolaridade menor. Foi encontrado também que mulheres usam
mais MAC do que homens. Por fim, tivemos chá, remédio caseiro, acupuntura
e reza como as terapias mais conhecidas e usadas pelos entrevistados.
Conclusão
Os achados permitem identificar a necessidade de maior proximidade entre os
profissionais da saúde e as terapias alternativas. Além disso, identifica-se a
necessidade de aprofundar o uso de terapias complementares para auxiliar no
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restabelecimento de problemas de saúde, e na manutenção e prevenção da
saúde.
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Surto de influenza A e B em instituição fechada, no Município de
Aparecida de Goiânia, Goiás, 2013
Mayara Rozane Ataides Silva Pires*
RESUMO
Introdução: Foi notificado, em outubro de 2013, um surto de influenza em uma
Instituição Filantrópica para dependentes químicos situada no município de
Aparecida de Goiânia. Objetivo: Descrever o surto de influenza A e B em uma
instituição fechada ocorrido no ano de 2013. Métodos: A investigação
epidemiológica realizada pela Vigilância Epidemiológica e vigilância sanitária
constatou os fatos que se seguem: Essa instituição filantrópica abriga 96
internos, com idades que variam de 18 anos a 53 anos, todos do sexo
masculino; A área física que abriga estes internos é inadequada, espaço com
insuficiente ventilação e iluminação solar, onde os pacientes dormem e
permanecem a maior tempo. Dos 96 internos, 37 apresentavam sintomas da
doença. Foram coletadas amostras de Swab combinado de naso e orofaringe
de 09 internos, as amostras foram enviadas ao laboratório de saúde publica Dr.
Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) Resultados: Foi constatado surto após os
resultados do rt- PCR, que confirmou 05 (cinco) casos positivo para Influenza A
(H1N1) e 04 (quatro) caso para Influenza B. Apenas 02 (dois) internos
apresentaram as formas grave da doença. Nenhum interno havia recebido a
vacina contra influenza. Todos os internos receberam a medicação Oseltamivir,
os pacientes confirmados e os sintomáticos realizaram o tratamento com 75mg
do antiviral duas vezes ao dia, por cinco dias e os outros 59 receberam a
medicação como quimioprofilaxia 75mg uma vez ao dia, por dez dias. O surto
foi confirmado e a quimioprofilaxia adotada por ser uma instituição fechada com
aglomeração de pessoas. Todos os casos confirmados e sintomáticos foram
acompanhados por quatro semanas

consecutivas como vigilância às

complicações ocasionadas pelo vírus até o final do ciclo da doença. Não
ocorreu nenhum óbito. Conclusão: Este relato mostra a relevância do trabalho
em conjunto entre os serviços de saúde para eficácia dos resultados. Sendo a
influenza A um problema de saúde pública, e considerando-se os dados
apresentados, demonstrou a importância da precisão, agilidade e oportunidade
da vigilância epidemiológica no monitoramento adequado e eficiente do surto.
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Assim este surto contribuiu na melhoria de estratégias terapêuticas e
preventivas, na formulação de políticas que reduzam o impacto da Influenza
sobre a saúde da população principalmente em instituições fechadas.

Palavras-chave. Surto de influenza; Vigilância epidemiológica; Controle.
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IX Congresso de Epidemiologia ABRASCO
Consumo energético e de macronutrientes em pré-escolares de uma
capital brasileira
CARDOSO, C. K. S.; PEIXOTO, M. R.G.; MENEZES, I. H. C. F.
Introdução: O pré-escolar é vulnerável do ponto de vista nutricional devido
suas

necessidades

nutricionais

aumentadas

decorrentes

do

intenso

crescimento físico e desenvolvimento mental, pela sua suscetibilidade diante
do marketing nutricional promovido pelas indústrias de alimentos e os
modismos alimentares, bem como pela dependência de um cuidador para
atender adequadamente suas demandas. Objetivo: Avaliar o consumo habitual
de energia e macronutrientes em pré-escolares em na cidade de Goiânia,
Goiás. Método: Estudo transversal, de base populacional e domiciliar com
amostra de 464 crianças com idade entre dois e cinco anos residentes na área
urbana de Goiânia. O estado nutricional foi avaliado utilizando o índice de
massa corporal para idade, após coleta de peso e altura. O consumo alimentar
foi registrado utilizando o Inquérito Alimentar Habitual. Para análise da ingestão
alimentar empregou-se as recomendações do Institute of Medicine. Foram
estimados os percentuais de crianças que não atenderam as recomendações
de energia e macronutrientes, considerando <80% (ingestão insuficiente), 80 –
120% (ingestão adequada) e >120% (ingestão excessiva). Resultados:
Observou-se ingestão excessiva de energia, carboidratos e proteínas para as
crianças de dois a três anos (64,9%, 15,2% e 17,0%) e de três a quatro anos
(32,5%, 13,1% e 25,6%) respectivamente, e excesso energético e de
carboidratos para crianças de quatro a cinco anos (30,8% e 17,3%),
respectivamente. O consumo de lipídeos esteve abaixo da recomendação, de
forma mais acentuada entre as crianças de dois e três anos (64,9%) e de três a
quatro anos (68,1%). A prevalência de excesso de peso foi de 33,0%.
Conclusão: Os achados sugerem que a alimentação dos pré-escolares em
Goiânia está, na maior parte, rica em energia e macronutrientes, e o efeito
desse resultado já pode estar refletindo no estado nutricional das crianças
devido ao grau de excesso de peso encontrado.
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Caracterização dos profissionais e gestores atuantes na atenção às
mulheres em situação de violência sexual em Fortaleza
Carmem Cintra de Oliveira Tavares
Ana Cristina Feijó da Silva
Ludmila Fontenele Cavalcanti
Raimunda Magalhães da Silva
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
Gracyelle Alves Remigio Moreira
Kerma Márcia de Freitas
Lívia de Andrade Marques
Juliana da Fonseca Bezerra
Jarlideire Soares Freitas
Introdução. A atenção em saúde às mulheres em situações de violência sexual
vem deparando-se com a complexidade ainda pouco dimensionada de culturas
institucionais distintas, programas diferenciados e atores sociais variados.
Objetivo. Caracterizar os profissionais que atuam na atenção às mulheres
vítimas de violência sexual no município de Fortaleza. Método. Nesse estudo,
de natureza descritiva, integrante de pesquisa multicêntrica comparativa, foi
aplicado questionário, no período de agosto a dezembro de 2013, junto a 68
profissionais da assistência e 14 gestores dos hospitais de referência no
município de Fortaleza. Resultados. Os profissionais da assistência em sua
maioria são do sexo feminino (75%), na faixa etária de 45 a 49 anos (25%),
naturais do estado Ceará (86,8%) e do município de Fortaleza (64,4%), em
união estável ou casados (54,4%), católicos (66,2%), com a formação
profissional de assistente social (30%).
Com relação aos gestores a
predominância é o sexo masculino (53,3%), na faixa etária de 50 a 54 anos
(33,3%), naturais do estado do Ceará (93,3%) e do município de Fortaleza
(50%), com união estável ou casados (73,3%), católico (73,3%), com a
formação profissional de médicos (52,9%). Quanto à formação profissional, os
profissionais da assistência, em sua maioria, possuem uma única graduação
(97,1%), realizada em instituição pública (74,3%), na Universidade Estadual do
Ceará (37,1%), com tempo de formação de 11 a 20 anos (28,6%), 86,7% dos
profissionais relataram ter alguma pós-graduação, sendo a lato-sensu a mais
relatada (82,7%), do tipo especialização (94,5%). Quanto aos gestores, grande
parte tinha graduação única (86,7%), por instituição pública (81,3%), pela
Universidade Federal do Ceará (68,8%), com mais de 25 anos de formação
(50%), 93,4% relataram pós-graduação predominando a lato-sensu (87,5%), do
tipo especialização (71,4%). Conclusão. A caracterização dos profissionais
indica uma relativa divisão sexual do trabalho e uma inserção duradoura e
qualificada, coerente com atenção secundária e terciária da rede pública de
saúde do município de Fortaleza. A relativa predominância de assistentes
sociais pode significar uma ampliação acerca da compreensão do fenômeno da
violência e uma atuação marcada pela garantia de direitos no âmbito dos
serviços.
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MORBIDADE HOSPITALAR DAS INTERNAÇÕES DO SUS POR DOENÇAS
CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM MARINGÁ, PARANÁ
Pedro Henrique Teixeira Soto, Gabriela Martini Raitz, Cássia Kely Favoretto Costa,
Ludmila Lopes Bolsoni. Centro Universitário Cesumar – Unicesumar. Maringá-Paraná,
Brasil - pedrohenriquetsoto@gmail.com
Introdução e Objetivo: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) têm sofrido
um grande aumento quando comparadas às doenças de caráter infeccioso. Esse fato é
decorrente da transição demográfica que está ocorrendo no Brasil, com um aumento do
número de idosos e, consequentemente, progressão das doenças crônicas. Em uma
análise epidemiológica tem-se um grande número de mortes e perda da capacidade
funcional, além de elevados gastos para o sistema público, visto que este opta pela
medicina curativa em detrimento da preventiva. O objetivo da pesquisa foi analisar a
morbidade hospitalar das internações do Sistema Único de Saúde (SUS) por doenças
crônicas não transmissíveis em Maringá, no Paraná, entre 2008 e 2012, para a faixa
etária de 25 a 80 anos ou mais. Metodologia: A coleta de dados acerca de morbidades e
mortalidade foi feita, respectivamente, a partir do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH/SUS) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), com posterior
análise estatística (descritiva e inferencial) dos resultados. As seguintes variáveis foram
usadas: números de internações aprovadas pelo SUS, dias de permanência hospitalar, os
gastos totais e quantidade de óbitos para as doenças cardiovasculares, respiratórias,
diabetes e neoplasias. Resultados: As neoplasias e as doenças cardiovasculares se
mostraram as mais prevalentes no período analisado. Aquelas apresentam dados mais
significativos quanto ao número de internações, óbitos e dias de permanência hospitalar,
e o gênero feminino se mostra mais relevante em todos esses aspectos. Essas são mais
dispendiosas em termos de custos totais para o SUS, sendo que o sexo masculino
prevalece sobre o feminino. Considerações finais: Infere-se a necessidade de maior
atenção aos fatores de risco, promoção e prevenção à saúde das morbidades mais
prevalentes, reduzindo dessa forma, as variáveis avaliadas.
PALAVRAS-CHAVE: Doença Crônica; Gastos em Saúde; Promoção da Saúde.
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RESUMO
Introdução: As Metas de Desenvolvimento do Milênio visam melhorar a saúde das
mulheres e reduzir a mortalidade materna. O aborto e suas complicações estão entre as
principais causas de mortalidade materna.

Objetivos : Estimar os fatores associados e tendências das taxas de aborto no estado do
Ceará, nordeste do Brasil.

Método: Dados de três pesquisas de base populacional com uma amostra de 8.000
domicílios com 9.000 mulheres em idade reprodutiva, realizados em 1994, 2001 e 2007
foram utilizados para calcular as taxas de aborto. O aborto foi avaliado de acordo com
2
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as informações das mulheres e as taxas foram calculados utilizando as estimativas
populacionais oficiais para o período. A associação entre fatores socioeconômicos e
reprodutivos com o aborto foi estudada, utilizando o teste do qui-quadrado .

Resultados: Foram estudadas 9.713 mulheres em 1994; 9.733 em 2001 e 8.830 em 200.
O número de abortos foi de 158, 100 e 93 em cada ano. De 1994 a 2007, a taxa global
de aborto caiu de 16,3 / 1.000 para 10,3 / 1.000. A taxa de aborto entre as mulheres que
já haviam engravidado caiu de 29,8 / 1.000 para 18,8 / 1.000; entre os adolescentes ( 1019 anos de idade) caiu de 77,4 / 1.000 em 2001-43,9 / 1.000 em 2007. Essa faixa etária
apresentou as maiores taxas de aborto. Tenra idade e paridade nula foram os principais
fatores associados ao aborto (p < 0,01).

Conclusão: Houve uma queda significativa nos índices de aborto no período estudado.
Tenra idade e paridade nula mostraram forte associação com aborto. Programas para
reduzir as taxas de aborto devem se concentrar em mulheres mais jovens sem
experiência reprodutiva.

3
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AVALIAÇÃO DO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS NO SEGUNDO ANO DE VIDA COM O
SCREENING TEST BAYLEY-III
Paola Trindade Garcia
Antônio Augusto Moura da Silva
Vanda Maria Ferreira Simões
Rosangela Fernandes Lucena Batista
INTRODUÇÃO: O interesse pelo desenvolvimento da criança tem crescido em todo o
mundo como resultado do aumento constante da sobrevivência infantil, redução da
mortalidade infantil e do reconhecimento de que a prevenção de problemas nesse
período exerce efeitos duradouros na constituição do ser humano. OBJETIVOS:
Descrever as características de crianças de uma coorte de nascimento, identificando
aquelas em risco para o desenvolvimento neuropsicomotor. MÉTODOS: Estudo
transversal, descritivo, estabelecido a partir de uma amostra não probabilística de uma
coorte de nascimento. A amostra foi composta por 973 crianças, com 12 a 15 meses de
idade, avaliadas no período de março de 2011 a abril de 2012. Utilizou-se um
questionário com informações do nascimento e um questionário com informações do 1°
ano de vida. A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor foi realizada com o
Screening Test Bayley III. Os dados foram preparados e analisados no STATA 10.0.
Este estudo foi aprovado pelo CEP do Hospital Universitário da UFMA pelo parecer
consubstanciado nº 223/2009. RESULTADOS: O sexo masculino predominou entre as
crianças, 52,31% (509). A maioria das crianças era parda (68,65%) e não frequentava
creches (98,36%). 89,52% (871) das crianças receberam leite materno no período entre
0 e 6 meses. 78,83% (767) das crianças, nunca haviam sido internadas. Maior presença
de risco foi verificada no domínio da comunicação expressiva (5,76%), seguidos pela
área cognitiva (2,57%). Para o domínio cognitivo 17,57% (171) das crianças estavam no
escore emergente. No domínio da comunicação expressiva foi encontrada maior
prevalência na categoria emergente, 31,65% (308). 1,23% (12) da amostra apresentou
risco para o domínio motor fino. As habilidades motoras grossas apresentaram as
menores taxas de risco, 0,72% (7). Chama atenção o percentual de crianças classificadas
na categoria emergente em todos os domínios (acima que 10% para todas as áreas).
CONCLUSÃO: Identificar crianças em potencial risco para o desenvolvimento
neuropsicomotor é de extrema relevância para elaboração de programas de intervenção
precoce, monitoramento e vigilância do desenvolvimento infantil. Neste estudo, os
domínios da linguagem e da cognição foram os mais prejudicados.
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RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO BRASIL (RENAME 2013):
ANÁLISE DA RACIONALIDADE DA SELEÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE
YAMAUTI, S.M.¹; BONFIM, J.R.A.²; BARBERATO-FILHO, S.¹; LOPES, L.C.¹
¹ Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade de
Sorocaba – UNISO
² Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (SOBRAVIME)
Introdução: A adoção de lista de medicamentos essenciais está entre as 12
estratégias para promoção do uso racional de medicamentos segundo a
Organização Mundial da Saúde. A seleção dos medicamentos essenciais é
baseada na perspectiva epidemiológica, efetividade, segurança, comodidade
posológica e custo-efetividade. Os dados sobre essencialidade do elenco da relação
nacional de medicamentos do Brasil (Rename) são incertos.
Objetivo: Analisar a racionalidade do elenco dos medicamentos da Rename quanto
à essencialidade.
Método: Estudo transversal descritivo sobre a Rename, no ano de 2013, que foi
comparada com a Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da Organização
Mundial de Saúde (EML) para identificar os fármacos classificados como
necessidades não satisfeitas. A racionalidade dos fármacos contidos na Rename
que foram considerados como substitutos terapêuticos aos da EML e aqueles que
não constam na EML foram avaliados utilizando a revista francesa La Revue
Prescrire, por tratar-se de uma publicação com avaliações independentes, não
patrocinadas, sistemáticas e imparciais sobre medicamentos. La Revue Prescrire
classifica os medicamentos como: Bravo, Interessante, Traz algum benefício,
Eventualmente útil, Nada de novo (NN), A comissão da redação não pôde se
pronunciar (JR), ou Inaceitável (NA) em função do seu valor terapêutico comparado.
As categorias NN, JR, e NA de medicamentos foram ainda classificadas como valor
terapêutico não agregado.
Resultados: A Rename contém 413 fármacos, sendo 223 (53,9%) destes presentes
na EML, 66 (15,9%) substitutos terapêuticos aos da EML e 124 (30%) não referentes
(fármacos que existem somente na Rename). Destaca-se 98 (23,7%) medicamentos
classificados como necessidades não satisfeitas (fármacos que existem somente na
EML). Dos fármacos substitutos e não referentes encontrou-se 36 NN, 10 JR e 17
NA.
Conclusão: Existem problemas relacionados à essencialidade dos medicamentos
do elenco da Rename: ausência de fármacos essenciais e presença de fármacos
sem valor terapêutico agregado. A política de financiamento de medicamentos de
um país deveria basear-se naqueles selecionados a partir de critérios de
essencialidade, garantindo o acesso àqueles com evidência de benefício e
segurança.
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INTEGRAÇÃO
DO
NÚCLEO
HOSPITALAR
DE
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA COM A SAÚDE DO TRABALHADOR POR MEIO DA
IMUNIZAÇÃO NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN.
GURGEL, Érika Jordânia de Melo
Eixo temático: saúde do trabalhador

Resumo:
Quando se discute sobre as estratégias oriundas pelo Ministério da saúde à população,
várias são as estratégias para garantir atenção integral com ênfase na cobertura vacinal
ao longo da vida. Uma delas o Programa Nacional de Imunizações-PNI para o
trabalhador a fim de controlar, eliminar e erradicar as doenças imunopreveníveis, onde
são adotadas estratégias diferenciadas para alcançar adequadas coberturas vacinais
auxiliando a epidemiologia na analise da situação de saúde. Este estudo teve como
objetivo analisar o esquema vacinal da hepatite B dos trabalhadores da Casa de Saúde
Dix-Sept Rosado. Almeja-se ter atração por parte dos funcionários e, desta maneira,
contribuir para o debate com as práticas de imunização. Esse trabalho foi desenvolvido
a partir da ação realizada pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia Hospitalar no ano de
2014, para cerca de cento e oitenta trabalhadores, no âmbito da Casa de Saúde Dix-Sept
Rosado no município de Mossoró-RN como finalidade avaliar criteriosamente os
resultados laboratoriais dos exames antihbs e hbsag para identificar o esquema vacinal
em atraso assegurando os direitos por parte do PNI. Apresentaram resultado reagente no
exame antihbs cento e seis trabalhadores e não reagente setenta e quanto trabalhadores e
apenas um trabalhador apresentou resultado reagente no exame hbsag. Desta forma
observou-se que 59% dos trabalhadores estão imunes contra a hepatite B e 41% dos
trabalhadores não está imune contra a hepatite B, vale ressaltar que todos esses
apresentaram no cartão de vacina o registro da referida vacina, porém em sua maioria o
esquema vacinal não estava completo. Nessa linha de raciocínio a imunização ganha
relevância no âmbito da saúde do trabalhador, visando diminuir o risco de transmissão
de enfermidades imunopreveníveis, proporcionando resultados nas ações de atenção à
saúde, assim estabelecendo vínculos e diálogo entre os trabalhadores com outras
dimensões do processo saúde-doença contribuindo para a efetividade da atenção na
saúde do Brasil.
Palavras-chave: hepatite B, saúde do trabalhador, epidemiologia hospitalar
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Fatores associados à infecção por sífilis entre pessoas que usam substâncias
psicoativas em Salvador, Bahia
Cremildo J. Baptista1, Inês Dourado2, Tarcísio M. Andrade3, Sandra Brignol4, Francisco I. Bastos5
1

Bolsista do CNPq. Estudante de doutorado, Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Universidade
Federal da Bahia. 2 Professora associada, Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Universidade Federal
da Bahia. 3Professor associado. Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), Universidade Federal da
Bahia. 4Pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Universidade Federal da Bahia.
5
Pesquisador Titular do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (ICICT), Fiocruz.

Introdução: Estudos evidenciam que o uso de SPAs está associado à
aquisição/transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo sífilis e o vírus
da imunodeficiência humana (HIV). Pessoas que usam substâncias psicoativas ilícitas
(PU-SPAs) são desproporcionalmente afetadas pela epidemia de HIV/Aids. Em anos
recentes, estudos com essa temática, exceto com o uso de crack, são bastante raros na
literatura brasileira. Este trabalho objetivou investigar os fatores associados à infecção por
sífilis entre PU-SPAs na cidade de Salvador, Bahia. Métodos: Inquérito sócio
comportamental e biológico utilizou o método de recrutamento dirigido pelo participante
(RDS), utilizado em populações de difícil acesso, e selecionou 432 PU-SPAs, no ano de
2009, com idade ≥18 anos, de ambos os sexos, que reportaram uso de cocaína/crack,
anfetamínicos etc. por pelo menos 25 dias ou drogas injetáveis pelo menos uma vez, nos
6 meses anteriores à pesquisa. Responderam a um Questionário Áudio Auto Aplicável,
Assistido por Computador (ACASI), e foram convidados a fazer testes rápidos anti-HIV e
sífilis. Usou-se a regressão logística para analisar os dados e as estimativas foram
ponderados pelo inverso do tamanho da rede de contatos. Resultados: 74,0% das PUSPAs eram homens, 58,0% com idade ≤ 29 anos, 89,8% não-brancos, 74,0% solteiros,
76,8% com nove ou menos anos de estudo. Prevalência de sífilis foi estimada em 16,6%
(IC95%: 13,0-20,1); 26,2% dos entrevistados disseram que sempre usavam preservativos
e 78,3% que se envolveram em sexo comercial nos 12 meses anteriores ao estudo. Mais
da metade (69,0%) se percebeu com nenhum/baixo risco de infecção pelo HIV e 9,8%
com risco elevado. Ser mulher (OR: 2,14 IC: 1,09-4,20); ter mais de 29 anos (OR: 4,44 IC:
2,41-8,19), envolvimento em sexo comercial (OR: 3,51 IC: 1,84-6,71), ter nenhuma/baixa
percepção de risco de infecção (5,13 IC: 1,36-19,37), não responder ou não conhecer o
próprio grau de risco (4,70 IC: 1,17-18,90), e ter ≤9 anos de estudo (OR: 2,92 IC: 1,087,88) se mostraram associados à infecção por sífilis. Conclusão: Gênero feminino, baixa
percepção ou desconhecimento de risco, envolvimento com sexo comercial e baixa
escolaridade são condições que potencializam a associação entre uso de drogas e
infecção por sífilis na população estudada, sugerindo a necessidade de maior ênfase das
medidas preventivas neste subgrupo de PU-SPAs.
Palavras-chave: substâncias psicoativas, sífilis, vulnerabilidades, Salvador.
Financiamento: Ministério da Saúde/Departamento de DST/AIDS e hepatites virais;
Centros de Controle de Doenças e Prevenção (CDC).
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Limitação no trabalho por dor lombar em fumicultores do sul do Brasil
Rodrigo Dalke Meucci, Anaclaudia Gastal Fassa, Neice Muller Xavier Faria,
Nadia Spada Fiori, Vanessa Iribarrem Miranda, Deiner Resende
Resumo
O trabalho agrícola exige esforço físico e posturas inadequadas que são de
risco para dor lombar e limitação no trabalho. A dor lombar, em especial a
crônica, é responsável por grande número de afastamentos do trabalho. Este
artigo avalia, através de estudo transversal realizado no ano de 2011 com uma
amostra aleatória de fumicultores de São Lourenço do Sul/RS, a prevalência de
limitação no trabalho por dor lombar crônica (DLC), dor lombar no último mês
(DLM) e dor lombar aguda (DL Aguda), bem como as tarefas que os
fumicultores deixaram de fazer. A investigação de fatores associados à
limitação por DLM foi realizada através da regressão de Poisson. As
prevalências de limitação no trabalho por DLC, DLM e DL aguda foram
respectivamente, de 37,6%, 14,4,% e 7,8%. Carregar folhas, empilhar lenha e
colher baixeiro foram as tarefas que os fumicultores mais deixaram de fazer.
Na análise ajustada, foram associadas à limitação por DLM: idade, gastos com
IPVA, dificuldades para pagar dívidas e problemas psiquiátricos menores.
Indivíduos com DL aguda deixam de fazer as mesmas tarefas daqueles com
DLC, mas estes tem muito mais limitação no trabalho.
Palavras- Chave: Limitação para o Trabalho, Dor lombar, Agricultura, Saúde
do Trabalhador, Fumicultura.
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO NAVAL E POPULAÇÃO
RESIDENTE NAS PROXIMIDADES DE UM ESTALEIRO AO CHUMBO E MANGANÊS
THALITA D. RAMOS; FERNANDA P. BAPTISTA BERGAMINI; SAYONARA V. AZEVEDO;
REGINA A. GOMES; ANDRÉA SOBRAL; FÁTIMA R. MOREIRA
Laboratório de Toxicologia / CESTEH / ENSP / Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil, email: fmoreira@ensp.fiocruz.br
Introdução O chumbo (Pb) é usado amplamente na indústria (baterias, pigmentos, ligas, pintura
naval, etc.), representando sérios riscos para o meio ambiente e saúde humana. O manganês (Mn) é
um componente indispensável em soldas e aço. Em um estaleiro, aço, solda e tintas são largamente
utilizados. Objetivo Avaliar a exposição ao chumbo e manganês de trabalhadores e pessoas que
vivem nas proximidades de um estaleiro em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Método Questionário,
amostras biológicas e ambientais forneceram dados. O grupo de estudo consistiu de 51 pessoas
expostas e 47 indivíduos de referência. A espectrometria de absorção atômica eletrotérmica
determinou os metais nas amostras. Resultados Os grupos expostos apresentaram níveis médios de
Pb e Mn em sangue (Pb-S e Mn-S) iguais a 2,88 ± 1,54 e 9,89 ± 3,95 µg L-1, respectivamente,
enquanto que essas médias foram de 3,14 ± 1,22 e 7,61 ± 3,22 µg L-1 no grupo de referência. A
comparação desses valores médios entre os dois grupos mostrou que não se pode descartar a
hipótese nula para Pb-S (p=0,370) enquanto que existe uma diferença significativa existe para Mn-S
(p=0,000). As concentrações de Mn e Pb no ar variaram de 8 a 182 ng m-3 e 0,01 a 0,10 µg m-3,
respectivamente, próximo ao estaleiro. O grupo exposto, dividido em ocupacional e ambiental,
apresentou médias de Mn-S iguais a 10,12 ± 3,98 e 9,69 ± 3,98 µg L-1, respectivamente, que não
foram significativamente diferentes (p = 0,755). A média de Mn em urina (Mn-U) foi de 0,51 ±
0,79 e 0,69 ± 0,64 µg L-1 nos grupos exposto e comparação. Os níveis de Mn-U de ambos os grupos
foram estatisticamente diferentes (p = 0,059, IC = 95%). Mn-S e Mn-U foram estatisticamente
semelhantes entre as categorias sexo, idade e escolaridade. Associação negativa sem significância
estatística foi encontrada entre os níveis de Mn-S e Mn-U (p = 0,295). Os tempos de residência na
região (p = 0,608) e trabalho no estaleiro (p = 293) não se correlacionaram estatisticamente com
Mn-S. Na categoria não fumantes foram encontrados os dois maiores Mn-S, uma mulher e um
homem, ambos com ensino médio completo, e também de Pb-S, sendo uma participante com ensino
fundamental incompleto. Entre ex-fumantes, os maiores Mn-U e Pb-S foram encontrados em dois
homens, sendo um com ensino fundamental completo e outro, incompleto. Conclusão O risco de
exposição aos metais não pode ser descartado.
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Avaliação da capacidade de trabalho dos profissionais no setor saúde em município
baiano
Murilo da Silva Alves – Mestre. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. murilosevla@gmail.com
Emilaine Santos Souza – Discente do curso de Enfermagem Saúde da Universidade
Estadual de Santa Cruz – UESC. emilaine87@gmail.com
Pollyanna Alves Dias Costa. Doutoranda. Professor do Departamento de Ciências da
Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. pacosta@uesc.br
Cristina Andrade Setenta. Doutora. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. cristina70@uol.com.br
Tânia Maria de Araújo. Doutora. Professor do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Estadual de Feira de Santana- UEFS. araujotania@hotmail.com
A situação dos trabalhadores da saúde tem motivado a compreensão dos fatores de
desgaste da capacidade para o trabalho. Deste modo, o estudo objetiva averiguar as
dimensões que envolvem a capacidade de trabalho dos profissionais da saúde no
município de Itabuna-Ba. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, com base em
um inquérito epidemiológico multicêntrico de caráter descritivo, tendo como população
os profissionais de saúde e outros trabalhadores que atuam no setor saúde, sendo a
amostra de 628 profissionais. O cenário abrangeu unidades de atenção primária, média
complexidade e gestão. Aprovado pelo CEP/UEFS (n° 267/2009), utilizou-se
questionários estruturados, fechados e padronizados com variáveis sobre capacidade
para o trabalho. A coleta de dados foi realizada entre agosto/2012 e julho/2013, por
coletadores treinados. As informações foram armazenadas no programa Epidata (versão
3.0), sendo exportados para a análise no programa Epidata Analysis (versão 2.2.182).
Os resultados mais prevalentes sobre a capacidade para o trabalho dos profissionais da
saúde: 32,8% pontuaram oito numa auto avaliação numa escala de zero a dez em
relação a sua capacidade para o trabalho atual; 45,9% refere boa capacidade física atual
para o trabalho; 45,9% refere boa capacidade mental atual para o trabalho; 56,4 refere
não ter faltado ao trabalho por problemas de saúde; 81,5% refere a possibilidade de
conseguir realizar seu trabalho atual daqui a dois anos; 43,8% conseguem apreciar suas
atividades diárias; 53,8% sempre sentem-se ativo e alerta; 61,0% relatam sempre estar
cheio de esperança para o futuro. Verifica-se que existe uma heterogeneidade das
condições e capacidade nos serviços de saúde e, embora esta possua bons índices, é
necessário intervir nas condições de trabalho para garantir que a capacidade mantenhase preservada.
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Título: Atitudes e comportamento de consumidoras brasileiras em relação à
rotulagem nutricional de alimentos.
Autores: Ana Paula Bortoletto Martins, Daniel Henrique Bandoni, Fabio da
Silva Gomes, Elisabetta Recine, Rafael Moreira Claro.
Tópico: Epidemiologia nutricional
Introdução: O consumo excessivo de produtos com altas quantidades de
energia, açúcar, gordura e sódio é prejudicial à saúde e está em ascensão no
Brasil. A informação nutricional acessível nos rótulos desses produtos é uma das
ferramentas que pode apoiar melhores escolhas. Objetivos: Caracterizar o
conhecimento, atitudes e comportamento de mulheres em relação à rotulagem
nutricional. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado em 2013,
com 807 mulheres adultas nas cidades de São Paulo, Goiânia, Salvador e Porto
Alegre. Foram obtidas informações sobre hábito de compras, fatores que
influenciam a escolha de alimentos, uso das informações nutricionais, e
características socioeconômicas. Foram calculadas proporções ou médias das
respostas e intervalos de confiança de 95% (IC), para o total da população e por
classes de renda. Resultados: A maioria das mulheres possuía 45-54 anos e
ensino médio completo. As principais preocupações em relação à compra de
alimentos foram saúde(37,4%), preço(36,3%) e prazer(16,5%). A maioria das
consumidoras informou ter o hábito de ler o rótulo dos produtos (80%) e a
informação nutricional(63,3%) antes de comprar. O hábito de ler a rotulagem
nutricional foi mais frequente entre mulheres de maior renda (76,7%;IC:71,182,4%) do que entre as de menor renda (48,4%;IC:41,1-55,6%). A maioria (71%)
avaliou que a informação nutricional é importante ou muito importante, mas
apenas 38,3% sabia que essa é obrigatória. Cerca de 60% informou
compreender as informações da tabela nutricional quase ou totalmente, no
entanto, apenas 27% declararam que a informação é completa e suficiente para
a escolha. As informações mais procuradas na tabela nutricional foram valor
energético, proteínas, sódio, carboidratos, gordura trans e saturadas. Cerca de
30% das mulheres informou que utiliza a informação nutricional para seguir uma
alimentação saudável, porém a mesma proporção compra sempre as mesmas
marcas, independente dessa informação. Conclusão: A maioria das
consumidoras declarou valorizar, utilizar e compreender a informação
nutricional. No entanto, um terço realiza a compra com base na marca, ignorando
essa informação. Dado o crescente consumo de produtos industrializados e o
risco que acarretam à saúde é necessário tornar a rotulagem mais simples e
clara e reduzir o apelo persuasivo das marcas para favorecer uma alimentação
mais saudável.
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AVALIAÇÃO
DOS
INDICADORES
MATERNO-INFANTIL
NAS
MACRORREGIÕES DE SAÚDE DO CEARÁ E NA 3ª REGIONAL MARACANAÚ/CE, 2012 A 2013.

Francemarie Teodósio de Oliveira, Vládia de Almeida Camurça, Ana Claudia
Brito Passos, Viviane Nascimento Silva, Riksberg Cabral.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente no mundo
nascem 15 milhões de bebês prematuros e um milhão vão a óbito. O Brasil
ocupa a 10ª posição entre os países com maior número absoluto de bebês
prematuros. O estudo objetiva avaliar os indicadores materno-infantil nas
macrorregiões de saúde e 3ª Regional, 2012 a 2013. A fonte de dados
envolveu registros do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do
Ministério da Saúde. Os dados foram compilados em planilhas e ordenados
por macrorregiões (Cariri, Fortaleza, Quixadá e Sobral) e 3ª Regional
(Maracanaú, Pacatuba, Maranguape, Guaiúba, Barreira, Acarape, Redenção e
Palmácia). Na analise dos resultados identificou-se pequena redução no
acompanhamento ao pré-natal nas macrorregiões e na 3ª Regional impactando
no Ceará, caindo de 98,36% para 97,98%. Redução pré-natal no mês nas
macros, exceto no Cariri, apresentando no Ceará 96,57%. Observa-se
aumento nas macros no pré-natal no 1º trimestre, exceto Sobral, e o Ceará
subiu para 87,59%. Na 3ª Regional oscilou, tendo acréscimo de até 1,93% e
decréscimo de 2,61%. Em Gestantes com vacina em dia ocorreu aumento
acima de 11,0% tendo o Ceará alcançado 98,28% e a 3ª Regional caindo para
97,90%. Outro achado foram os partos em adolescentes, com taxa de 22,42%
no Ceará e 25,05% no Quixadá. Verificou-se relevante queda na taxa de bebês
pesados e Fortaleza reduziu 22,73%. Baixo peso ao nascer, nas macro,
oscilou em 8,0%. Na 3ª Regional destacam-se Redenção (5,88%) e Barreira
(11,83%). Aleitamento materno exclusivo com redução acima de 7,0% em
alguns municípios da 3ª Regional. Outro achado foram os óbitos <1 ano com
aumento em 6,38% no Ceará (1239:1318). Os óbitos por diarréia aumentaram
em Quixadá(12:20) e no Cariri(10:11), mas reduziram em Fortaleza (60:33) e
Sobral (26:24). No Ceará a redução foi de 18,52% (108:88). Os óbitos por IRA
aumentaram em 56,86% no Ceará (51:80) e os óbitos < 28 dias foram
acrescidos em 3,47% (778:805) com destaque para Maracanaú(4:18);
Redenção (1:8) e Maranguape: 10 óbitos. Dos 35 óbitos a mais na 3ª Regional
(53:88), 33 foram em bebês < 28 dias de nascidos. Diante dos resultados,
apontamos a necessidade de implantar estratégias de intervenção do
Programa Rede Cegonha nos municípios do Ceará.
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Depressão autorreferida em adultos: uma análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
2003-2008
Tiago N. Munhoz1; Bruno P. Nunes1; Ana Luiza G. Soares1; Grégore I. Mielke1 ; Iná S. Santos1; Alicia
Matijasevich1,2
1

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brasil

2

Departamento de Medicina Preventiva, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

Introdução: A depressão é um dos transtornos mentais que mais afetam a saúde da população mundial.
Assim, o monitoramento da distribuição desta doença no Brasil é importante para o planejamento e
execução de políticas públicas voltadas para a saúde mental.
Objetivo: Comparar a prevalência de depressão em adultos (≥20 anos) a partir de dados da Pesquisa
Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2003 e 2008.
Métodos: Estudo transversal com representatividade nacional. O processo de amostragem da PNAD é
realizado em três estágios (municípios, setores censitários e domicílios), sendo a amostra representativa de
toda população brasileira. No suplemento de saúde de 2003 e 2008 a depressão foi avaliada utilizando-se a
pergunta: "Algum médico ou profissional de saúde disse que ______ tem depressão?”. A análise
considerou a complexidade amostral e incluiu dados de 238.664 e 257.881 indivíduos em 2003 e 2008,
respectivamente. A prevalência de depressão foi descrita de acordo com o sexo, idade, cor da pele,
alfabetização, renda familiar em quintis, área de residência e região geopolítica.
Resultados: A prevalência de depressão autorreferida em adultos foi de 6,2% (IC95%: 6,0; 6,4) e de 6,0%
(IC95%: 5,8; 6,2) em 2003 e 2008, respectivamente. Não foi observada diferença nas prevalências entre
2003 e 2008. Comparando o ano de 2008 com o ano de 2003, houve redução estatisticamente significativa
de 5,6 pontos percentuais (p.p.) na prevalência de depressão entre mulheres, de 14,3 p.p. naqueles com idade
entre 20 e 29 anos, 5,8 p.p. naqueles com a cor da pele parda, 3,3 p.p. entre alfabetizados e de 7,5 p.p.
naqueles do menor quintil de renda. Observou-se um aumento de 2,2 p.p. para os indivíduos com idade entre
50 e 59 anos, de 16,6 p.p. para aqueles com a cor da pele indígena e de 1,5 p.p. para os não alfabetizados.
Conclusões: A prevalência geral de depressão autorrelatada no Brasil se manteve estável entre 2003 e 2008.
No entanto, foi observada uma redução na prevalência entre os indivíduos com 20 a 29 anos e para aqueles
pertencentes ao menor quintil de renda. O maior aumento na prevalência de depressão foi observado nos
indivíduos indígenas. Embora haja tendência de estabilidade na prevalência de depressão no Brasil,
estratégias de atenção à saúde mental devem ser focalizadas em grupos populacionais específicos, como
indígenas e indivíduos mais velhos.
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PERFIL DE OCORRÊNCIA DOS VÍRUS NA SINDROME GRIPAL COM BASE NA
IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SENTINELA EM UM PRONTO
ATENDIMENTO 24 HORAS
Daiane Nogueira Crhist
Elaine Teresinha Rodrigues Da Silva
Janini Cristina Paiz
Suzete Marchetto Claus
Introdução: Os Vírus influenza são os únicos que podem causar epidemias anuais
recorrentes, atingindo quase todas as faixas etárias num curto espaço de tempo. Dessa
forma torna-se indispensável traçar o perfil do vírus diante do impacto social econômico
e dos elevados índices de morbimortalidade. O evento sentinela tem sido utilizado como
instrumento de alerta à profissionais da saúde da possível ocorrência de agravos
preveníveis, incapacidades ou de óbitos causados pelos vírus, possivelmente associado a
má qualidade de intervenções de caráter preventivo ou terapêutico. O evento sentinela
foi implantado no Pronto Atendimento do Município em estudo (localizado na Região
Nordeste do Rio Grande do Sul) em 2004, como forma de monitoramento dos tipos de
vírus da síndrome gripal circulantes. Objetivo: caracterizar o perfil de ocorrência dos
vírus influenza na síndrome gripal com base na implantação da Vigilância Sentinela no
Estabelecimento de saúde em estudo. Metodologia: abordagem quantitativa,
retrospectivo, transversal, de caráter descritivo. A coleta de dados para caracterização
dos vírus foi realizada junto a Vigilância Epidemiológica do respectivo Município. O
período estudado foi de 2009 a 2012. Posteriormente os dados faram sistematizados em
um banco e tratados por estatística básica. Resultados: no ano de 2009 houve uma
maior ocorrência, dos tipos de vírus Influenza A, Parainfluenza 2, Influenza B e VRS
com maior destaque ao Vírus influenza A – 31 casos. O vírus influenza A, teve sua
manifestação a partir do mês de maio se estendendo ao mês de outubro, o que
corresponde um comportamento sazonal concentrado nos meses do inverno. No ano de
2010 verificou-se ainda alta frequência do vírus Influenza A, assim como do tipo B. Em
2011 houve a continuidade de um grande número de casos confirmados de Influenza A
(22 casos), sinalizando que o trabalho de mobilização vacinal, ainda não foi totalmente
disseminado. Em 2012 ocorreu a redução drástica do vírus Influenza A, com apenas três
casos. Conclusões: os resultados identificam redução elevada da ocorrência do vírus
Influenza A no ano de 2012 o que provavelmente decorre de campanhas de vacinação e
de outras ações de prevenção e promoção a saúde no Município em estudo, remetendo a
necessidade de monitoramento e continuidade das campanhas para os públicos mais
atingidos com vistas a redução progressiva dos casos.
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IX Congresso de Epidemiologia ABRASCO
Distorção de imagem corporal em obesos graves em tratamento
nutricional
ZAFFALON, B. B.; SANTOS, A. S. A. C.; CARDOSO, C. K. S.; RODRIGUES,
A. P. S.; SILVEIRA, E. A.
Introdução: Imagem corporal é definida como a imagem que o indivíduo
possui sobre o tamanho e o formato do seu próprio corpo. A distorção de
imagem corporal (DIC) avalia a discrepância entre a imagem corporal real e a
idealizada. A avaliação da DIC em obesos colabora para melhor compreensão
do indivíduo em relação à visão que tem de si mesmo e sua relação com o
tratamento clínico nutricional. Objetivo: Avaliar prevalência de DIC e fatores
associados em pacientes com obesidade grave. Método: Esta pesquisa faz
parte de um estudo maior conduzido no Ambulatório de Nutrição em Obesidade
Grave (ANOG) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
Foram investigados nos pacientes adultos com Índice de Massa Corporal (IMC)
> 35 kg/m2: peso atual, altura e variáveis sociodemográficas e nutricionais
durante a primeira consulta. A avaliação da imagem corporal foi realizada pela
escala de nove silhuetas de Stunkard, em que os pacientes escolhiam a figura
que melhor correspondia à sua imagem corporal atual. Considerou-se
pacientes com DIC aqueles que possuíam IMC ≥ 40 m/kg2 e classificação da
silhueta atual entre as figuras um e oito. Foi calculada frequência absoluta e
relativa, bem como razão de prevalência (RP) considerando intervalo de
confiança de 95% (IC 95%) e nível de significância de 5%. Utilizou-se teste do
qui-quadrado de Pearson. Resultados: Dos 60 pacientes avaliados, 78,3%
eram do sexo feminino. A imagem oito da escala de Stunkard foi a silhueta
atual escolhida pela maioria (53,3%), que corresponde ao IMC 35 kg/m2. A
prevalência de DIC foi 53,3%, sendo maior nas mulheres (57,45%), em
indivíduos com idade entre 40 a 49 anos (72,73%) e naqueles que estudaram
12

anos

ou

mais

(66,7%),

porém

não

houve

associação

estatisticamente significativa entre essas variáveis e a DIC. viúvo ou separado
(RP: 2,20; IC 95%: 1,51 – 3,21). Conclusão: Observou-se elevada prevalência
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de DIC em pacientes com obesidade grave e associação com ser viúvo(a) e/ou
separado(a). Esse resultado pode ser um dos fatores que, dificultam a adesão
do paciente obeso ao tratamento nutricional planejado. A realização de mais
estudos nessa temática entre obesos grave são necessários a fim colaborar
para a avaliação clínica, nutricional e tratamento desses pacientes.
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Fatores Relacionados ao uso de serviços no Brasil, 2003-2008
Enirtes Caetano Prates Melo, Evangelina Xavier Gouveia de Oliveira, Rejane Sobrino
Pinheiro, Marília Sá Carvalho
Introdução: No Brasil, a última década testemunhou uma melhoria significativa das
condições de vida, bem como a expansão das políticas de saúde, tanto para os cuidados
primários e para o controle do câncer.
Objetivo: Analisar o uso de serviços de saúde na atenção primária, secundária e
terciária entre 2003-2008.
Método: Este é um estudo seccional com dados do Suplemento de Saúde da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para os anos de 2003 e 2008. Para
investigar o uso dos serviços de saúde, as seguintes informações foram consideradas:
admissão geral e internação no Sistema Único de Saúde (SUS), rastreamento para o
câncer do colo de útero e de mama, e consultas odontológicas. Categorias (uso/não uso)
foram divididas de acordo com variáveis socioeconômicas e demográficas, bem como
proxies para urbanização e acesso a serviços de saúde. Em função do desenho amostral
complexo da PNAD, foi utilizada regressão logística com ponderação e correção do
efeito de desenho da amostra, com base nas bibliotecas survey e SOAR do software R.
Resultados: Entre 2003 e 2008 a proporção de internações de pessoas com plano de
saúde diminuiu, e houve um aumento na proporção de internações no SUS para aqueles
que têm plano. Para todos os estratos de variáveis sociodemográficas, acesso e
urbanização, havia menos pessoas que nunca foram ao dentista, e para a maioria, a
consulta dentista ocorreu há mais de dois anos antes da pesquisa. Os maiores
percentuais de comparecimento recente (ie menos de 2 anos) foram para crianças e
idosos, com menor renda para pardos, pretos e indígenas. A proporção de mulheres que
se submetem a mamografia aumentou, especialmente aquelas entre 50 a 69 anos. Esse
aumento ocorreu, principalmente, para brancos, pardos e pretos, com plano de saúde, e
para aqueles que consultaram um médico no ano anterior. No que respeito ao
rastreamento para o câncer do colo do útero, a proporção que nunca realizou
rastreamento também foi reduzida , especialmente para as mulheres idosas.
Conclusão: A cobertura da atenção básica tem aumentado, principalmente para os
menos privilegiados, escolares e população-alvo de políticas nacionais. Na atenção
secundária, representada pela mamografia, o aumento pareceu associar-se ao aumento
do padrão de vida da população no período. As internações, por outro lado, aconteceram
mais no SUS, tanto para os com ou sem plano.
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Associação entre lesões sugestivas de câncer de pele e exposição
solar ocupacional em pescadoras artesanais de Saubara - Bahia,
Brasil
THAIS SILVEIRA
RITA FRANCO REGO
IVONE ALVES
MARIA CAROLINA BARRETO MOREIRA COUTO
RITA DE CASSIA FRANCO REGO
ILA ROCHA FALCÃO
JULIANA DOS SANTOS MULLER
WENDEL VIANA SILVA
VERONICA CADENA LIMA
OBJETIVO: Verificar a associação entre exposição à radiação ultravioleta em decorrência de
atividade ocupacional e queixas dermatológicas, particularmente referentes a lesões
sugestivas de processo cancerígeno na pele. INTRODUÇÃO: Existem divergências acerca da
influência da radiação solar no surgimento de câncer de pele e dos fatores que devem ser
considerados nessa análise, como o fototipo da pele, que tem sido referido com um fator de
extrema importância nesse processo. Além disso, encontramos uma escassez de dados na
literatura referentes à influência de medidas de proteção na redução do risco de câncer de
pele e à verificação de lesões pré-cancerígenas para avaliação desse risco. MÉTODOS: No curso
de uma pesquisa participativa de base comunitária, foi desenvolvido um estudo
epidemiológico de corte transversal com pescadores artesanais do município de Saubara – BA.
Foi aplicado um questionário para todos os indivíduos do sexo feminino, com idade superior a
18 anos, em exercício da atividade há pelo menos 1 ano, que possuíam a atividade da pesca
como principal ocupação atual e aceitaram participar do estudo. RESULTADOS: a amostra do
estudo foi de 209 marisqueiras. As entrevistadas tinham idade média de 39,6 anos, com início
da mariscagem em média aos 12,75 anos e trabalhavam uma média de 5 horas expostas ao sol
por dia. O fototipo predominante foi o VI de Fitzpatrick (39,2%). A maioria delas fazia uso de
alguma medida de proteção solar, sendo os mais utilizados boné (64,1%) e pano amarrado na
cabeça (55%). Do total da amostra 16,7% (n=35) das entrevistadas notaram o aparecimento de
lesões sugestivas de câncer de pele e a maioria (57%) referiu atribuir as lesões ao sol. Na
avaliação dos fatores de risco para o seu aparecimento apenas a idade foi estatisticamente
significante (OR=2,48; p=0,021). DISCUSSÃO: De modo semelhante a outros estudos, não foi
encontrada associação consistente entre exposição solar ocupacional e queixas
dermatológicas sugestivas de câncer de pele. O fototipo da pele e o uso de medidas de
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proteção solar também parecem não interferir no risco de maneira significativa, de modo que
a idade foi o único fator de risco para lesão. Estudos posteriores em grupos populacionais com
características semelhantes e que considerem história de queimaduras solares e exposição
solar por razões não ocupacionais podem ajudar a esclarecer esses achados.
Palavras chave – exposição solar ocupacional, pescador artesanal,marisqueira, cancer de pele,
pesquisa participativa de base comunitária
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Título: Cenário clínico-epidemiológico e laboratorial dos óbitos por dengue
grave em São Luís – MA, 2002 a 2013
Autores: Maria do Socorro da Silva, Maria dos Remédios Freitas Carvalho
Branco
Introdução: Em São Luís - MA a dengue apresenta comportamento endêmicoepidêmico desde 1996. Em 2002 apareceram os primeiros casos de dengue
grave e os primeiros óbitos, mantendo-se alta letalidade. Objetivo: Descrever o
cenário epidemiológico, clínico e laboratorial dos óbitos por dengue grave de
pacientes residentes em São Luís, Maranhão, Brasil. Método: Trata-se de um
estudo descritivo, em que se utilizou o banco de dados dos óbitos notificados
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de
2002 a 2013. As variáveis epidemiológicas, clínicas e laboratoriais foram
comparadas em duas faixas etárias (<15 anos e ≥ 15 anos). Resultados:
Houve 74 óbitos no período, 50% em cada faixa etária, idade mínima 3 meses
e idade máxima 88 anos, sexo feminino 43 (58,11%), cor parda 63 (85,14%),
16 (21,62%) no mês de abril e 23 (31,08%) no distrito sanitário do Tirirical. Em
2007 ocorreram 24 óbitos (32,43%), destes 22 (91,67%) eram <15 anos.
Entretanto as maiores taxas de letalidade foram em 2012 (33,30%) e em 2013
(35,00%). Apresentaram manifestação hemorrágica 58 (78,38%), sendo 36
(48,65%) sangramento digestivo e 31 (41,89%) petéquias. Extravasamento
plasmático foi evidenciado em 46 (62,16%), sendo 33/45 (73,33%) derrame
cavitário. O valor mínimo da contagem de plaquetas foi 11.000/mm 3. Houve
confirmação laboratorial em 51 (68,92%). O sorotipo foi identificado em nove
óbitos (um pelo sorotipo DENV-1, cinco pelo DENV-2, três pelo DENV-3). A
classificação final foi dengue com complicação em 57 (77,03%), 55 óbitos
(74,32%) ocorreram em hospitais da rede pública. Conclusão: Chama atenção
a maior frequência de óbitos em 2007, especialmente em <15 anos. Destacamse ainda as altas taxas de letalidade, o que pode sinalizar falhas na assistência
aos pacientes.
PALAVRAS CHAVE: Dengue, epidemiologia, hospitalização, letalidade
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Utilização de serviços de saúde por mulheres moradoras em município com alta
cobertura da Estratégia de Saúde da Família
Introdução: O Sistema Único de Saúde tem como seus preceitos o acesso integral,
universal e gratuito para toda a população, no entanto existem diversas barreiras e
desafios para a concretização destes. A utilização dos serviços de saúde é um elemento
central para a análise dos sistemas e serviços de saúde. Objetivo: caracterizar o perfil
de utilização de serviços de saúde por mulheres adultas de 19 a 59 anos. Método:
Estudo realizado através de coorte transversal, com base populacional, através de
inquérito domiciliar, em 2012, no município de Praia Grande, SP, que possui alta
cobertura da Estratégia de Saúde da Família, com uma amostragem complexa, em
mulheres com idade de 19 a 102 anos. As variáveis independentes incluíram as
características sociodemográficas, beneficiárias do programa de transferência de
renda e usuárias de plano de saúde. A variável dependente foi o uso de serviços de
saúde nos últimos doze meses. Para o cálculo das diferenças entre as proporções,
foram utilizados o Qui-quadrado de Pearson e o Teste exato de Fischer. O nível de
significância foi de 5%. Resultados: Foram entrevistas 512 mulheres; a faixa
socioeconômica predominante foi a C1 (40,6%); 76,2% não possuem plano de saúde e
70,9% consideram o serviço do SUS como sua referência de saúde. No último ano,
65,2% utilizaram o serviço de saúde. Ser beneficiária de programa de transferência de
renda, ter plano de saúde, e ser mais velha se associaram a utilização de serviços.
Conclusão: O perfil encontrado por um lado expressa a condicionalidade do uso de
serviços de saúde previsto nas políticas de transferência de renda, e por outro indica,
que mesmo em área com alta cobertura da ESF, a afiliação a planos de saúde ainda se
apresenta como fator importante no acesso.
Palavras-chave: Mix público-privado, Sistema de saúde, Utilização de serviços.
Apoio: CNPq
Autores:
Bruna Feichas Renó
Katucha Rocha Almeida
Marlene Rosimar da Silva Vieira
Fabiana Cuconato
Sylvia Fortes Restrepo
Claúdia Barros
Maria Cecília Goi Porto Alves
Aylene Bousquat
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Situação vacinal contra Hepatite B e fatores associados em usuários de
crack no Piauí
Laís Carvalho de Sá
Carlos Henrique Bezerra de Almeida Farias
Ivana Sá Correia Noleto
Sângela Medeiros de Lima Carvalho
Telma Maria Evangelista de Araújo
Introdução: Devido seus comportamentos de riscos, os usuários de crack
apresentam uma maior probabilidade de adquirir Hepatite B. Apesar da existência
em todo o Brasil da vacina contra a hepatite B, arma poderosa na prevenção da
infecção, a cobertura vacinal dos usuários de crack ainda representa um desafio
para o Ministério da Saúde. Objetivo: Avaliar a situação vacinal contra hepatite B e
fatores associados em usuários de crack no Piauí. Metodologia: Trata-se de um
inquérito epidemiológico, transversal, realizado no período de outubro de 2011 a
maio de 2012. Foram entrevistados, com a utilização de um formulário pré-testado
e observação do cartão de vacina, uma amostra composta por 343 usuários de
crack cadastrados nos Centros de Atenção Psicossocial de álcool e drogas do Piauí.
Os dados foram digitados e em seguida submetidos à análise estatística utilizandose o aplicativo Statistical Package for the Social Science (SPSS, versão 19.0). O
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Piauí (CAAE: 0091.0.045.000-11). Resultados: O esquema vacinal completo para
hepatite B foi verificado em apenas 36,6% da amostra, enquanto 48,8% receberam
apenas a 1ª dose da vacina contra hepatite B e 14,6% a 2ª dose. Verificou-se que
69,1% já ouviram falar em Hepatite B, mas 84,5% não souberam informar as
formas de transmissão da doença. Com relação aos comportamentos de risco,
71,7% compartilham o instrumento (cachimbo) de consumo da droga, bem como
12,2% confirmaram o uso de droga injetável.

O cruzamento da variável

dependente número de doses com a escolaridade, faixa etária, uso de drogas, uso
de bebidas e conhecimento sobre a hepatite B na população do estudo, resultou em
uma associação estatisticamente não significativa (p>0,05). Conclusão: A baixa
cobertura vacinal e os fatores de risco evidenciam a vulnerabilidade dos usuários de
crack à hepatite B. É relevante a criação de programas assistências que promovam
à adesão do usuário de crack de forma efetiva às campanhas de vacinação, pois
este é um personagem diferente no contexto social, visto o efeito devastador que a
droga causa em sua vida.
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Transição demográfica: da construção à análise de alguns indicadores
para a cidade de Curitiba/PR em 2010
EVELYN KOWALCZYK DOS SANTOS ¹
CÉSAR AUGUSTO PARO ¹
MARCELLA MARTINS ALVES TEOFILO¹
¹ Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em
Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)
Introdução: O uso de indicadores demográficos possibilita a apreensão das
características de uma dada população e sua evolução ao longo do tempo no
território. A aplicação destes conceitos possibilita uma gestão consciente das
políticas de implementação necessárias no setor da saúde. Objetivo: Analisar
os dados de indicadores demográficos no município de Curitiba/PR no ano de
2010 extraídos das bases de dados nacionais, comparando com os indicadores
nacionais. Métodos: estudo quantitativo, seccional, exploratório e descritivo.
Os dados demográficos do município e do país foram extraídos do Censo de
2010 realizado pelo IBGE, e transformados em indicadores demográficos de
acordo com o proposto pela RIPSA. Os dados foram analisados
nos softwares Excel e SPSS. Resultados: A distribuição da população de
Curitiba neste ano segundo sexo e idade gerou uma pirâmide etária do tipo
"barril". O Índice de Envelhecimento (IE) observado para o período foi de 56,63,
valor superior ao encontrado no país que foi de 44,8, sendo que uma das
possíveis explicações para este aspecto é o crescimento da participação de
idosos em relação aos jovens em Curitiba, o que reflete em maior grau a
redução dos níveis de fecundidade e o aumento da esperança de vida dos
idosos. A Razão de Dependência (RD) geral foi de 45,56 (29,09 oriundos dos
infantis e 16,47 dos idosos), estando menor que as RD brasileira (53,5) e
paranaense (51,80) para o mesmo ano. Conclusão: A observação de uma
pirâmide do tipo “barril” em estágio inicial, bem como de um IE de 56,63
demonstram um processo de transição demográfica em curso na cidade, com
grande proporção de adultos jovens e adultos. É possível estimar que, se o
curso da transição demográfica na cidade se mantiver, o achatamento da base
da pirâmide se acentuará, assim como se esperará uma maior proporção de
adultos e de idosos. Este processo provavelmente ocorrerá primeiro em
Curitiba para depois acontecer no país como um todo. O fato de a RD
curitibana ser menor que a nacional e a estadual também corrobora com a
afirmação da transição demográfica em curso na cidade. Para comprovar tais
suposições, será necessária a análise e o acompanhamento destes
indicadores nos períodos subsequentes.
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DESLOCAMENTO E DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE
TRANSTORNO MENTAL INFANTIL NO MUNICÍPIO DE FORTALEZACEARÁ.
Autores: Herson Alexandre de Souza Meireles, Stiven Alves De Assis, Emanuela
Diniz Lopes, Maria Aline Lima Saraiva Praseres, Yuri Rocha Taumaturgo, Victor
Gabriel Ferreira Lima, João de Deus Gomes Aguiar, Adryane Gorayeb Nogueira
Caetano, Mirian Parente Monteiro, Ana Paula Soares Gondim.
A localização geográfica e a dimensão dos serviços de saúde são fatores que interferem
em sua acessibilidade e, como conseqüência influencia na adoção do tratamento. O
estudo tem como objetivo investigar o deslocamento das crianças em tratamento de
transtorno mental em Fortaleza-CE. Realizou-se um estudo ecológico com abordagem
espacial a partir do fluxo de continuidade do tratamento de crianças acompanhadas no
Centro de Atenção Psiocossocial Infantojuvenil (CAPSi) em Fortaleza no período 20112013, baseado em uma amostra aleatória de 60 crianças. Para a construção do mapa
temático utilizou-se o programa Quantum GIS 2.2.0 (Sistema de Informação
Geográfica). A geocodificação dos endereços das crianças foi feito pelo complemento
mmqgis, e o mapa do município de Fortaleza foi inserido no SIG a partir do
complemento OpenLayers. Para a análise descritiva e de correlação foram utilizados os
programas Epi Info for Windows e SPSS. O acompanhamento das crianças atinge
amplamente todos os bairros do município de Fortaleza, com forte concentração nos
arredores do bairro Aeroporto. A descontinuidade do tratamento ocorre com as crianças
que residem a menos 4,7 km do CAPSi. Há uma correlação positiva entre a
descontinuidade do tratamento e a distância da residência das crianças acompanhadas
nesse serviço. A identificação espacial das crianças constitui uma ferramenta de gestão
que pode ser empregada no planejamento e na melhoria da distribuição desse serviço,
considerando que o acesso geográfico é relevante para o desfecho do tratamento.
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Barreiras e facilitadores na adoção de comportamentos preventivos em
saúde bucal: implicações para o planejamento de intervenções para
promoção da saúde
Introdução: Métodos qualitativos de pesquisa formativa podem ser utilizados
com intuito de informar conteúdos relevantes e determinar estratégias de
intervenção que sejam adequadas às necessidades do público-alvo e de seu
contexto sociocultural.
Objetivo: Investigar as barreiras e facilitadores para a adoção de
comportamentos preventivos em saúde bucal de famílias com crianças, com
intuito de informar o planejamento de intervenções.
Métodos: Foram realizadas entrevistas semiestruturadas de cunho etnográfico
com 32 cuidadores principais de crianças integrantes do estudo da Coorte de
Nascimentos de Pelotas 2004. Códigos foram classificados e, posteriormente,
elaboradas quatro categorias analíticas: identificação da cárie, percepção de
sua severidade e susceptibilidade; concepções sobre a origem da cárie; acesso
a informações, insumos e serviços preventivos em saúde bucal; e dificuldades
diárias com a saúde bucal das crianças.
Resultados: A percepção da severidade da cárie variou conforme o valor
atribuído à saúde bucal e à dentição decídua, diferente da susceptibilidade da
cárie, entendida como inevitável por todas as entrevistadas, mas passível de
concerto. Crenças sobre a etiologia da cárie envolvendo fatores externos (ex.:
medicamentos, genética) que não podem ser controlados pelo indivíduo foram
comumente relatadas. A falta de conhecimentos específicos em saúde bucal e
o não reconhecimento da presença de açúcar em determinados alimentos (ex.:
achocolatados adicionados na mamadeira) foram frequentes nas falas. Entre
as famílias cujas crianças tiveram cárie, em sua maioria proveniente de
camadas populares, foi comum uma maior percepção de barreiras para os
cuidados em saúde bucal, como a falta de motivação, falta de tempo ou
estresse cotidiano, medo de dentista, dificuldades no acesso ao dentista
quando tratamentos são necessários e conflitos nas mensagens e cuidados
provenientes de diferentes cuidadores das crianças.
Conclusão: Aspectos socioculturais relacionados à percepção do processo
saúde-doença bucal e à relevância atribuída à saúde bucal, a percepção da
autonomia, o acesso a informações, insumos e serviços preventivos
influenciam os comportamentos em saúde bucal das crianças e pressupõem
diferenças em relação aos segmentos populares e médios/altos da sociedade
brasileira, as quais devem ser consideradas no planejamento de intervenções.
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Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica do SUS (PMAQ-AB):
estrutura do Programa Saúde da Criança nas Unidades Básicas de Saúde do Brasil

Lívia Anniele Sousa Lisboa
Rejane Christine de Sousa Queiroz
Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz
Katia Crestine Poças
Maria Cristina Marino Calvo
Marta Rovery
Núbia Cristina da Silva
Thiago Rocha
Elaine Thumé
Luiz Augusto Facchini

Introdução: As ações de saúde à criança na atenção básica pressupõem qualidade na
oferta e acesso adequado aos serviços, visando a promoção da saúde infantil de forma
integral. A estrutura ofertada nas unidades básicas de saúde (UBS) é um dos aspectos
necessários a assistência à criança na atenção primária. Objetivo: Analisar a estrutura
disponível para o atendimento à criança nas UBS do Brasil. Método: Trata-se de um
estudo descritivo exploratório baseado em dados secundários a partir do banco de dados
do 1º Censo das UBS do Brasil, desenvolvido juntamente ao 1º ciclo do PMAQ-AB,
realizado em 2012 pelo Ministério da Saúde. Os instrumentos foram compostos pelos
módulos I-estrutura; II-processo de trabalho e III-satisfação do usuário. Os dois últimos
foram aplicados apenas nas UBS que aderiram ao PMAQ-AB e o módulo I em todas as
UBS do Brasil (censo) a partir de observação direta, facilitada por profissional da UBS.
A estrutura do Programa de Saúde da Criança foi avaliado quanto a presença de
equipamentos, materiais/insumos, impressos, medicamentos e imunobiológicos na
UBS. Resultados: Dentre os equipamentos, o menos encontrado nas unidades do país
foi o estetoscópio pediátrico (37,5%), com menor percentual na região Norte (22,1%),
enquanto o mais encontrado foi a balança infantil (82,9%). Quanto aos
materiais/insumos, o abaixador de língua foi o mais presente (88,9%) nas UBS do Brasil
e o termômetro de máxima e mínima, o menos (50,3%), especialmente no Norte
(33,4%). Dos impressos avaliados, a ficha C do SIAB estava ausente em 47,5% das
UBS do país, maiormente na região Norte (54,3%), enquanto o mais disponível foi o
cartão de vacina (74,6%). Dentre os medicamentos, o cloridrato de clindamicina foi o
mais ausente, pois estava disponível em apenas 4% das unidades, principalmente no
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Nordeste (3%). Com maior disponibilidade encontrou-se o Paracetamol (70,6%). Ao
avaliar os imunobiológicos, constatou-se que em 46,2% das UBS foram encontradas as
vacinas BCG e 41,5% as de febre amarela, com menor disponibilidade no Nordeste
(28,9%). A maior disponibilidade foi a da vacina contra hepatite B (65,5%).
Conclusão: Problemas de estrutura foram evidenciados nas UBS para o Programa
Saúde da Criança, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com consequente
comprometimento da integralidade da assistência na atenção básica no Brasil.
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QUAIS AS REPERCUSSÕES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM PACIENTES DO SUS?

COSTA, Rute Pires¹; RODRIGUES, Juliete da Paixão²; RÊGO, Adriana Sousa¹
CUNHA, Maria Ilná Aragão Furtado 4

1- Fisioterapeuta (UNIFOR), Docente da Faculdade Santa Terezinha/CEST, Mestre em Saúde
Coletiva – UFMA;
2- Fisioterapeuta - Faculdade Santa Terezinha/CEST
3- Fisioterapeuta (UNIFOR), Docente da Faculdade Santa Terezinha/CEST
Introdução: Os acidentes de trânsito a cada ano vêm vitimando inúmeras pessoas,
ocasionando nestas comorbidades temporárias ou permanentes, implicando em custos
elevados para o sistema público de saúde, com assistência médico-hospitalar e reabilitação,
transformando a violência no trânsito atualmente em um problema de saúde pública,
emergente e desafiador. Verificar as características clínicas e epidemiológicas dos acidentados
no trânsito possibilita, ao profissional de saúde, conhecer esta realidade e auxiliar na
implantação de políticas públicas. Objetivo: Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico de
pacientes usuários do SUS, acidentados no trânsito. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
transversal, utilizando análise de 2.530 prontuários de pacientes atendidos no período de
janeiro de 2009 a junho de 2012, no Centro de Reabilitação da Clínica-Escola da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), no município de São Luís, MA. Resultados: 13% dos
pacientes admitidos na clínica sofreram acidentes de trânsito e 69, 75% eram do sexo
masculino. Entre as vítimas de acidente de trânsito, 33% pertenciam à faixa etária entre 20 e
29 anos, 87% sofreram o acidente na capital, a motocicleta foi o tipo de veículo mais frequente
(49,7%), 63% sofreram atropelamento, 93% tiveram atendimento imediato, 67% passaram por
procedimento cirúrgico, 67, 9% ficaram internados, com tempo médio de internação de 3
meses. Os membros inferiores foram os mais atingidos (50%) e a fratura foi a lesão mais
observada (64,7%) Conclusão: A presença de lesões consequentes à acidentes de trânsito têm
alta prevalência e consequências tanto osteomusculares quanto neurológicas, levando esta
população específica à necessidade de centro de reabilitações. Com isso faz-se necessário
aplicação de políticas públicas, conscientização da população e leis mais rigorosas para que
haja mudança dessa realidade.

Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Saúde pública. Traumatismos múltiplos. Prevalência
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SERRA NA
ENCHENTE DE 2013/14 – RELATÓRIO VIGIDESASTRES
INTRODUÇÃO: O Plano de Contingência da Saúde (PCS) tem como objetivo traçar
diretrizes para a organização conjunta intra e intersetorial de estratégias de ação frente
a situações de desastres naturais ou antropogênicos, que orientem medidas de redução
e/ou eliminação dos riscos e agravos, promovendo proteção, controle e recuperação da
saúde. OBJETIVO: Descrever as ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica
(VE) frente a situação de desastre natural. MÉTODO: trata-se de um relato de caso. O
PCS foi acionado no dia 18 de dezembro de 2013. Na área urbana ocorreram
inundações/alagamentos em 71 bairros (o município possui 124 bairros). Cerca de
81.800 pessoas foram direta/indiretamente afetados pelas enchentes, sendo 1.750
desabrigados, 15.000 desalojados e 65.050 indiretamente afetados. A Defesa Civil (DC)
organizou 15 abrigos temporários em escolas para atender essas vítimas. As ações da
VE foram desenvolvidas do dia 18/12/13 ao dia 20/02/14, envolvendo toda a equipe em
ações de visita a abrigos, vigilância de agravos, bloqueio vacinal e vigilância em
quarentena. RESULTADOS: A primeira ação foi a implantação da sala de situação, para
monitoramento diário da situação epidemiológica. Foram realizadas visitas aos locais
atingidos e aos abrigos, para diagnóstico da situação e orientações junto a equipe da
Atenção Primária. Realizado ações de educação em saúde com outros setores, tanto
para os servidores, quanto para a população em geral, através de material impresso.
Vacinação em 34 servidores para difteria, tétano e hepatite B. Foi operacionalizado
sistema de vigilância de agravos para dengue, leptospirose, diarréia e hepatite A. Foi
descentralizada a coleta de amostras para pesquisa de dengue, leptospirose, hepatite
A para todas as Unidades de Saúde. Foram gerados semanalmente relatórios de dados
das suspeitas de agravos de notificação compulsória e de interesse municipal e
encaminhados aos setores interessados. Foram investigados 3 surtos de varicela
envolvendo 33 pessoas, 90 suspeitos de leptospirose e 6 surtos de doenças diarréicas
envolvendo 211 pessoas. Foi realizado bloqueio vacinal em 3 abrigos. Foi realizado
vigilância em quarentena até o dia 20/02/14. CONCLUSÃO: As ações desenvolvidas
foram efetivas na prevenção e controle de agravos, contribuindo para a resposta do
município frente à situação de um desastre natural.
AUTORES: Juliana Lopes Fávero, Nara Paterlini Marques, Alexandre Coutinho Sattler
Elzeny Gama Carlos.
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DINÂMICA POPULACIONAL DO Aedes aegypti NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA-ES
Raquel Martins Lana, Tiago França Melo de Lima, Tiago Garcia de Senna Carneiro,
Álvaro E Eiras, Cláudia Torres Codeço
As últimas três décadas tem apresentado um aumento significativo de incidência de
Dengue nas Américas e no Brasil. A redução da população do vetor, Aedes aegypti, por
meio de inseticidas ou remoção de criadouros é a primeira estratégia adotada para o
controle da doença. Assim, entender a dinâmica temporal do vetor da Dengue em um
ambiente particular é primordial para o planejamento de ações de controle. Modelos
matemáticos computacionais tem sido uma ferramenta para o entendimento da dinâmica
do vetor. Estudo anterior utilizando modelos matemáticos identificou a
desenvolvimento fisiológico dependente da temperatura e oviposição dependente da
densidade como fatores fundamentais para explicar a dinâmica temporal de Aedes
aegypti no Rio de Janeiro (Lana et al., 2014). Nesse estudo, apresentamos o resultado da
aplicação desse modelo a dados de infestação de Aedes aegypti em Vitória-ES, no
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011, obtidos por um sistema de
monitoramento composto por 1410 armadilhas para adultos (Mosquitraps) distribuídas
pelo município e inspecionadas semanalmente. O ajuste do modelo corrobora aspectos
da dinâmica conhecida do mosquito, que se caracteriza pelo aumento da população no
verão, quando há o aumento de temperatura e chuva. A média de infestação anual do
mosquito e a média de infestação simulada pelo modelo foi de 0.48. A correlação de
spearman entre o predito pelo modelo e os dados foi de 0,66 (p-valor < 0.0001). Os
resultados sugerem que o modelo capta bem a média da população e quando
parametrizado pode ser útil na elaboração de alertas baseados no clima e para auxiliar
na escolha entre estratégias alternativas de controle.
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Fatores de risco para mortalidade neonatal em um
hospital da região centro sul do estado do Ceará.

Lúcia Vanda Teixeira de Freitas Cavalcante
Gisele Lopes Oliveira
Francisca Silva de Alencar
Edeiza Ataliba Bastos
Natália Bastos Ferreira
Nicácia Souza Oliveira
Anna Karina de Freitas Loiola
Introdução: O período neonatal corresponde ao intervalo de tempo entre o
nascimento e o 27o dia de vida. Os óbitos ocorridos nesse período
apresentam estreita relação com a atenção à saúde de crianças e mães,
associados, principalmente, à falhas na assistência de pré-natal, durante o
parto e ao recém-nascido. O objetivo do presente estudo foi identificar os
principais fatores de risco associados à mortalidade neonatal em crianças
nascidas vivas no Hospital Regional Dr. Manuel Batista de Oliveira.
Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, que reuniu os dados de
1836 nascidos vivos no ano de 2013. Foi pesquisado o evento óbito
neonatal hospitalar, definido como a ocorrência do óbito em bebês até 27
dias de vida, durante a internação hospitalar, e seus fatores associados. As
informações que serviram de base a este estudo foram coletadas do
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e do Sistema de
Informações
sobre
Mortalidade
(SIM),
ambos
alimentados,
respectivamente, pelas declarações de nascidos vivos (DN) e declarações de
óbito (DO) preenchidas no hospital. Resultados: A taxa de mortalidade
neonatal hospitalar foi de 23 óbitos por mil nascidos vivos. A análise
multivariada mostrou que os efeitos das variáveis – índice de Apgar no
quinto minuto abaixo de três ou entre quatro e sete; baixa escolaridade da
mãe; idade gestacional até 36 semanas; número de consultas de pré-natal
abaixo de três; baixo peso ao nascer; e raça preta/parda – foram
significativos para a mortalidade. Conclusão: A assistência pré-natal e
pós-natal deve se organizar para prevenir alguns desses fatores e reduzir as
iniqüidades originadas nas diferenças sociais.
Palavras-chave: Mortalidade neonatal; fatores de risco;
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS TENTATIVAS DE SUICÍDIO POR
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS REGISTRADAS NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, BRASIL, 2007-2013
Gilton Luiz Almada1, Nixon Souza Sesse2, Marley Soares de Souza Filho3,
Augusto Dias Castro3, Igor Altoé da Silva3, Wendel Rodrigo Costa Silva
Barros3, Gabriela Nunes Lordello3, Laís Lisboa Medeiros3, Marcos Arnold
Mascarenhas3, Rafaela Pereira Souza
1-Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde
(CIEVS)/Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo
2- Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo (TOXCEN)/ Secretaria de
Estado da Saúde do Espírito Santo
3-Acadêmicos do Curso de Medicina/ Universidade Vila Velha (UVV)

O suicídio e as intoxicações são problemas de saúde pública mundial. Entre os
adultos, as causas mais comuns de intoxicação por medicamentos são a
tentativa de suicídio, muitas vezes apenas para chamar a atenção, e a ingestão
de uma dose elevada por mero equívoco. Estima-se que aproximadamente
60% das tentativas de suicídio no Brasil sejam por ingestão abusiva de
medicamentos. O objetivo deste estudo é caracterizar as tentativas de suicídio
(TS) por intoxicação exógena no Espírito Santo no período de 2007 a 2013.
Trata-se de um estudo descritivo dos casos de intoxicações exógenas, cuja
circunstância foi TS, registrados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Os dados foram tabulados e analisados através dos
softwares Epi info CDC versão 3.5.2 e Microsoft Office Excel 2007. No período
avaliado foram notificados 13.252 casos de intoxicações exógenas. Destes,
3.206 (24,2%) para provocar suicídio, com uma tendência de aumento do
número de notificações. Somente em 2013 foram registradas 31,1% das
notificações. A mediana de idade é de 29 anos (1 a 80 anos), não havendo
diferença entre os sexos. A maioria dos indivíduos com ensino fundamental
(40,7%), sexo feminino (70,1%), raça branca (42,6%) e parda (41,8%),
moradora da zona urbana (70,3%), com o fato ocorrendo na residência
(91,9%), cujos municípios de ocorrência são: Colatina (10,2%), Vitória (5,8%),
Castelo (4,7%), Guarapari (4,7%) e Barra de São Francisco (4,3%). Grande
parte foi atendida na rede hospitalar (65,7%), mas sem internação (66,5%).
Dentre os agentes, os medicamentos foram observados em 62,0% dos casos,
seguidos pelos agrotóxicos (14,4%). Quanto à exposição, 82,9% foi tipo aguda
única e 98,9% pela via digestiva. A maioria evoluiu para cura sem sequela
(93,4%). A vigilância foi considerada oportuna, pois a maioria das notificações
foi encerrada em até 60 dias. A maioria dos casos de TS por envenenamento
na população do Espírito Santo ocorreu em pessoas jovens, do sexo feminino,
ensino fundamental, na própria residência, tendo o medicamento como agente
principal, o que pode orientar a discussão e implantação de políticas públicas
de saúde para prevenção das TS nessa população mais vulnerável.
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PERFIL DA MORTALIDADE DE LEISHMANIOSES NO BRASIL, POR
REGIÃO NO PERÍODO DE 1996 À 2011.
Aline Bedin Zanatta- UNICAMP 1
Sergio Roberto de Lucca- UNICAMP 2
1
2

Doutoranda em Saúde Coletiva- FCM/ UNICAMP
Professor assistente Doutor da área da Saúde do Trabalhador- UNICAMP/FCM

Introdução: No Brasil, a importância da leishmaniose reside não somente na sua alta
incidência e ampla distribuição, mas também na possibilidade de assumir formas graves
e letais quando associada ao quadro de má nutrição e infecções concomitantes, que pode
alcançar até 10% de letalidade quando não se institui o tratamento adequado. Objetivos:
Realizar uma série histórica da mortalidade por Leishmaniose no Sistema de Informação
de Mortalidade (SIM) no Brasil entre 1996 e 2011 comparando os coeficientes entre as
Regiões Brasileiras. Método: Trata-se de um estudo quantitativo do tipo ecológico
descritivo, com dados obtidos na base de dados do Sistema de Informações de
Mortalidade (SIM), A escolha do período 1996 a 2011 ocorreu pela disponibilidade
desses dados no DATASUS no momento da coleta, em fevereiro de 2014, estimou-se os
coeficientes de mortalidade e a cada 100.000 habitantes. As leishmanioses foram
classificadas segundo o código B55 da CID. Resultados: A região norte apresenta a linha
de tendência com maior crescimento quando comparado as outras regiões. Os maiores
picos de mortalidade foram os da região norte no ano de 2000 com 0,44 mortes a cada
100.000 habitantes, em seguida vem os picos de mortes da região nordeste entre 2008 e
2009 com 0,39 e 0,37 respectivamente. Apesar da região nordeste liderar o coeficiente de
mortalidade dos períodos de 1996 até 2004, no ano de 2005 as regiões norte e centro oeste
enfrentam um pico de mortalidade acima da região nordeste, pico este que se repete nos
anos de 2007 à 2010. No ano de 2011 a região nordeste volta ao pico superior do número
de mortes. Quanto a proporção de mortalidade, no decorrer do período estudado, a região
nordeste apresentou as porcentagem mais altas de mortalidade quando comparada as
outras regiões, representando 76,4% no ano de 2000 e 49,8% no ano de 2011. Em segundo
lugar aparece a região sudeste com a proporção de mortalidade variando de 20% no ano
de 1996 a 24,5% em 2011. Terceiro lugar aparece a regiões norte seguida das regiões
centro oeste e sul. Conclusões: Percebeu-se aumento progressivo da curva de
mortalidade, com tendência crescente de óbitos em todo o período estudado em todas as
regiões, com exceção da região sul que se manteve praticamente estável.
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IX Congresso de Epidemiologia ABRASCO
Hipertensão arterial e fatores associados em adultos com obesidade
grave em tratamento ambulatorial em hospital escola
MENDES, S. B.; CARDOSO, C. K. S; RODRIGUES, A. P. S.; SANTOS, A. S.
A. C.; REIS, L. C.; SILVEIRA, E. A.
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um fator de risco
importante para doenças cardiovasculares (DCV), constituindo um grande
problema de Saúde Pública. Além disso, é a principal causa de morte precoce
no mundo e a obesidade configura como um dos maiores fatores de risco.
Conhecer o perfil de pacientes com HAS e obesidade grave, bem como os
fatores associados poderá contribuir na prevenção do agravamento da HAS e
seus desfechos desfavoráveis como doenças coronarianas, cerebrovasculares,
vascular periférica, insuficiência cardíaca e nefropatias. Objetivo: Verificar a
prevalência de HAS e sua associação com variáveis sociodemográficas, estilo
de vida, perfil de saúde, estado nutricional e consumo alimentar em pacientes
com obesidade grave. Metodologia: Estudo transversal, cuja coleta de dados
ocorreu no período de agosto de 2012 a abril de 2013 no Ambulatório de
Nutrição em Obesidade Grave (ANOG) do Hospital das Clínicas/UFG. No
ANOG são atendidos apenas pacientes adultos com obesidade grave (IMC> 35
kg/m2). Foram aplicados questionários de frequência alimentar, clinico e
sociodemográfico, bem como aferição da pressão arterial e avaliação
antropométrica. Considerou-se hipertenso o paciente com elevação persistente
dos níveis pressóricos, cujos valores estivessem maiores que 140 x 90 mmHg.
A associação entre as variáveis foi realizada por meio do teste de Wald, com
nível de significância p<0,05. Resultados: Em 69 pacientes de primeira
consulta a prevalência de HAS foi 44,44%. Entre as variáveis investigadas
houve associação significativa entre HAS e faixa etária de 50 a 59 anos, cor da
pele negra, ter menos de oito anos de estudo e ex-fumantes. Apesar de não ter
encontrado associação entre hipertensão e o baixo consumo de frutas,
verduras e legumes, a ingestão dessas foi relatada por apenas 42,11% e
45,71%,

respectivamente.
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de
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e

industrializados foi referido por 38,89% e 44,83% dos indivíduos. Conclusão: A
HAS atingiu quase metade dos obesos graves estudados. Idade, escolaridade
e o hábito de fumar pregresso apresentaram associação com HAS entre os
obesos graves. Ressalta-se a importância de pesquisas que investiguem a
prevalência de fatores de risco cardiovascular como a hipertensão entre os
obesos graves, afim de tratar esses fatores de risco e aprimorar o manejo das
intervenções clinicas e nutricionais desses pacientes.
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Introdução: A demografia apresenta encargo social ímpar e insubstituível, no
que se refere às oportunidades criadas e novos desafios impostos pelas
mudanças no padrão demográfico no país. Mesmo em meio à questões sociais
complexas, esse cenário exige conduta da sociedade e Estado quando se
ambiciona cidadania plena. Objetivo: analisar dados de indicadores de saúde
relacionados a características demográficas no município de Curitiba/PR no
ano de 2010 das bases de dados nacionais. Métodos: estudo quantitativo,
seccional, exploratório e descritivo. Os dados demográficos do município e do
país foram extraídos do Censo de 2010 realizado pelo IBGE, e foram
manipulados para virarem indicadores, tendo como referência a RIPSA. Os
dados foram analisados nos softwares Excel e SPSS. Resultados: a Taxa
bruta de Natalidade foi de 14,47 nascidos vivos/1.000 hab.; a Fecundidade
Geral foi de 48,7 nascidos vivos/1.000 mulheres em idade fértil e uma Taxa de
Fecundidade total de 1,62 nascidos vivos/ mulher ao longo do período
reprodutivo, sendo que o valor nacional foi de 1.82. Conclusão: A Taxa de
Fecundidade Total refere-se ao número médio de filhos nascidos vivos, tidos
por uma mulher - pertencente a uma coorte hipotética e com assunção da
manutenção das taxas específicas de fecundidade vigentes - ao final do seu
período reprodutivo, e taxas abaixo de 2,1, como a de Curitiba, são
consideradas insuficientes em termos de reposição populacional. O valor
nacional é maior também não alcança tal pressuposto. Isso sugere uma
dinâmica populacional diferenciada de Curitiba em relação ao Brasil, e
possíveis fatores influenciando essa taxa temos: urbanísticos, melhoria do nível
educacional de mortalidade e até trabalhistas, relacionados à diminuição do
número de filhos nascidos vivos tidos por uma mulher em idade fértil. Após
realização do cálculo de Fecundidade Específica por faixa etária, observou-se
maior intensidade de fecundidade entre as mulheres na faixa etária de 20 a 35
anos na cidade de Curitiba no ano de 2010. Estes fatores, quando associados
a outros indicadores, podem explicar o processo de transição demográfica em
curso na cidade, considerado avançado quando comparado aos valores
nacionais.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: A compreensão da complexa relação entre a saúde e as condições
socioeconômicas da população é essencial para construir um sistema de saúde pública
com distribuição equitativa dos recursos. Este estudo fornece uma análise sobre a
desigualdade na saúde da criança, com base no programa de transferência de renda
condicionada (Bolsa Família) do governo brasileiro .

MÉTODOS: A pesquisa de saúde materno-infantil do Ceará forneceu informações sobre
crianças de 0-3 anos de idade e suas mães, com base numa amostragem aleatória por
aglomerado de 8.000 famílias. Foram calculadas a prevalência de base populacional de
morbidade infantil, uso de serviços de saúde e indicadores antropométricos, de acordo
com quintis de renda mensal das famílias que participam, ou não, do Bolsa Família.
2
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Modelos lineares gerais com testes de contraste polinomiais foram aplicados para testar
a significância estatística dos resultados.

RESULTADOS: Para os indicadores de acesso aos serviços de saúde, as famílias que
não recebem renda suplementar apresentaram diferenças estatisticamente significativas,
de acordo com os quintis de rendimento mensal. A prevalência de desnutrição aguda foi
significativamente maior para o 1º quintil de renda familiar (os mais pobres), em
comparação com os outros quintis (p = 0,031). O mesmo padrão foi observado em
relação à baixa estatura (p = 0,022). Observou-se que as famílias que participam do
Bolsa Família tiveram menores taxas de internação por pneumonia e diarréia, em
comparação com não famílias participantes.

CONCLUSÃO: Em relação à desnutrição infantil, a desigualdade persiste , mesmo
dentro do grupo de famílias extremamente pobres ligados a Bolsa Família. A menor
proporção de internações de crianças em famílias que recebem Bolsa Família pode
significar tanto a redução da morbidade grave ou menos acesso a cuidados hospitalares.
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Título: Distribuição espacial e temporal da Dengue no Estado do Amazonas de
2002 a 2011
Autores: Rosemary Costa Pinto, Daniel Barros de Castro, Wagner Cosme Morhy
Terrazas, Bernardino Cláudio Albuquerque e José Ueleres Braga.
Introdução: A dengue é um grave problema de saúde pública no Amazonas, cuja
dinâmica de ocorrência tem representado um desafio para as ações de controle e
prevenção. Objetivo: Estudar a evolução histórica e a distribuição espacial da
Dengue no Estado do Amazonas, no período de 2002 a 2011, com ênfase na
identificação de epidemias e surtos nas regiões de saúde. Método: Foi realizado
um estudo ecológico misto com base em dados secundários da vigilância da
Dengue (SINAN). Para comparar regiões e municípios foram analisadas as curvas
epidêmicas, as taxas de incidência padronizada por idade e sexo, a razão de
morbidade padronizada, taxa de incidência média espacial. Resultados: A
notificação de casos de Dengue ocorre durante todo o período estudado, sendo
caracterizada pela ocorrência de surtos ou epidemias, predominantemente, no
primeiro trimestre. As maiores epidemias ocorreram nos anos de 2003, 2008 e
2011, neste último ano a taxa de incidência atingiu 1.628 casos por 100.000 hab.
No período de 2002 a 2006, os surtos estavam restritos ao primeiro trimestre. Nas
epidemias de 2008 e 2011, o início da epidemia teve início entre os meses de
outubro e novembro do ano anterior e permaneceu alto até os meses de junho a
julho. Observa-se que, nos anos anteriores a estas epidemias, em 2007 e 2010,
embora não ocorra picos sazonais da doenças, o número de casos permanece
elevado durante todo o ano. No período de 2002 a 2007, o maior número de casos
ocorre na região Entorno de Manaus e Rio Negro. Em 2008, houve aumento no
número de casos na capital e na região Médio Amazonas, e mais tardiamente, nas
regiões Baixo Amazonas e Rio Negro-Solimões, com o pico sazonal entre os meses
de outubro e novembro. Em 2010, as epidemias de dengue ocorreram apenas
nestas duas regiões (Baixo Amazonas e Rio Negro-Solimões), apresentando pico
sazonal entre os meses de julho e agosto. Em 2011, o número de casos de Dengue
ocorre em todas as regiões do Estado, exceto na região Rio Juruá, cujo registro de
casos permanece baixo durante todo o período estudado. Conclusão: As primeiras
epidemias de Dengue ocorreram no município de Manaus, expandindo-se para os
municípios adjacentes, logo em seguida para a calha do rio Amazonas, nas regiões
Médio Amazonas e Baixo Amazonas, e também para a calha do rio Solimões, na
região Rio Negro-Solimões, e posteriormente para a região Triângulo e Alto
Solimões.
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AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS VOLTADAS AOS USUÁRIOS DE
ÁLCOOL: uma revisão integrativa
Anna Katharinne Carreiro Santiago
akcsantiago@hotmail.com
Valéria Raquel Alcantara Barbosa
valeryalca@hotmail.com
Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura por meio de pesquisa
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com base em palavras-chaves préselecionadas, obtendo-se estudos indexados nas bases de dados: SciELO,
LILACS e MedLine, no período de 2004 a 2013. A coleta de dados foi realizada
mediante aplicação de instrumento previamente elaborado. Fora localizados
cinco estudos, todos publicados em inglês. Os estudos foram classificados em
três categorias para discussão: álcool e as causas de mortalidade:
repercussões de uma política antiálcool; influência dos serviços de saúde no
controle do uso nocivo de álcool; abuso de álcool no ambiente universitário. Os
resultados mostraram que 9 a 10% do número de suicídios entre homens são
atribuídos ao uso abusivo de álcool, apontaram também que os jovens têm
conhecimento sobre medidas de redução de danos (RD) embora nem sempre
as utilizem, do mesmo modo que pessoas que aderem às medidas de redução
de danos se envolvem menos em episódios de consumo pesado de álcool. O
quantitativo de artigos os publicados nos últimos dez anos que associam RD e
alcoolismo é escasso diante da relevância e das implicações econômicas,
sociais e de saúde causadas pela intoxicação alcóolica, principalmente se
atribuído à realidade brasileira, na qual nenhum estudo que abordasse a
temática foi encontrado. Assim, os estudos recomendam que ações de RD,
visando minimizar os prejuízos decorrentes do uso do álcool devam ser
desenvolvidas e aplicadas de acordo com cada realidade.
Descritores: Redução do Dano. Intoxicação Alcóolica. Políticas Públicas.
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DOR LOMBAR CRÔNICA EM FUMICULTORES DO SUL DO BRASIL
Rodrigo Dalke Meucci, Anaclaudia Gastal Fassa, Neice Muller Xavier Faria,
Nadia Spada Fiori, Vanessa Iribarrem Miranda.
RESUMO
Introdução. Apesar da fumicultura utilizar intensivamente o trabalho artesanal,
a prevalência e os fatores associados à dor lombar crônica (DLC) são pouco
avaliados neste grupo ocupacional.
Metodologia. Estudo transversal realizado no sul do Brasil com fumicultores
selecionados

aleatoriamente.

Foram

investigadas

características

socioeconômicas e individuais, tarefas e cargas de trabalho, bem como comorbidades. A prevalência de DLC foi descrita de acordo com as variáveis
independentes e os fatores associados foram examinados através da
regressão de Poisson para cálculo da razão de prevalências (RP).
Resultados. A prevalência de DLC foi de 8.4%. O aumento da idade, criação
de duas ou mais espécies de animais (RP 1.65), exposição a tarefas que
requerem muita força (RP 2.00), trabalho em posturas forçadas (RP 1.36),
doença do tabaco verde (RP 1.63), intoxicação por agrotóxicos (RP 2.37) e
transtornos psiquiátricos menores (RP 2.55) foram associados à DLC.
Conclusões. Este artigo contribui para o conhecimento da prevalência e dos
fatores associados à DLC num grupo de trabalhadores pouco avaliado em
estudos epidemiológicos.
Palavras- Chave: Dor lombar crônica, fumicultura, saúde ocupacional.
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Perfil	
  de	
  pacientes	
  clínicos	
  internados	
  em	
  hospital	
  secundário	
  100%	
  SUS	
  
do	
  interior	
  do	
  Brasil	
  
Autores:	
   Laura	
   Bahlis,	
   Luciano	
   Diogo,	
   Fernando	
   Waldemar,	
   André	
   Wajner,	
  
Daiana	
  Rohr,	
  Vinícius	
  Soares,	
  Jean	
  Ernandorena,	
  Fabrício	
  Fonseca.	
  
Introdução:	
   São	
   escassos	
   os	
   dados	
   a	
   respeito	
   das	
   características	
   clínicas	
   dos	
  
hospitais	
   brasileiros	
   no	
   interior	
   do	
   Brasil.	
   Entretanto,	
   conhecimento	
   deste	
   tipo	
  
de	
  hospital	
  é	
  essencial.	
  
Objetivos:	
   Caracterizar	
   população	
   de	
   pacientes	
   clínicos	
   de	
   hospital	
   secundário	
  
do	
  interior	
  do	
  Brasil.	
  
Método:	
   Foi	
   realizada	
   coorte	
   retrospectiva	
   do	
   banco	
   de	
   dados	
   do	
   serviço	
   de	
  
medicina	
   hospitalar.	
   Este	
   registro	
   é	
   realizado	
   prospectivamente.	
   A	
   coleta	
   é	
  
realizada	
  por	
  funcionário	
  treinado	
  e	
  revisado	
  pela	
  equipe	
  assistencial.	
  É	
  digitado	
  
em	
  banco	
  de	
  dados	
  do	
  Excel®,	
  a	
  digitação	
  é	
  revisada	
  e	
  após	
  analisado	
  no	
  SPSS®.	
  
Neste	
  estudo	
  foi	
  utilizada	
  estatística	
  descritiva.	
  
Resultados:	
  No	
  período	
  de	
  junho	
  de	
  2013	
  a	
  fevereiro	
  de	
  2014	
  houveram	
  1149	
  
internações.	
   A	
   idade	
   média	
   dos	
   pacientes	
   foi	
   de	
   62	
   anos.	
   52,6%	
   (604)	
   são	
  
homens,	
   94,9%	
   (1090)	
   se	
   autodeclararam	
   brancos,	
   60,7%	
   (698)	
   com	
   idade	
  
superior	
  a	
  60	
  anos,	
  69,4%	
  (797)	
  das	
  são	
  de	
  moradores	
  da	
  cidade	
  os	
  demais	
  da	
  
região	
   da	
   microrregião.	
  35%(402)	
   eram	
   tabagistas,	
   10,8%	
   (140)	
   tinham	
   registro	
  
de	
   alcoolismo.	
   O	
   escore	
   de	
   charlson	
   médio	
   é	
   de	
   2,5	
   com	
   DP	
   2,41	
   pontos	
   e	
   26,5%	
  
(305)	
  tem	
  a	
  classificação	
  de	
  charlson	
  superior	
  a	
  3	
  pontos	
  (associado	
  ao	
  aumento	
  
de	
  mortalidade	
  e	
  internação	
  prolongada	
  no	
  nosso	
  serviço).	
  Cerca	
  de	
  11,1%	
  (128)	
  
dos	
   Swabs	
   de	
   vigilância	
   apresentaram	
   germe	
   multirresistentes,	
   6,4%	
   (74)	
  
tiveram	
   infecção	
   por	
   germes	
   multirresistentes.	
   Aproximadamente	
   14,5%	
  
(124/858)	
   tiveram	
   internados	
   na	
   UTI,	
   4,3%	
   (49)	
   foram	
   submetidos	
   a	
   algum	
  
procedimento	
   cirúrgico,	
   12%	
   (138)	
   dos	
   pacientes	
   internados	
   apresentavam	
  
algum	
  tipo	
  de	
  neoplasia	
  e	
  4,2%	
  (48)	
  apresentavam	
  condição	
  clinica	
  considerada	
  
terminal.	
  A	
  média	
  de	
  internação	
  foi	
  de	
  6,78	
  dias	
  (DP	
  7,64),	
  mediana	
  de	
  4	
  dias.	
  As	
  
principais	
   causas	
   de	
   internação	
   foram:	
   doenças	
   respiratórias	
   27,5%	
   (316);	
  
infecções	
  do	
  trato	
  urinário	
  8,4%(96),	
  insuficiência	
  cardíaca	
  8,1%	
  (93);	
  acidente	
  
vascular	
  encefálico	
  6,2%	
  (71);	
  complicações	
  oncológicas,	
  5,8%(67);	
  insuficiência	
  
renal	
  4,1%(48).	
  A	
  mortalidade	
  gera	
  foi	
  9,7%	
  (107)	
  e	
  a	
  taxa	
  de	
  re-‐internação	
  em	
  
30	
  dias	
  de	
  10,3%(118).	
  
Conclusão:	
   Os	
   dados	
   acima	
   demonstram	
   o	
   perfil	
   dos	
   pacientes	
   clínicos	
  
internados	
   em	
   hospital	
   secundário	
   do	
   interior	
   do	
   Brasil	
   e	
   devem	
   contribuir	
   para	
  
a	
  construção	
  do	
  conhecimento	
  de	
  suas	
  características.	
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Indicadores de mortalidade na cidade de Curitiba/PR em 2010
EVELYN KOWALCZYK DOS SANTOS ¹
CÉSAR AUGUSTO PARO ¹
MARCELLA MARTINS ALVES TEOFILO¹
¹ Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva - Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ)

Introdução: indicadores de mortalidade devem ser válidos e confiáveis, para
subsidiar discussões e reorientação racional das políticas de saúde com base
em conhecimentos epidemiológicos. Objetivo: analisar dados sobre
mortalidade no município de Curitiba/PR no ano de 2010 e compará-los com
indicadores nacionais. Métodos: estudo quantitativo, seccional, exploratório e
descritivo. Os dados foram extraídos do SIM e do censo 2010 do IBGE, sendo
transformados nos indicadores de mortalidades propostos pela RIPSA. Os
dados
foram
analisados
nos
softwares
Excel
e
SPSS.
Resultados: Coeficientes de Mortalidade (CM) Geral bruto de 5,62
óbitos/1.000hab. e padronizado para a população brasileira de 5,40
óbitos/1.000 hab.; CM por Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) bruto de
0,18 óbitos/1.000 hab. e padronizado para a população brasileira de 0,17
óbitos/1.000 hab.; Razão de Masculinidade da Mortalidade Geral de 122,67
óbitos; Curva de Mortalidade Específica (CME) por idadecom formato de curva
do tipo IV (J); Mortalidade Proporcional (MP) com 50 anos ou mais de idade de
76,47% e com 60 anos ou mais de idade de 63,99%; CM Infantil de
9,11óbitos/1.000 nascidos vivos (NV) e CM neonatal precoce de 5,21
óbitos/1.000NV, tardia de 1,78 óbitos/1.000NV e pós-neonatal de 2,13
óbitos/1.000NV. Os valores de CM bruto e por DIP diminuíram após
padronização, mostrando resultados mais favoráveis para a população
curitibana em relação ao país como um todo. Houve excesso de óbitos
masculinos em comparação ao sexo feminino, assim como no restante do país.
A CME por idade com formato do Tipo IV indica o melhor nível de saúde, com
baixa proporção de óbitos no grupo mais jovem e predomínio de óbitos entre
idosos.Em relação a Razão de MP, Curitiba classificou-se como de primeiro
nível (típico de cidades de países desenvolvidos)quando utilizado o ponto de
corte de 50 anos ou mais, foi classificada como de segundo nível (típica de
cidade de países com certo desenvolvimento econômico e regular organização
dos serviços de saúde) ao elevar o ponto de corte para 60 anos ou mais. Os
valores de CM infantil em todos os períodos abordados foram inferiores aos
valores nacionais para o mesmo ano. Conclusão: Estes achados nos
permitem afirmar que a condição de saúde do Município de Curitiba estava
melhor em comparação ao agrupado nacional.
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Sexo comercial e infecção pelo HIV entre pessoas que usam substâncias psicoativas
no Brasil
Cremildo J. Baptista1, Inês Dourado2, Tarcísio M. Andrade3, Sandra Brignol4, Francisco I. Bastos5
1

Bolsista do CNPq. Estudante de doutorado, Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Universidade
Federal da Bahia. 2 Professora associada, Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Universidade Federal
da Bahia. 3Professor associado. Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), Universidade Federal da
Bahia. 4Pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva (ISC), Universidade Federal da Bahia.
5
Pesquisador Titular do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
(ICICT), Fiocruz.

Introdução: O uso de substâncias psicoativas (SPAs) está associado a uma série de
problemas de saúde, incluindo a aquisição/transmissão de infecções sexualmente
transmissíveis, como sífilis e o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Pessoas que usam
SPAs (PU-SPAs) estão em contextos de vulnerabilidades, como o envolvimento na troca
de sexo por dinheiro e/ou drogas (sexo comercial). Este trabalho objetivou investigar a
relação entre prática de sexo comercial e infecção pelo HIV entre PU-SPAs em 10 cidades
brasileiras. Métodos: Inquérito sócio comportamental e biológico utilizou o método de
recrutamento dirigido pelo participante (RDS), usado em populações de difícil acesso, e
selecionou 3.449 PU-SPAs, no ano de 2009, com idade ≥18 anos, de ambos os sexos, que
reportaram uso de cocaína/crack, anfetamínicos etc. por pelo menos 25 dias ou outras
drogas injetáveis pelo menos uma vez, nos 6 meses anteriores à pesquisa. Responderam
a um Questionário Áudio Auto Aplicável, e Assistido por Computador (ACASI), e foram
convidados a fazer testes rápidos anti-HIV e sífilis. Usou-se a regressão logística para
analisar os dados e as estatísticas descritivas foram ponderados pelo inverso do tamanho
da rede de contatos. Resultados: 77,5% das PU-SPASs eram homens, 56,1% com idade
≤ 29 anos, 78,0% não-brancos, 66,8% eram solteiros, 71,0% tinha <10 anos de estudo e
quase a metade (48,9%) estava desempregada. A prevalência de sexo comercial variou de
38,7% no Rio de Janeiro a 22,4% em Salvador, e a estimativa combinada das 10 cidades
foi de 30,8%. A prevalência combinada de HIV foi 5,8%, sendo 8,5% entre aqueles que
referiram e 4,7% entre os que não referiram envolvimento em sexo comercial. A razão das
prevalências dos dois grupos foi 1,64 (IC95%: 1,24 – 2,16). Conclusão: O envolvimento
em sexo comercial aumentou as prevalências de resultado positivo no teste rápido de HIV
entre PU-SPAs. Assim, deve se implementar intervenções que superem as tradicionais
ações focadas apenas na mudança de comportamento, com vistas a reduzir essa prática e
aumentar o uso de preservativo nessa população, além de promover políticas sociais e de
saúde equitativas para reduzir as vulnerabilidades sociais das PU-SPAs.
Palavras-chave: substâncias psicoativas, sífilis, vulnerabilidades, Salvador.
Financiamento: Ministério da Saúde/Departamento de DST/AIDS e hepatites virais;
Centros de Controle de Doenças e Prevenção (CDC).
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POLITICAS PÚBLICAS EM SAÚDE DO TRABALHO: EFEITO SOBRE OS
BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS
Maria Luiza Caires Comper1,2*; Roberto Maciel1; Hélio Gustavo Santos1; Aleudinélia Monte1;
Rosimeire Simprini Padula1.
1

Programa de Mestrado e Doutorado em Fisioterapia - Universidade Cidade de São Paulo,

São Paulo, Brasil; 2Curso de Fisioterapia- União Metropolitana de Ensino e Cultura, Itabuna,
Brasil

Introdução: A preocupação com o elevado número de acidentes de trabalho tem feito
com que autoridades e instituições governamentais proponham políticas e estratégias
focadas em ações de promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores. Neste
sentido, o Governo Brasileiro, em 2004, discutiu e propôs uma Política Nacional de
Segurança e Saúde do Trabalhador, que inclui, dentre outras ações, o estabelecimento
do nexo técnico epidemiológico (NTEP) presumido para acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho. Objetivo: Avaliar os acidentes de trabalho no Brasil,
considerando os benefícios acidentários concedidos para trabalhadores brasileiros no
período de 2006 a 2012 e comparar a concessão de benefícios acidentários antes e
após a implantação do NTEP. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico,
descritivo, conduzido com dados secundários de registros de benefícios acidentários
concedidos pelo INSS entre os anos de 2006 a 2012, extraídos das tabulações
apresentadas nos Anuários Estatísticos da Previdência Social. Resultados: Verificouse que, durante o período avaliado, foram registrados 4.778.660 acidentes de trabalho.
Destes, os acidentes típicos foram responsáveis por 61,8% dos benefícios concedidos,
os acidentes de trajeto por 13,2% e as doenças por apenas 3,5%. Em todos os anos, as
enfermidades que tiveram maior repercussão na saúde dos trabalhadores segurados
estão relacionadas às lesões e envenenamentos por causas externas (CID S) (58,3%) e
às doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (CID M) (15,1%). Os
anos de 2006 e 2008 apresentaram, respectivamente, o menor (512.232) e maior
(747.663) número de acidentes registrados, sendo que 2008 representa o primeiro ano
de resultados após a implantação do NTEP.

Porém, este número apresenta um

decréscimo nos anos subsequentes. Conclusão: Os resultados revelaram que, nos
últimos seis anos, quase 5 milhões de trabalhadores brasileiros sofreram acidentes de
trabalho. O fato dos anos de 2006 e 2008 apresentarem, respectivamente, o menor e
maior número de acidentes registrados mostra que a implantação do NTEP
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influenciou diretamente as estatísticas de acidentes de trabalho em trabalhadores
brasileiros, apenas no primeiro momento, para o aumento do número de acidentes
registrados. No entanto, há de se considerar que houve uma tendência de queda para
este tipo de registro nos anos seguintes, levando-nos ao questionamento sobre a
efetividade desta sistemática à médio e longo prazo, no tocante à subnotificação de
acidentes.

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Previdência Social, Epidemiologia

1776

USO DA BUSCA ATIVA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NO CONTROLE DE
INFECÇÕES HOSPITALARES: UMA ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA
José Machado Linhares1
Elaine Cristina Bezerra Almeida2
Ana Neyla Martins da Mota3
Natália Frota Goyanna4
Rianelly Portela de Almeida5
INTRODUÇÃO: A infecção hospitalar (IH) representa uma condição grave que influência
na morbimortalidade dos pacientes que permanecem internados. Em unidade de terapia
intensiva (UTI), os pacientes encontram-se acamados por tempo prolongado, imunodeprimidos, com doenças graves que necessitam de monitoramento invasivo e uso de
antibióticos de largo espectro, tornando-os mais suscetíveis às IH (PADRÃO et al, 2010).
OBJETIVO: Descrever a experiência da utilização da busca ativa diária nas UTIs,
atuando no controle de IH. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, realizado
em um hospital da região norte do Estado do Ceará por estudantes e profissionais do
Núcleo de Epidemiologia Hospitalar (NHE) e Comissão de Controle de Infecções
Hospitalares (CCIH), no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014. RESULTADOS:
A atuação do NHE e da CCIH, estruturada e consistente, reflete a qualidade dos
processos assistenciais das instituições, podendo reduzir taxas de IH e tempo de
hospitalização. A realização da busca ativa ocorre diariamente nas UTIs neonatal,
pediátrica e adulta, baseada na utilização de um formulário que permite o
acompanhamento individual, investigando o uso de procedimentos invasivos, prescrição
de antimicrobianos e associando à incidência de IH, através das solicitações de cultura de
urina, aspirado traqueal, sangue e ferida. Ao final de cada mês, são realizados relatórios,
baseados nos dados da busca ativa e do sistema computacional do hospital, obtendo
dados como taxas globais de IH, média de permanência, taxa de ocupação, admissões,
transferências, óbitos, pacientes que evoluíram com úlcera por pressão, número de casos
de sepse primária e secundária, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção
do trato urinário associada à sonda vesical de demora; taxa de uso de acesso central,
ventilação mecânica e sonda vesical; micróbios identificados nas culturas e consumo de
sabonete líquido e álcool em gel. Esses dados são apresentados aos setores, através da
sala de situação, permitindo que os indicadores sejam analisados e comparados pela
equipe de profissionais das UTIs. CONCLUSÃO: A realização da busca ativa permite aos
profissionais uma reflexão acerca da prática assistencial e incidência de IH, permitindo
uma análise rigorosa e a elaboração de estratégias que possam reduzir os indicadores
negativos, proporcionando a segurança do paciente.
Palavras Chaves: Infecção hospitalar. Epidemiologia hospitalar. Notificação
REFERÊNCIAS:
PADRÃO, MC et al. Prevalência de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva.
2010;8(2):125-8.
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Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC – Sobral-CE.
Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UEVA – Sobral-CE.: Bolsista da Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE.
5 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UEVA – Sobral-CE.
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O COMPONENTE “SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO” DA ESTRATÉGIA DOTS EM
PALMAS-TO
OLIVEIRA, L.T; BARCELOS, A.J; LIMA, D.A; SELES, R.S; CAVALCANTE, J.A;
DUALIBE, R; NOBRE, M.S.R.S; BANDEIRA, M.
INTRODUÇÃO
A tuberculose (TB) está diretamente ligada a determinantes sociais e, segundo a OMS,
1/3 da população mundial encontra-se infectada por esse bacilo. Diante disso, ações
voltadas ao controle da TB se tornaram imprescindíveis, especificadas, no Brasil, pelo
emprego da estratégia DOTS e do PNCT em 1998. Nesse contexto, o município de
Palmas iniciou a implantação da estratégia DOTS, com ênfase no levantamento do
número de sintomáticos respiratórios (SR) e em sua busca ativa, prática que foi se
consolidando tardiamente a partir do ano de 2007.
OBJETIVO
Avaliar o desenvolvimento das ações de controle da TB em Palmas a partir do ano de
2011, relacionando a evolução da estratégia DOTS e sua repercussão nos resultados
de SR encontrados no município.
METODOLOGIA
O estudo foi realizado na Área de Vigilância Epidemiológica de Palmas, sendo a
pesquisa do tipo descritiva de corte transversal. Este trabalho teve como base os dados
fornecidos pelos consolidados armazenados na área de TB, enfatizando-se os últimos
três anos (2013–2011).
RESULTADOS
As informações relativas ao número de SR encontrados na população rural e urbana
entre o período de 2011-2013 revelaram que entre os dois semestres de 2011 houve
uma redução de 58%, enquanto no ano de 2012, o decréscimo entre períodos foi de
apenas 30%. O número de SR contabilizado em 2013/1 corresponde a 90% daqueles
encontrados nos anos anteriores. O ano de 2012 apresentou o maior número de SR
(669 notificações), 22,5% a mais que 2011. Quanto ao ano de 2013, considerando a
taxa anual esperada de SR preconizada pelo MS, calcula-se que o primeiro semestre
atingiu apenas cerca de 20% dessa meta.
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CONCLUSÃO
Foi possível perceber grandes índices de subnotificação, uma vez que o número de SR
encontrado em cada ano não se aproximava da meta preconizada pelo MS e houve
grande discrepância entre os anos estudados. Além disso, notou-se ausência de
resultados de baciloscopias realizadas, irregularidade que pode ser oriunda de um
atraso no retorno dos exames antes da conclusão dos dados ou de algum tipo de
negligência quanto ao preenchimento das fichas nas USF. Tais problemas
demonstraram que, apesar dos avanços que a busca de SR tem trazido ao tratamento
da TB em Palmas, há ainda muito a ser feito para o melhor emprego das estratégias de
saúde voltadas para essa enfermidade.
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Polifarmácia em Pacientes Idosos
MACHADO, T. M.; STORCH, K. D.; MARTINS, L. E. G.; GARBO, L. Z.; RANGEL, L.
P.; PINEL, R. L. T.; SOARES, R. N.; PIRES, J. G. P.; BICUDO, S. D. S.
Introdução- A polifarmácia, é o uso de cinco ou mais medicamentos simultaneamente
bem como a utilização de um fármaco para corrigir o efeito adverso, que predispõe à
ocorrência de interações medicamentosas. O risco de que venham a ocorrer reações
adversas aos medicamentos e interações medicamentosas é maior quanto maior for o
número, a quantidade e o tempo de utilização dos fármacos. A população idosa
brasileira vem crescendo e, nessa faixa etária há elevada predominância de doenças
crônico-degenerativas favorecendo o uso abusivo de medicamentos. Objetivo- avaliar
o consumo de medicamentos pela população na faixa etária de 60 a 80 anos
cadastrada na Unidade de Saúde Bairro República em Vitória, ES. Método - Estudo
descritivo quantitativo, realizado com base nas informações de 99 prontuários de
pacientes e análise dos dados feitos a partir de tabelas cruzadas utilizando o pacote
estatístico SPSS, versão 20.0. Resultados: Destaca-se que 68,7% da amostra eram
do sexo feminino e 32,3% da faixa etária de 60 a 64 anos. A média de idade foi de
68,73 anos com desvio padrão de 5,96 anos. A mediana de idade foi de 67 anos. Dos
60 pacientes que se tem informação, 33,3% tomam de 0 a 4 medicamentos e 66,7%
de 5 a 11 medicamentos. Observa-se que a faixa etária que varia entre 75 e 80 anos é
a que mais consome medicamentos, tendo como média 6,7 medicamentos por
pessoa. Os idosos entre 60 e 64 anos praticamente não consomem medicamentos de
uso rotineiro, estando abaixo da média de classificação para polifarmácia. As classes
dos medicamentos mais usadas são o anti-hipertensivo que é o mais consumido entre
os idosos, aparecendo 92 vezes, seguido dos diuréticos tiazídicos, das estatinas, do
anti-inflamatório e do antidiabético. A associação entre as classes dos medicamentos
e sexo destaca-se que mulheres tomam mais medicamentos que os homens. A classe
dos medicamentos mais usada tanto entre homens quanto entre mulheres é o antihipertensivo. Conclusão: Os resultados revelam que com o passar dos anos, a saúde
do idoso necessita de maiores intervenções medicamentosas, porém, vale ressaltar
que, o uso de medicamentos em excesso deve-se avaliar risco e benefício. Os
mesmos medicamentos que podem prolongar a vida do idoso podem diminuir sua
qualidade de vida. Deve-se avaliar não só o seu consumo, mas, também, à
irracionalidade de seu uso.
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Mobilidade Social e Índice de Massa Corporal entre a infância e a adolescência:
um estudo de coorte

Autores: Ana Paula Muraroa, Regina Maria Veras Gonçalves-Silvab, Márcia Gonçalves
Ferreirab, Rosely Sichieric.
Instituto de Saúde Coletiva - UFMT, Cuiabá-MT; b Faculdade de Nutrição, UFMT, Cuiabá-MT;
de Medicina Social-UERJ, Rio de Janeiro-RJ;
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Instituto

Objetivo: Avaliar o efeito do Nível Socioeconômico (NSE) da família na infância e da
mobilidade social entre a infância e adolescência sobre a trajetória do IMC desde o
nascimento até a adolescência.
Métodos: estudo de coorte com crianças de 0 a 5 anos de idade avaliadas primeiramente
em 1999 (n=2405), na cidade de Cuiabá-MT e pela segunda vez entre os anos de 2009 e
2011. Nas duas ocasiões foram obtidas informações sobre fatores socioeconômicos, além
de dados antropométricos. O NSE das famílias foi classificada por meio do Critério Brasil
da ABEP, que consiste em um sistema de pontos com base no número de
eletrodomésticos, automóveis, empregadas domésticas mensalistas, e escolaridade do
chefe da família, sendo consideradas classes econômicos: A (mais alto), B, C, D e E (mais
baixo). Para a análise da mobilidade social, foram consideradas as categorias: classe
econômica baixa (classe E), média (classes C e D) e alta (classe A). Quatro categorias de
permutações entre a classe econômica da infância e adolescência foram utilizadas para
examinar a mobilidade social: baixa-alta/média, média-média, média-alta e altaalta/média. Modelos lineares de efeitos mistos (SAS Proc MIXED) foram utilizado para
avaliar os efeitos da classe econômica na idade pré-escolar e mobilidade social sobre as
mudança do IMC desde entre a infância e a adolescência.
Resultados: Foram avaliados 1716 adolescentes (71,4% da linha de base), 51,2 % do
sexo masculino. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior, na infância e na
adolescência, entre os adolescentes das classes econômicas altas quando comparada com
a classe mais baixa. Entre a infância e adolescência, aproximadamente 10 anos, foi
observada expressiva mobilidade social na população estudada. Maior mobilidade
ocorreu entre as classes mais baixas (D e E) que ascenderam principalmente para a classe
C (74,2% e 76,7%, respectivamente). Houve maior aumento do IMC no período avaliado
entre os indivíduos que eram da NSE superiores na infância, tanto entre meninos quanto
entre as meninas. A mobilidade social não afetou a trajetória do IMC no população
avaliada.
Conclusão: Expressiva mobilidade social foi observada, mas o NSE na infância parece
exercer maior influência sobre a trajetória do IMC até a adolescência. Nesta coorte do
Centro-Oeste do Brasil, ser de classes econômicas superiores representou maior risco para
o excesso de peso.
Fontes de financiamento: CNPQ e FAPEMAT
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MORTALIDADE NO ESTADO DA BAHIA: ANÁLISE DA TENDÊNCIA
TEMPORAL SEGUNDO RAÇA/COR DA PELE, 2000-2010

RESUMO
Felipe Souza Nery
Edna Maria de Araújo
Nelson Fernandes de Oliveira
Ionara Magalhães de Souza
Luciano Marques dos Santos
Evanilda Souza de Santana Carvalho
Silvone Santa Barbara da Silva Santos

INTRODUÇÃO: Em 2010, as doenças do aparelho circulatório, as causas externas, as
causas mal definidas, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório representaram
aproximadamente dois terços de todos os óbitos ocorridos no estado da Bahia. Muitas
dessas causas revelam, em parte, condições históricas de desigualdades sociais e
iniquidades raciais em saúde. Assim, o objetivo deste estudo é analisar os diferenciais
na mortalidade do estado da Bahia segundo a raça/cor da pele entre os anos de 2000 a
2010. MÉTODOS: Estudo ecológico de tendência temporal do tipo exploratório, que
analisa os óbitos de residentes do estado da Bahia registrados no Sistema de Informação
sobre Mortalidade, segundo raça/cor da pele e CID-10, no período de 2000 a 2010. Para
a avaliação utilizou-se o modelo de regressão linear com correção de Prais-Winsten para
cada uma das cinco primeiras causas de óbito no estado e adotou-se intervalo de
confiança de 0,95. RESULTADOS: As neoplasias (II) e as doenças do aparelho
respiratório (X) apresentaram crescimento médio anual da taxa de mortalidade por
100.000 habitantes maior entre a população branca (3,6 e 1,6, respectivamente) do que
entre a população negra (3,2 e 1,0, respectivamente). Já as doenças do aparelho
circulatório (IX) apresentaram crescimento médio anual semelhante entre essas duas
populações (5,2 e 5,0 para a população branca e negra, respectivamente). As causas
externas (XX) representaram os diferenciais mais expressivos entre estas categorias,
mostrando um crescimento médio anual 2,8 vezes maior entre a população negra do que
entre a população branca. Em relação às causas mal definidas (XVIII), houve uma
tendência de queda das taxas em todas as categorias de raça/cor da pele (média anual de
-7,4) , entretanto, para a população negra este decréscimo ocorreu de forma mais lenta.
Todos os resultados observados foram estatisticamente significantes. CONCLUSÃO:
Os óbitos decorrentes das doenças crônicas não-transmissíveis (IX,II e X) se fizeram
presentes principalmente entre a população branca ao passo que as mortes violentas (II)
foram mais evidentes entre a população negra. Os dados revelam um perfil diferenciado
na distribuição dos óbitos entre essas populações no estado da Bahia e demandam maior
atenção dos poderes públicos aos grupos populacionais mais vulneráveis,
principalmente a doenças e agravos preveníveis e evitáveis.
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TENDÊNCIA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR CAUSAS EXTERNAS –
BRASIL, 2002-2011
Autores:
Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Marilisa Berti de Azevedo Barros
Rosane Aparecida Monteiro
Marta Maria Alves da Silva
Deborah Carvalho Malta
INTRODUÇÃO: As causas externas de morbidade e mortalidade se referem aos
acidentes e violências que provocam algum tipo de lesão, seja física ou psíquica, e que
podem ou não ter o óbito como desfecho. Trata-se de importante causa de óbito em
muitos países, com grande impacto no perfil de morbidade hospitalar. OBJETIVO:
Analisar a tendência temporal das hospitalizações por causas externas ocorridas no
sistema público de saúde do Brasil, no período de 2002 a 2011. MÉTODO: Estudo
ecológico de séries temporais com dados referentes às hospitalizações por causas
externas ocorridas no sistema público de saúde e registradas no Sistema de Informações
Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Calculou-se o coeficiente de
internação hospitalar por 100 mil habitantes, considerando o número de internações
segundo local de residência no numerador e a população residente no denominador.
Utilizou-se o modelo de regressão linear simples. O coeficiente de internação hospitalar
foi considerado crescente quando β foi positivo, e decrescente quando β foi negativo. A
significância estatística do modelo de tendência foi atestada quando p<0,05.
RESULTADOS: O coeficiente de internação hospitalar por causas externas apresentou
tendência crescente com variação anual média de 11,6% (p=0,000). Verificou-se
tendência crescente nas internações por acidentes de transporte terrestre (1,8%;
p=0,011) e tendência decrescente nas internações por lesões autoprovocadas (-0,2%;
p=0,000), enquanto as internações por quedas e agressões permaneceram estáveis. O
grupo das demais causas, que compreende outras causas externas de traumatismos

acidentais, as causas externas não classificadas e os eventos de intenção indeterminada,
apresentou o maior incremento médio anula (8,3%; p=0,000). CONCLUSÃO: As

hospitalizações por causas externas no Brasil no período de 2002 a 2011 apresentaram
tendência crescente, embora tenham demostrado comportamento heterogêneo segundo
distribuição geográfica e tipos específicos de causas. Estes resultados podem ser úteis
para a vigilância epidemiológica da morbidade hospitalar por causas externas e na
elaboração de medidas de prevenção e controle deste importante problema de saúde
pública.
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INDICADORES DE RESULTADO DO PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROLE DO TABAGISMO NA POPULAÇÃO IDOSA

Francisco Marto Leal Pinheiro Júnior1

RESUMO
Introdução: O Programa Nacional de Controle do Tabagismo tem como objetivo reduzir
a prevalência de fumantes no Brasil, e a consequente morbimortalidade por doenças
relacionadas ao tabaco. Apesar da atual preocupação com estes aspectos, pouco se tem
abordado os resultados deste programa na população idosa brasileira. Objetivo:
Identificar os indicadores de resultado relacionados ao Programa Nacional de Controle
do Tabagismo na população idosa. Metodologia: Estudo baseado em dados secundários
do ano de 2010 disponíveis no Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de
Políticas do Idoso. Foram utilizados como indicadores de resultados do programa:
proporção de tabagismo em idosos, internações e mortalidade de idosos por neoplasia de
pulmão ou brônquios, além da mortalidade de idosos por tumores relacionados ao
tabagismo considerada evitável. Foi considerado idoso, pessoas com 60 anos ou mais. O
conceito de mortes evitáveis utilizado foi o proposto por Rutstein e colaboradores que as
define como aquelas causas de óbitos cuja ocorrência está relacionada à qualidade da
intervenção médica. Os resultados foram expressos através de taxas e proporções.
Resultados: A proporção de idosos fumantes é de 14,5% (19,6% entre o sexo masculino
e 10,5% entre o sexo feminino). A taxa de internação por neoplasia de pulmão ou
brônquios foi de 4,64 por 10 mil idosos e por neoplasias de laringe ou traquéia foi de 2,27
por 10 mil idosos. A taxa de mortalidade por neoplasia de pulmão, traquéia ou brônquios
foi 7,71 por 10 mil. A taxa de mortalidade por tumores relacionados ao tabagismo
considerada evitável foi 7,36 por 10 mil. Conclusão: Os resultados ainda não encontramse no nível esperado. Recomenda-se que continue se investindo na prevenção da iniciação
ao tabagismo, na proteção da população contra a exposição ambiental dos produtos de
tabaco através de ações educativas e de mobilização de políticas e iniciativas legislativas
e econômicas.

1

Universidade Federal do Ceará.
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PREVALÊNCIA

DE

DORES

MUSCULOESQUELÉTICAS

EM

MEMBROS

SUPERIORES E PESCOÇO DE PESCADORAS ARTESANAIS/MARISQUEIRAS
DE ILHA DE MARÉ, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, SALVADOR – BA.

WENDEL DA SILVA VIANA
RITA DE CÁSSIA FRANCO RÊGO
LILIAN LESSA ANDRADE LINO
VERONICA MARIA CADENA LIMA
PAULO GILVANE LOPES PENA
IVONE BATISTA ALVES
ILA ROCHA FALCÃO

Este estudo teve como objetivo verificar a prevalência de dores musculoesqueléticas em
membros superiores e pescoço de pescadoras artesanais/marisqueiras. No curso de uma
pesquisa participativa de base comunitária realizou-se um estudo de Corte Transversal
com todas as 186 pescadoras artesanais/marisqueiras de comunidades de Ilha de Maré,
Salvador - BA. Para a coleta de dados foi utilizado uma adaptação do Questionário
Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos. A análise descritiva dos dados revelou
elevada prevalência de dor musculoesqueléticas nas trabalhadoras da pesca artesanal/
marisqueiras nos últimos 12 meses, considerando-se todos os segmentos do corpo foi de
100% (n=186), revelando que a ocorrência de sintomatologia dolorosa nessa população
atinge níveis exorbitantes. Quando questionadas acerca da localização das queixas
álgicas, constatou-se que o Pescoço foi o segmento que apresentou maior prevalência,
atingindo 94,1% (n=175) das entrevistadas, seguido pelo Ombro com 81,2% (n=151),
Punho/Mão com 80,2% (n=149) e Cotovelo com 78,5% (n=146). A alta prevalência de
dores musculoesqueléticas nessa população pode ser explicada pela presença de
diversos fatores inerentes a esta profissão, tais como a repetitividade, as posturas
anômalas, a sobrecarga articular, o esforço físico desmedido, os traumas e aos fatores
psicossociais, sendo de suma importância à adoção de medidas que possam compensá-
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las. Em resposta a esta demanda a Faculdade de Medicina da UFBA em parceria com a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e as associações de pescadores artesanais vêm
desenvolvendo um grande projeto para implantar uma rede de atenção ao pescador
artesanal na Bahia com ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho, saúde
e qualidade de vida dessas populações de modo a reduzir o impacto dos diversos fatores
laborais que podem ocasionar efeitos na saúde dessas trabalhadoras.
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Título: Atitudes e comportamento de consumidoras brasileiras em relação à
rotulagem nutricional de alimentos, segundo a presença de doenças crônicas
não transmissíveis.
Autores: Ana Paula Bortoletto Martins, Daniel Bandoni, Fabio Gomes,
Elisabetta Recine, Rafael Claro.
Tópico: Epidemiologia nutricional
Introdução: Entre as estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) está a redução do consumo de produtos alimentícios
com alto teor de energia, açúcar, gordura e sódio. A rotulagem nutricional pode
contribuir para escolhas alimentares mais saudáveis, principalmente em
indivíduos com DCNT. Objetivos: Caracterizar atitudes e comportamento
relacionado à rotulagem nutricional, e investigar a associação com DCNT.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado em 2013, com 807
mulheres adultas nas cidades de São Paulo, Goiânia, Salvador e Porto Alegre.
As mulheres foram divididas em dois grupos: com DCNT (‘grupo DCNT’ n=404)
e sem DCNT (‘grupo saudável’ n=403), segundo informações auto-referidas.
Foram obtidas informações sobre hábitos de compras, fatores que influenciam a
escolha de alimentos, e compreensão e uso das informações nutricionais Na
análise dos dados, foram calculadas as proporções ou médias das respostas,
para o total da população e para os grupos. Resultados: Hipertensão e diabetes
foram as DCNT mais frequentes, representando quase 30% das enfermidades.
As principais preocupações em relação à compra de alimentos para o ‘grupo
DCNT’ foram saúde (42,2%) e preço (33%), enquanto que para o ‘grupo
saudável’, o preço foi a maior preocupação (39,1%). Em ambos os grupos mais
de 70% das entrevistadas têm o hábito de ler o rótulo dos alimentos e a
rotulagem nutricional antes de comprar. Apesar de a maioria das consumidoras
de ambos os grupos avaliar que a informação nutricional é importante ou muito
importante (71,0%), apenas 34,3% do ‘grupo saudável’ e 42,5% do ‘grupo DCNT’
sabiam que a rotulagem nutricional é obrigatória por lei. Cerca de metade das
mulheres de ambos os grupos declarou escolher alimentos em função da
informação contida na tabela nutricional. Quanto à compreensão das
informações da tabela, 57,9% do ‘grupo DCNT’ e 61,3% do ‘grupo saudável’
informou compreendê-la totalmente ou quase totalmente. Apenas 33,3% das
mulheres do ‘grupo DCNT’ e 38,2% do grupo saudável concordaram que utilizam
a informação nutricional para seguir uma dieta saudável. Conclusão: A maioria
das consumidoras valoriza e utiliza a informação nutricional, porém esta
informação ainda não é um recurso identificado como valioso enquanto auxiliar
ao controle das DCNT e prática de uma alimentação mais saudável.
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PRÁTICA DA EXODONTIA EM USUÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA
FAMÍLIA: significados e sentidos da perda dentária
Laís Ramos Queiroz; Maria Angela Alves do Nascimento; Samilly Silva Miranda.
Introdução:O estudo aborda a prática da exodontia e os significados e sentidos da perda
dentária para os usuários e cirurgiões-dentistas (CD) do Programa Saúde da Família
(PSF), espaço da atenção básica de saúde considerado como porta de entrada do serviço
de saúde pública no país. Objetivos:compreender os significados e sentidos da perda
dentária para os usuários e a prática da exodontia na visão dos CD do PSF de Feira de
Santana-BA; identificar os motivos da perda dentária e suas consequências na saúde dos
usuários. Metodologia:A pesquisa foi realizada no município de Feira de Santana-BA
em oito Unidades de Saúde da Família, com 19 participantes, sendo oito CD e 11 usuários.
A entrevista semiestruturada e a observação livre foram as técnicas de coleta de dados;
os dados foram analisados pelo método Análise de Conteúdo. Discussão dos
resultados:apresentada em cinco categorias de análise: Perda dentária: uma questão de
dor, a maioria dos participantes referiram a dor como principal motivo associado às
perdas dentárias; Perda dentária: uma questão socioeconômica e cultural, já que a
condição socioeconômica e cultural dos usuários também foram associadas à perda
dentária; Perda Dentária:‘os dentes estavam estragados’, ao considerarem a cárie e a
doença periodontal como motivos para as exodontias; Perda Dentária:a ambiguidade
entre benefícios e prejuízos, nesta categoria foram abordados os diferentes sentidos da
perda dentária para os usuários; e A prática da exodontia na visão do cirurgião-dentista,
onde foram trazidos os sentidos da perda dentária para os CD, assim como as dificuldades
encontradas em sua prática. Dentre as dificuldades que os CD encontram para prevenir
as perdas dentárias destaca-se a dificuldade no acesso à atenção secundária, o que leva,
muitas vezes, às exodontias que não precisariam ser realizadas se o usuário conseguisse
passar por um atendimento de maior complexidade. Conclusão:É urgente modificar o
modelo de atenção à saúde bucal, com a implementação da Política Nacional de Saúde
Bucal, revertendo a prática de uma odontologia mutiladora. Para tanto, é fundamental que
haja não só tratamentos mais complexos, mas também um número maior de Centros de
Especialidades Odontológicas a fim de diminuir a demanda reprimida, para que a
população tenha mais acesso à atenção secundária e dessa forma a rede de atenção à saúde
bucal seja fortalecida.
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PREVALÊNCIA DE DIABETES AUTOREFERIDO E FATORES ASSOCIADOS
NA POPULAÇÃO ADULTA MARANHENSE
Autores: Chagas, DC; Matos, RFF; Oliveira, B.L.C.A
O Diabetes Melito (DM) é uma síndrome de etiologia múltipla caracterizada
por concentrações sanguíneas elevadas de glicose resultantes de defeitos na secreção ou
ação da insulina e constitui um grave problema de saúde pública no Brasil. Este estudo
teve por objetivo verificar a prevalência de diabetes melito autorreferido e fatores
associados na população adulta maranhense. Trata-se de um estudo transversal que
utilizou 3.078 indivíduos de 20 a 59 anos de idade, de ambos os sexos, incluídos no
inquérito domiciliar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008. Foram
utilizadas variáveis socioeconômicas, demográficas e de saúde e a presença de diabetes
foi considera apenas quando autorreferida pelos sujeitos da pesquisa. Para avaliar a
associação entre diabetes e as variáveis socioeconômicas, demográficas e de saúde foi
utilizado o modelo de regressão logística. As análises foram realizadas no software
Stata, versão 10.0, adotando-se nível de significância de 5%. Na amostra a maioria era
mulheres (50,8%), com até 40 anos de idade (66,5%), com baixo nível de renda
(33,5%), com até 8 anos de estudo (46,1%), residentes na área urbana (71,5%) e em
atividade econômica (77,4%). A maioria dos sujeitos avaliados não fumava (82,0%),
tinha autoavaliação de saúde muito boa/boa (68,6%), não praticava de atividade física
no lazer (91,7%), não apresentava hipertensão (90,0%), doença do coração (98,6%) ou
insuficiência renal crônica (97,6%). Foi observada uma prevalência de 2,2% (IC95:
1,7% – 2,8%) de diabetes autorreferido entre os adultos maranhenses. Após a análise
ajustada as variáveis idade acima de 40 anos (RP=5,1; IC95%=2,6 – 10,1),
autoavaliação regular da saúde (RP=2,0; IC95%=1,1 – 3,6), hipertensão (RP=3,5;
IC95%=2,0 – 6,2) e doenças do coração (RP=3,0; IC95%=1,3 – 1,4) associaram-se
significativamente ao diabetes autorreferido. Os resultados indicam que adultos acima
de 40 anos, com percepção regular da própria saúde e apresentando outras
comorbidades como hipertensão e doenças do coração têm maior chance de
desenvolverem diabetes. Portanto sabendo que o DM é um importante problema de
saúde pública e está associado a complicações que interferem na qualidade de vida e
sobrevida dos pacientes, quantificar sua prevalência e seus fatores associados pode
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permitir uma forma racional de planejamento e alocação de recursos em ações de
promoção da saúde.

Palavras-chave: Diabetes Melito, PNAD, Doenças crônicas não transmissíveis.
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Nefropatia associada ao uso de polimixina B em hospital terciário
Autores: Laura Fuchs Bahlis, Luciano Passamani Diogo.
Introdução: A nefropatia associada ao uso de polimixinas ainda é nebuloso. A
incidência de perda de função renal associada à droga varia de 14% até 70%, em
parte pela divergência entre as definições e populações estudadas. Com a
emergência de bactérias multirresistentes, o uso de polimixinas é cada vez mais
corriqueiro e a maioria dos estudos se limita a população de UTI com uso da
Polimixina E.
Objetivos: Determinar possíveis fatores de risco para desenvolvimento de
nefropatia associada ao uso de polimixina B.
Métodos: Estudo de coorte retrospectiva que incluiu todos pacientes da
enfermaria de hospital de nível terciário, maiores de 18 anos que fizeram uso de
polimixina B por pelo menos 48 horas entre dezembro de 2010 e março d e 2011.
Foram excluídos pacientes em diálise ou que iniciaram a mesma nas primeiras
24h do uso da droga. Por meio de revisão de prontuário eletrônico, foi coletado
possíveis fatores de risco para perda de função renal, assim como dose e tempo
de uso da droga. Os dados foram analisados no SPSS. Foi realizado estatística
descritiva, teste t de studentes, Mann-Whitney e regressão logística.
Resultados: 143 pacientes preencheram critérios de inclusão. Destes, 61 (43%)
preencheram os critérios RIFLE para perda de função renal, e 28 (13,7%)
necessitaram de diálise. As variáveis que permaneceram como fator de risco
independente para nefrotoxicidade foram hipotensão (OR 2,47; IC 1,14–5,35; p
0,021) e uso concomitante de vancomicina (OR 2,86; IC 1,20–6,81; p 0,017), a
albumina e o escore de gravidade de Charlson não tiveram correlação
significativa, como sugerida na literatura em estudo de menor tamanho de
amostra.
Conclusões: Este é o primeiro que temos conhecimento com uso de polimixina B
em hospital terciário, fora do contexto de UTI. Os resultados apresentam altas
taxas de perda de função renal com aumento da necessidade de diálise. A
confirmação dos principais fatores de risco hipotensão e vancomicina
corroboram para poder do estudo e indicam possíveis caminhos para novas
investigações e estratégias para evitar o desfecho estudado.
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE FOCOS DE MORMO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO
PERIODO DE 2006 A 2011.
Marcelo Brasil Machado, Fernando Leandro dos Santos, Joziana Muniz de
Paiva Barçante, Stela Márcia Pereira, Jamila Helena Faria, Maiara
Santos da Cruz, Thales Augusto Barçante.

O Mormo é uma doença causada pela Burkholderia mallei, que pode
acometer todos os mamíferos domésticos, sendo os equídeos mais
comumente envolvidos. Considerando a relevância econômica dela, foi
realizado estudo epidemiológico dos focos de Mormo no estado de
Pernambuco no período de 2006 a 2011, relativo à distribuição
temporal, geográfica e duração para saneamento. Em relação ao total de
focos no período foram investigados 235, em 204 propriedades. A
diferença entre focos e propriedades foi consequência da repetição de
focos em 10 propriedades, das quais duas eram relativas a dois centros
de vigilância ambiental de prefeituras, responsáveis pela circulação
de animais errantes. A distribuição temporal revelou que não há um
comportamento regular na detecção de focos, sendo isso atribuído à
dependência da detecção dos casos de animais em trânsito, ou seja, os
focos são abertos por vigilância passiva. Em relação à distribuição
geográfica verificou-se que a Zona da Mata do Estado de Pernambuco, no
período estudado, foi a que apresentou maior número de focos seguida
do agreste e por último o sertão. Quanto á duração, cerca de 90% dos
focos foram saneados em até 180 dias. A população objeto das
investigações epidemiológicas foi constituída de 94,36% de equinos,
3,78% de muares e 1,86% de asininos. Deste modo, verifica-se que a
ocorrência da doença é causadora de impacto econômico nas criações do
Estado Pernambuco, pela obrigatoriedade de realizar exames para o
trânsito dos equídeos, os focos investigados foram, em sua maioria,
nas criações de cavalos e que o controle do trânsito animal é
fundamental para evitar a propagação da doença nas criações de
equídeos.
Palavras
Brasil.

chaves:

Burkholderia

mallei,
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Análise dos gastos das estratégias de distribuição de medicamentos no Brasil

Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro (CARRARO, W.B.W.H). e Sotero Serrate Mengue
(MENGUE, S.S.).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Objetivos: A pesquisa busca apurar o gasto total dos medicamentos que são
distribuídos por farmácias do Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS) e que também
fazem parte do Programa Aqui tem Farmácia Popular (PAFP). O governo é quem
financia tanto os dois Programas. O estudo visa, também elaborar uma análise
comparativa dos gastos totais entre as duas formas de distribuição.
Métodos: Considera-se gasto total: o valor de compra do medicamento, a partir do
registro em nota fiscal, e o gasto operacional, composto pelas despesas de pessoal,
operacionais e de depreciação das farmácias do SUS. Para apurar o gasto total, o gasto
operacional deve ser determinado. Este foi identificado a partir de uma pesquisa de
campo. A seleção da amostra de municípios visitados foi baseada em uma aproximação
da análise de cenário, não probabilística, a partir de critérios de qualidade e distribuída
nas cinco regiões do país. Foram obtidos dados de 12 municípios. A coleta de dados foi
realizada através preenchimento de planilhas semiestruturadas e análise documental. Os
dados coletados foram avaliados qualitativa

e quantitativamente. Os dados

correspondem aos gastos realizados no ano de 2011. Os valores financeiros foram
calculados a partir dos registros contábeis das prefeituras, pela consulta de
documentação e pela estimação de valores, e os dados de dispensação e compras de
medicamentos foram extraídos de sistemas informatizados ou controles realizados pela
coordenação da assistência farmacêutica de cada município.
Resultados: A média do gasto operacional apurado por unidade farmacotécnica foi de
R$ 0,06. O valor dos medicamentos quando comprado pela farmácia privada é,
significativamente, mais alto que o pago pela farmácia do SUS. Considera-se como
possíveis explicações do diferencial do valor de compra entre as duas origens de
compras alguns elementos adicionais que elevam o custo da farmácia privada em
relação à do SUS, dentre os quais vale destacar: volume de compras, frequência das
compras, apresentação, gastos adicionais como logística e distribuição, tipo de
embalagem, itens complementares, características específicas e origem, entre outros.
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Conclusões: A partir da análise comparativa do gasto total da farmácia do SUS com o
valor financiado pelo Ministério da Saúde para os medicamentos do PAFP, foi possível
traçar um comparativo com as análises apresentadas no relatório de auditoria pelo
Tribunal de Contas da União (TCU). Observou-se que a variação apresentada no
relatório de auditoria do TCU indica uma diferença significativa entre o resultado
apurado neste demonstrativo. As farmácias privadas recebem o financiamento do MS
para cobrir não apenas o valor de compra do medicamento, mas também os gastos
operacionais e margem de ganho para a farmácia privada.
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FATORES ASSOCIADOS AO ELEVADO CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS
EM GORDURA EM GESTANTES DE SÃO LUIS – MA
Autores: Chagas, DC; ALVES, TSSB.
A gestação é um período crítico, no qual o estado físico e mental materno influencia diretamente
tanto a saúde da mãe, quanto do feto. O consumo adequado de alimentos durante a gestação é
um dos fatores que determinam os melhores desfechos gestacionais, porém, sabe-se que o
consumo de alimentos é afetado por fatores não só fisiológicos, como também psicológicos,
econômicos, sociais e culturais. Este estudo teve como objetivo verificar os fatores associados
ao elevado consumo de alimentos ricos em gordura em gestantes de São Luis – MA. Trata-se de
um estudo transversal que investigou 1447 gestantes entre a 22ª e 27ª semana gestacional.
Foram aferidas medidas antropométricas (peso e altura), variáveis sociodemográficas e
alimentares. Para investigar o elevado consumo de alimentos ricos em gordura (ECARG) foi
utilizado o escore de block sendo considerado consumo elevado escores ≥ 22 pontos. Para
avaliar a associação entre o ECARG e as variáveis socioeconômicas e alimentares foi utilizada a
regressão de Poisson. As análises foram processadas no programa estatístico STATA, versão
10.0, adotando-se nível de significância de 5%. A prevalência de ECARG foi de 56,3%, a
maioria das gestantes eram adultas (87,7%), estudavam (99,8%), viviam com o companheiro
(80,1%), com até 5 pessoas no domicílio (84,5%), pertenciam a classe econômico “C” (67,6%),
eram primíparas (57,4%), tinham o hábito de beber café (89,8%), refrigerante (57,9%) e comer
chocolate (68,3%). Após a análise ajustada o ECARG ficou associado à faixa etária adulta (pvalor=0,004 e RP=0,7) e ao consumo de refrigerante (p-valor=0,001 e RP=1,3) e de chocolate
(p-valor<0,001 e RP=1,4). Ser adolescente e consumir alimentos considerados não saudáveis
foram associados ao ECARG, já está descrito na literatura que adolescentes têm maiores ricos
de desfechos desfavoráveis durante a gestação e associando os fatores biológicos inerentes a
essa faixa etária a hábitos alimentares inadequados esse risco pode ser ainda maior. Portanto é
de extrema importância ações de educação nutricional durante o pré-natal dessas gestantes para
que haja uma adequação nutricional e consequentemente uma gestação mais saudável.
Palavras Chave: Gestação, Consumo alimentar, Consumo de Gorduras.
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Características clínicas, epidemiológicas e anatomopatológicas dos
óbitos por dengue em Fortaleza, Ceará, 2011 a 2012.
Ronaldo Pinheiro Gonçalves1,2; Antonio Silva Lima Neto1,2,3; Geziel Santos
Sousa1,2;Osmar José do Nascimento2; José Wellington Oliveira Lima4; Matheus de
Paula Cerroni5; Rodrigo Fabiano Said5,6.

Introdução: Entre 2008 e 2012, o município de Fortaleza registrou 80 óbitos
por dengue, em sua maioria nos anos 2011(N=25) e 2012 (N=24). Nesses dois
anos, ocorreram duas grandes epidemias ocasionadas pela recirculação do
DENV-1 (98,6%) e introdução do DENV-4 (98,5%), nesta ordem. Objetivos:
Descrever as características clínicas, epidemiológicas e anatomopatológicas
dos óbitos por dengue. Método: Estudo descritivo dos óbitos por dengue
confirmados laboratorialmente. Os dados foram coletados das fichas de
investigação de óbito e prontuários dos pacientes notificados à Secretaria
Municipal de Saúde de Fortaleza/CE. Informações anatomopatológicas foram
obtidas do Instituto Evandro Chagas (IEC) e do Serviço de Verificação de
Óbitos (SVO) do Ceará. Softwares utilizados: Stata/SE 11.2 e pacote Office
2010. Resultados: A idade dos pacientes variou de 8 meses a 91 anos. A
mediana de idade foi de 43 anos (2011) e 56 anos (2012). A faixa etária de
maior risco foi de 50 a 59 anos (2011) e acima de 70 anos (2012). O sexo
masculino foi predominante em 52% e 70,9% dos óbitos em 2011 e 2012,
respectivamente. O SVO foi responsável pela notificação de 55,1% dos casos
de óbito por dengue no período analisado. A maioria dos óbitos se concentrou
em áreas carentes da cidade, nos dois anos. Os resultados apontam a
existência de sazonalidade na distribuição mensal dos óbitos, concentrados
principalmente nos meses de maio e abril, período de maior precipitação
pluviométrica. Em relação aos achados clínicos, chama à atenção a presença
de diarréia em 24% dos casos, em 2011, e 16,7%, em 2012; a baixa frequência
de exantema, tanto em 2011(4%) quanto em 2012 (8,3%); e o elevado número
de pacientes com comorbidade (acima de 60%). As alterações
anatomopatológicas foram semelhantes entre os anos, merecendo destaque os
achados de nefrite intersticial focal, necrose de células de Purkinje e miocardite
focal. Conclusões: O SVO contribuiu substancialmente para a vigilância
epidemiológica dos casos de dengue que evoluíram para o óbito. O padrão de
ocorrência dos óbitos se caracteriza pelo aumento do risco em adultos, do sexo
masculino, residentes em áreas carentes e portadores de comorbidades. Os
perfis clínico, epidemiológico e anatomopatológico dos óbitos por dengue em
2011 e 2012, atribuídos temporalmente a sorotipos distintos, não mostraram
diferenças significativas.
Palavras-chave: Doenças transmissíveis, Dengue, Mortalidade.
1. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – UECE/UFC/UNIFOR. Fortaleza, Brasil
2. Célula de Vigilância Epidemiológica, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Fortaleza, Brasil,
3. Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Fortaleza, Brasil.
4. Universidade Estadual do Ceará – UECE, Fortaleza, Brasil.
5. Programa Nacional de Controle da Dengue da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
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Programa de melhoria do acesso e qualidade da atenção básica do SUS (PMAQ – AB):
Estrutura do programa de hanseníase em unidades básicas de saúde
Francelena de Sousa Silva
Rejane Christine de Sousa Queiroz
Erika Brabara Abreu Fonseca Thomaz
Márcia Nunes Costa
Lívia Anniele Sousa Lisboa
Katia Crestine Poças
Maria Cristina Marino Calvo
Marta Rovery
Núbia Cristina da Silva
Thiago Rocha
Elaine Thumé
Luiz Augusto Facchini
Introdução: Uma das áreas estratégicas da atenção básica (AB) é o controle da
hanseníase, cujas ações desenvolvidas nas unidades básicas de saúde (UBS) do sistema
único de saúde (SUS) dependem, dentre outros aspectos, de adequada estrutura.
Objetivo: Analisar a estrutura das UBS para o desenvolvimento das ações de atenção
ao usuário com hanseníase. Método: Estudo descritivo, baseado em dados secundários
do 1º Censo das UBS desenvolvido durante a 1ª avaliação externa do Programa de
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), realizado pelo
Ministério da Saúde (MS) em 2012 por meio de um estudo multicêntrico. Os
instrumentos foram compostos pelos módulos I-estrutura; II-processo de trabalho e IIIsatisfação do usuário. Os dois ultimos foram aplicados apenas nas UBS que aderiram ao
PMAQ-AB e o módulo I em todas as UBS do Brasil (censo) a partir de observação
direta, facilitada por profissional da UBS. Avaliou-se a estrutura a partir da
disponibilidade de equipamentos, materiais, insumos, impressos e imunobiológicos para
o desenvolvimento das ações de atenção ao usuário com hanseníase. Resultados:
Dentre os equipamentos, a lanterna clínica (72,9%) foi a mais ausente nas UBS do país,
principalmente no Nordeste (81,9%) e no Norte (83,5%), enquanto a mesa clínica foi a
menos ausente (92,1%) no país, especialmente no Sudeste (95,5%) e Centro-Oeste
(95,6%). Os materiais com maior ausência no país foram os monofilamentos (81,4%),
maiormente no Sul (94,3%) e Nordeste (87,6%) e com menor ausência, as seringas
descartáveis (86,9%); Dos impressos, a maior disponibilidade foi a ficha A do SIAB
(sempre disponíveis em 67,3% das UBS) e a menor foi a ficha B-HAN (54,3%),
especialmente no Sudeste (43,4%) e Norte (38,9%); Em relação ao imunobiológico, a
BCG-ID nunca está disponível em 49,2% das UBS do Brasil, principalmente no Sul
(51,3%) e Sudeste (50,5%). Outros insumos essenciais ao programa de controle da
hanseníase não puderam ser descritos por não estarem contemplados no questionário do
PMAQ-AB (chumaços de algodão, alfinete, tubos de ensaio, fio dental, tabela de
Snellen, régua e poliquimioterápico paucibacilar e multibacilar). Conclusão: A
estrutura das UBS para a atenção ao usuário com hanseníase apresenta deficiências,
principalmente de materiais e equipamentos (monofilamentos e lanternas clínicas).
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Morbidades oftalmológicas e absenteísmo em trabalhadores do Estado do
Amapá, registrados no Instituto Nacional do Seguro Social no período de 2008 a
2012
Larissa Daniele Machado Góes
Laise Viana Alves

1

1

Raila Linhares Teixeira

1

Alessandra Feijão Soares

2

Bráulio Erisson França Santos

3

Maira Tiyomi Sacata Tongu Nazima

4

1

Acadêmicas de Medicina do 3ª ano da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

2

Terapeuta Ocupacional, Mestre em Ciências da Saúde

3

Médico, Professor de Medicina da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Mestre em Ciências da Saúde

4

Médica, Professora de Medicina da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Doutora em Oftalmologia.

Introdução: Absenteísmo é a ausência no trabalho e abrange todas as causas exceto greve.
Ter o conhecimento das causas do adoecimento dos trabalhadores é essencial para o
conhecimento da realidade. O estudo das principais morbidades oftalmológicas que causam
afastamento laboral no Estado do Amapá, é importante pois os dados da literatura são
escassos. Objetivos: Estabelecer as principais causas de doenças oculares, correlacionando a
epidemiologia e o tempo de afastamento laboral num Estado da Amazônia. Metodologia: Foi
realizado estudo retrospectivo transversal, descritivo e quantitativo, no período de 2008 a 2012,
do banco de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Amapá. Avaliou-se as
variáveis: sexo, idade, faixa salarial, forma de filiação, ramo de atividade, tempo de
afastamento e causas dos afastamentos de acordo com a Classificação Internacional de
Doenças (CID-10). A utilização dos dados do INSS foi autorizada por Termo de Consentimento
e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFAP. Resultados: De 9500
casos registrados, 177(1,9%) corresponderam a doenças oftalmológicas, maioria do sexo
masculino (80,8%) e 64,4% acima de 40 anos, os CIDs mais frequentes foram catarata senil
(11,8%), cegueira monocular (9,6%), descolamento e defeitos da retina (7,3%), pterígio (6,8%)
e úlcera de córnea (6,2%). A cegueira em um olho e catarata senil apresentaram as maiores
médias de dias afastados, 114,8 e 96,8 respectivamente. Em relação ao ramo de atividade
maioria era do setor comercial (86,1%), seguido do rural (12,9%). Conclusão: Catarata senil
ficou entre as principais causas de absenteísmo apesar da literatura nacional apontar o trauma
ocular como responsável por cerca de 10% dos acidentes de trabalho. Isso porque a grande
maioria dos trabalhadores, do estado da Amazônia pesquisado, era do setor comercial
(86,1%), não havendo nenhum da indústria. Pode-se observar que as causas de afastamento
do trabalho por doenças oculares são diretamente relacionadas com o ramo de atividade
econômica local, mostrando uma realidade muito diferente de outras regiões do Brasil onde há
desenvolvimento industrial. Conclui-se que o estabelecimento de medidas preventivas são
particulares de cada região do Brasil, salientando a importância dos estudos epidemiológicos
locais.

1798

LEVANTAMENTO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS A
OCORRÊNCIAS DE SURTOS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS (DTA) NO ESPÍRITO SANTO (BRASIL), NO PERÍODO DE 2006
A 2013
Gilton Luiz Almada; Fabiana Hemerly Emery Cade; Roberta Tatiany Nogueira e
Silva
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA)

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) corresponde a um grupo de
doenças que pode ser manifestar desde sintomas gastrointestinais a quadro
neurológicos graves. O perfil epidemiológico das DTAs no Brasil ainda é pouco
conhecido. O objetivo foi avaliar o perfil epidemiológico das DTAs no E. Santo
de 2006 a 2013. Como fonte de dados utilizou-se o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação. Para tabulação e análise, usou-se o software Epi info
CDC versão 3.5.2. No período avaliado foram notificados 295 surtos, com uma
tendência crescente de notificação, envolvendo 13077 comensais. Destes,
45,1% foram entrevistados. A maioria adoeceu (63,8%) e 59,1% foram
entrevistados. Ocorreram 5,9% de hospitalização e letalidade de 0,01%. Os
principais sintomas foram: diarreia (91,0%), dor abdominal (51,4%), náusea
(43,4%), vômito (39,8%), cafaleia (16,2%) e febre (14,4%). A maioria dos surtos
ocorreu nas residências (36,8%), tendo como fatores causais: conservação
inadequada (44,1%), manipulação/preparação inadequada (35,3%) e matéria
prima imprópria (20,6%). Foram coletadas 864 amostras clínicas, com 17,2%
de positividade, cujos principais agentes etiológicos foram: Salmonela (34,0%),
E. coli (32,1%) e Rotavírus (13,2%), mas 82% foram negativas. Foram
analisadas 351 amostras bromatológicas, com 25,4% positivas e principais
agentes identificados: E. coli (26,4%), Salmonela (19,8%) e Estafilococos
(11,3%). Mas, em 64,1% não foram identificados agentes. Os principais
alimentos causadores foram: água (34,4%), carne (16,4%) e maionese (9,0%),
mas, 58,7% das notificações não foram identificados alimentos causadores. O
principal critério de confirmação foi clínico-epidemiológico (36,6%). Apenas
62% das notificações foram encerradas no prazo de 60 dias. Os dados
confirmam que apesar de importante para saúde pública, as DTAs não são
graves. É preciso alertar a população para os cuidados com conservação dos
alimentos, principalmente nas residências. O número reduzido de entrevistados
e baixa qualidade na coleta e conservação das amostras clínicas e
bromatológicas podem justificar o baixo índice de positividade, dificultando o
encerramento laboratorial. Para uma vigilância oportuna e efetiva, faz-se
necessário não só a notificação dos casos, mas o acompanhamento até o
encerramento oportuno dos casos.
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Introdução: A doença meningocócica (DM) tem distribuição mundial e potencial de
ocasionar epidemias. Acomete pessoas de todas as faixas etárias, sendo mais comum em
criança menores de cinco anos. No Ceará até 2008 houve predomínio do sorogrupo B, e
a partir de 2009 registrou-se aumento do sorogrupo C, fato este também observado em
outras regiões do país. Objetivo: Descrever a importância do diagnóstico laboratorial
como ferramenta para vigilância epidemiológica (VE) da DM. Método: Estudo
descritivo, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN Ceará, de janeiro de 2002 a junho 2012 e analisados utilizando-se a estatística
descritiva e do referencial teórico especifico. Resultados: Foram confirmados no
período, 749 casos de DM em 110 (15,0%) isolados o sorogrupo B e em 81 (11,0%) o
sorogrupo C. Em 2011 houve um incremento do sorogrupo C (30 casos- 40%), quando
se compara com 2009 (7 casos - 15%) . Em 2012 dos 54 casos confirmados, 27(50,0%)
identificado o sorogrupo C e em 5 (9,0%) sorogrupo B. Em 2011 uma maior
concentração de casos do sorogrupo C em indivíduos de 15 a 19 anos (8 - 11,0%) em
relação a 2009 (3 casos - 6,0%). No ano de 2012 a faixa etária mais atingida foi de 40 a
49 anos com 11casos (20,0%). Em 2011, 53 (71,0%) dos casos foram procedentes de
Fortaleza e o restante 22 (29,0%) em 16 municípios do interior enquanto em 2009 (16 –
33,0 %) da capital e 32 (67,0%) do interior. O diagnóstico laboratorial em 2011 foi
realizado em 51 casos, dos quais 41(55,0 %) cultura/PCR sendo 12(23,5 %) sorogrupo
B e 29 (57%) sorogrupo C e em 2009 em 14 dos quais sorogrupo B 8(25%) e sorogrupo
C, 6(19,0%). A letalidade foi de 26% e 20% respectivamente em 2011 e 2009. Em 2012
foi de 20% sendo que o maior número de óbitos ocorreu nos indivíduos de 40 a 49 anos
com letalidade de 36%. Quando associamos a letalidade com o sorogrupo em 2011,
observa-se que a letalidade pelo sorogrupo C (28,0%), é quase o dobro do sorogrupo B
(15,4%). Conclusão: Os resultados sugerem melhoria do diagnóstico laboratorial com
maior percentual de sorogrupo C nos últimos dois anos. Uma maior letalidade nos casos
da capital do que no interior nos últimos quatro anos que pode ser atribuída à maior
concentração populacional e dispersão da transmissão do sorogrupo C como reflexo da
atual situação epidemiológica do país. Para o controle da morbimortalidade da DM é
necessário uma VE ativa com trabalho integrado entre o Laboratório, Imunização e
Assistência.
.

1800

Utilização da escala de Karnosfky para avaliar incapacidade em vítimas de acidentes envolvendo
motocicleta.

Francismeire Brasileiro Magalhães
José Gomes Bezerra Filho

A escala de resultados ou desempenho de Karnofsky classifica os pacientes
de acordo com o grau de suas inaptidões ou deficiências funcionais. Ela pode ser
utilizada para comparar a efetividade de diferentes terapias e para permitir prognóstico
de pacientes individuais. Quanto menor a classificação na escala, pior a expectativa de
recuperação de enfermidades ou retorno às atividades normais. A escala de Karnofsky é
muito utilizada para pacientes clínicos e não existem relatos na literatura de sua
aplicação para lesões traumáticas. Objetivou-se aplicar a escala de resultados de
Karnofsky para estimar incapacidade em vítimas de acidentes envolvendo motocicleta.
Trata-se de um estudo de coorte composta pelas vítimas de acidentes envolvendo motocicletas
independente da posição que assume, seja motociclista, ciclista, pedestre ou ocupante de
veículo. O local foi selecionado a partir do estudo do comportamento epidemiológico do
desfecho nos últimos 30 anos no Estado do Ceará, onde evidenciamos taxas de mortalidade
mais elevadas na macrorregião de Sobral, justificando a coleta nessa região. Foram capacitados
10 pesquisadores de campo. A coleta iniciou-se em 13 de janeiro de 2013 e seguiu até que se
completasse a amostra de 1.059 indivíduos. Todos foram seguidos durante o período de
internação. Realizado piloto para ajuste no instrumento. A análise se deu inicialmente
univariada, seguida da estratificada e multivariada.. Aprovado pelo comitê de ética da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Os resultados apontaram elevado percentual de
jovens do sexo masculino, ingestão de bebidas alcoólicas, não uso de capacete, condutores não
habilitados, quanto ao tipo de acidente a queda foi a mais incidente porém se destaca a
vulnerabilidade de pedestres e ciclistas no evento grave. A maioria dos individuos da amostra
recebeu alta com incapacidade provisória. Na pontuação de pior prognóstico da escala, desfecho
óbito, na análise multivariada com r2 0,67 permaneceram as variáveis idade, velocidade, trauma
de crânio e uso de bebidas alcoólicas como melhores preditoras para o óbito. A escala de
resultados de Karnofsky mostrou-se como uma excelente alternativa para estimar incapacidade
e gravidade de lesões em acidentes envolvendo motocicletas.
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Título: Compulsão Alimentar e Morbidade Psiquiátrica no Estudo Longitudinal de Saúde do
Adulto (ELSA-Brasil): resultados da linha de base
Autores: Pinheiro, Andréa P.; Nunes, Maria A. ; Barbieri, Natália B.; Vigo, Alvaro ; Aquino,
Estela ; Barreto, Sandhi M. ; Chor, Dora ; Schmidt, Maria I.
Introdução: O transtorno de compulsão alimentar periódica (TCAP) é caracterizado pela
ingestão de grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo, com pelo menos
dois episódios por semana nos últimos seis meses. Em geral, os episódios são marcados por
sentimento de falta de controle sobre o ato de comer e acentuado sofrimento. O TCAP tem
sido associado com maior morbidade psiquiátrica e clínica.
Objetivo: Descrever a prevalência do sintoma de compulsão alimentar e sua associação com
morbidade psiquiátrica na linha de base do ELSA-Brasil.
Método: 15.105 servidores de seis centros de investigação de três regiões do país participaram
da linha de base do estudo entre 2008-2010. A presença de compulsão alimentar foi avaliada
por meio de questionário específico, utilizando os critérios do DSM IV -TR. O CIS-R (Clinical
Interview Schedule Revised), foi utilizado para avaliar a morbidade psiquiátrica de forma
categórica (escore<12, entre 12-18 e >18) e categorias de diagnóstico (presença de episódio
depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno misto de ansiedade e depressão). A s
associações foram estimadas por regressão de Poisson, ajustada para potenciais
confundidores (centro de investigação, idade, sexo, situação conjugal, cor de pele,
escolaridade, renda, IMC e circunferência da cintura).
Resultados: A prevalência de compulsão alimentar encontrada foi de 6,5% (IC95%:6,1–6,9%).A
associação entre compulsão alimentar e morbidade psiquiátrica foi significativa quan do se
avaliou a presença de transtornos mentais comuns pelo CIS-R, em relação a Escore<12 (Escore
12-18: RP=1,62; IC95%1,38-1,91 e Escore>18: RP=2,37; IC95%2,06-2,74), e também quando se
avaliou os diagnósticos: presença de episódio depressivo (RP=2,28; IC95%1,91-2,73),
transtorno de ansiedade (RP=1,72; IC95%1,50-1,97) e transtorno misto de ansiedade e
depressão (RP=1,43; IC95% 1,23-1,66).
Conclusão: Participantes com transtornos mentais comuns apresentam uma maior prevalência
do sintoma de compulsão alimentar. Essa associação atenuou-se quando as variáveis
sociodemográficas e clínicas foram incluídas no modelo, mas permaneceu significativa.
Embora os mecanismos dessa associação ainda precisem ser melhor elucidados, os resultados
confirmam os achados na literatura e contribuem para a melhor abordagem da obesidade
suprindo lacunas do conhecimento no país.
.
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Sexo Frágil – padrões de adoecimento e mortalidade segundo gênero. Cidade do Rio de
Janeiro, 2000 a 2012
Introdução - Sobre a biologia incidem os fatores sociais, econômicos, culturais, históricos e
ambientais, construídos pela sociedade que se expressam através do conceito de gênero. A
condição de saúde analisada sobre a perspectiva do gênero deve considerar a interação de
todas essas características e o momento dessa análise. Metodologia – Este trabalho aborda a
distribuição populacional (dados IBGE), os perfis de internação (SIH/MS) e mortalidade
(SIM/MS) por sexo e idade de residentes na cidade do Rio de Janeiro de 2000 a 2012. O
objetivo foi analisar os padrões de adoecimento e morte, considerando o gênero a categoria
principal de análise. As tabulações foram realizadas no site do DATASUS e da Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), através do tabulador TABNET. Resultados - Entre
2000 e 2010 a população carioca cresceu 8%. Abaixo dos 15 anos de idade houve redução e
acima dos 19 anos as mulheres são maioria. A partir dos 80 anos de idade o contingente de
homens é 40% menor do que o de mulheres. Nas internações hospitalares (rede SUS),
excluídas as obstétricas, a taxa de internação por 100 habitantes foi de 3,24 para os homens e
2,72 para as mulheres. Transtornos mentais e comportamentais, lesões decorrentes de causas
externas, Doenças do Aparelho Circulatório e Digestivo foram as causas mais frequentes de
internação. Entre 2000 e 2012 o número de mortes aumentou 5%, mas com declínio de 4%
entre os homens e aumento de 5% entre as mulheres principalmente entre as idosas - 16%. As
Doenças Cardiovasculares, Neoplasias e Doenças Respiratórias foram as principais causas de
morte para homens e mulheres, mas observou-se aproximação das taxas brutas entre os
sexos. Conclusão - As desigualdades de gênero estão expressas nos serviços de saúde e na
atuação das equipes e profissionais de saúde, habituados a lidar com mulheres, crianças e
idosos. Os homens se excluem ou são excluídos do cuidado? Sobremortalidade , menor
expectativa de vida e razões de internação hospitalares mais elevadas nos homens não
significam fragilidade, mas uma construção “perversa” para homens e mulheres. É preciso
desconstruir a invisibilidade das questões relacionadas à saúde e ao bem estar na forma de
organização do cuidado e na formação dos profissionais de saúde.
Autores: Rosanna Iozzi, Alcides Carneiro, Lúcia Santos, Cecília Nicolai.
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BUSCA ATIVA NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA DE UM HOSPITAL
DA ZONA NORTE DO ESTADO DO CEARÁ: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS
INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

INTRODUÇÃO: As infecções hospitalares (IH) em unidades de terapia intensiva (UTI)
estão associadas, primariamente, à gravidade clínica dos pacientes, uso de
procedimentos invasivos, uso de imunossupressores, período de internação prolongado,
colonização por microrganismos resistentes, prescrição de antimicrobianos e o próprio
ambiente (OLIVEIRA; KOVNER; SILVA, 2010). OBJETIVO: Identificar a incidência de
infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) nas UTI´s Adulta e sua relação com
características clínicas do paciente e procedimentos invasivos. MÉTODOS: Trata-se de
um estudo descritivo, realizado nas UTI´s adulta de um Hospital de Referência da Região
Norte do Estado do Ceará, com base nos dados da Ficha de Busca Ativa (uso de
procedimentos invasivos e antimicrobianos) e da análise dos relatórios mensais da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), no período de janeiro a dezembro
de 2013. RESULTADOS: 562 pacientes, com idade entre 12 e 95 anos, foram admitidos
nas UTI´s durante o período de coleta de dados, tendo 5930 pacientes-dias. A média de
permanência foi de aproximadamente 3,7 dias e o percentual de ocupação de 85,71%.
Nesse período, houveram 213 altas e a taxa de mortalidade foi de aproximadamente
40,6%. A maioria dos pacientes utilizou procedimentos invasivos, dentre os quais sonda
vesical de demora (96,15%), cateter venoso central (39,41%) e ventilação mecânica
(46,8%). A taxa de infecções hospitalares por mês foi de 14,75%, tendo, nesse período,
196 casos de infecção hospitalar. A IH esteve associada a pacientes provenientes de
outras unidades da instituição, bem como ao uso de procedimentos invasivos e ao
período de internação. CONCLUSÃO: Os resultados reafirmam a importância de uma
vigilância epidemiológica efetiva, com o envolvimento dos profissionais de saúde,
possibilitando traçar um perfil microbiológico próprio da UTI e estratégias mais eficazes e
diretas, que previnam danos e reduzam os custos hospitalares, o tempo de internação
dos pacientes e o surgimento de micro-organismos multirresistentes.
Palavras Chaves: Infecção hospitalar. Epidemiologia hospitalar. Notificação
REFERÊNCIAS:
OLIVEIRA, AC, Kovner CT, Silva RS. Infecção hospitalar em unidade de tratamento
intensivo de um hospital universitário brasileiro.
Rev. Latino-Am. Enfermagem
18(2):mar-abr 2010.
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Situação do Método Canguru em Maternidades Públicas Brasileiras.
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RESUMO
Introdução: A partir da publicação de sua Norma, em 2000, o Ministério da Saúde
(MS) estabeleceu estratégias para implantação e disseminação do Método Canguru nas
diversas maternidades do País. Uma delas foi o Projeto de Fortalecimento e
Disseminação da Política Nacional de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido –
Método Canguru. Objetivo: Analisar a situação do Método Canguru em maternidades
públicas capacitadas pelo MS a partir do Projeto de Fortalecimento e Disseminação do
Método Canguru no Brasil. Método: Estudo descritivo com desenho transversal.
Realizada a partir de dados secundários obtidos do Ministério da Saúde. Estes dados
são referentes a informações coletadas junto às Secretarias Estaduais de Saúde e às
maternidades capacitadas. O universo do estudo é composto por oito maternidades que
compõem os cinco Centros Nacionais de Referência, 27 Maternidades Estaduais de
Referência e 132 maternidades distribuídas em todo o território nacional. Resultados:
No período de 2009 a 2013, o Projeto de Disseminação e Fortalecimento capacitou
1.227 profissionais em todo o território nacional. Todas as oito unidades que compõem
os cinco Centros Nacionais de Referência implantaram integralmente todas as etapas,
87,5% possuem banco de leite e todas estimulam a posição canguru, o aleitamento e a
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livre permanência da mãe. Do total de 27 Maternidades Estaduais de Referência, 66,7%
possuem as três etapas implantadas, 96,3% permitem o acesso livre da mãe, 66,7%
incentivam a posição canguru e 81,5% estimulam o aleitamento materno. Dentre as
demais maternidades que não são de referência, 57,5% implantaram as três etapas,
72,6% permitem a livre permanência da mãe, 75,3% promovem a posição canguru,
53,4% possuem banco de leite e 84,9% estimulam o aleitamento materno. A ineficiência
da gestão do serviço de saúde, o processo de trabalho da equipe, a resistência da família
e dos gestores, os fatores socioeconômicos relacionados aos pais e a ausência de
infraestrutura adequada foram apontados como as maiores dificuldades para
implantação do método. Conclusão: O estudo demonstra que mesmo após cinco anos
de desenvolvimento do Projeto de Fortalecimento e Disseminação, ainda existem
desafios institucionais no que se refere à implantação integral deste método em muitas
maternidades, principalmente naquelas que não são consideradas referência para o
Método Canguru.
Palavras-chave: Método Canguru; Análise de Situação; Políticas Públicas.
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SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS
OCORRIDAS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.
SILVA, M.P.R.N.; LOPES, C.G.V.L.; TAVARES, C.
Coordenação de Análise Epidemiológica (CAE), Coordenação Geral de Epidemiologia (CGE), Diretoria
de Vigilância em Saúde (DVS), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Prefeitura Municipal de Maceió.

Introdução: a violência, nas suas diversas expressões, é um agravo de notificação compulsória
e definida como a utilização intencional de força contra outra pessoa, si próprio, grupos e
comunidades que cause ou possa causar lesão, morte, dano psicológico, deficiência de
desenvolvimento ou privação. Contribuindo para a redução da expectativa de vida e da
qualidade de vida da população, o controle da morbimortalidade por violências constitui uma
prioridade, exigindo a definição de políticas que possibilitem ao diversos atores, inclusive o
SUS, desenvolver ações mais eficazes, desde a promoção da paz ao atendimento às vítimas.
Objetivo: descrever a situação das violências ocorridas em Maceió em 2013. Material e
Métodos: é um estudo descritivo, baseado nas notificações de violência doméstica, sexual e
outras violências registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no
período de janeiro a dezembro de 2013. Resultados: foram notificados 718 casos de violência.
Destes, 97,8% (702/718) foram confirmados e 0,3% (2/718) descartados. O II Distrito Sanitário
(DS) apresentou maior ocorrência (107/100.000hab.), seguido pelo V DS (53/100.000hab.),
VIII DS (48/100.00hab.), III DS, IV DS e VII DS (38/100.000hab.) respectivamente, VI DS
(26/100.000hab.) e I DS (21/100.00hab.). O sexo feminino prevaleceu com 60,7% (426/702)
dos casos e a faixa etária mais acometida foram os jovens adultos: 15 a 19 anos 38,6%
(271/702); 20 a 29 anos 23,1% (162/702) e 30 à 39 anos 13,8% (97/702). Em mais de 90%
(637/702) das notificações não havia informação sobre raça/cor, a cor parda representou 6,6%
(46/702) e os brancos 1,7% (12/702). Dentre os casos confirmados, 7% (15/702) evoluíram para
o óbito, sendo que 93,3% (14/15) sofreram violência física e 6,7% (1/15) outro tipo de
violência. Conclusão: a notificação das violências encontra-se em processo de expansão desde
2011, com a introdução na lista de notificação compulsória (Portaria nº 104, de 25 de janeiro de
2011). O monitoramento e avaliação contínua dos dados, ações intersetoriais e sensibilização
dos profissionais de saúde quanto à notificação desse agravo é fundamental para uma
implantação gradativa, mesmo que haja subnotificação. Conhecer as características desse agravo
é de suma importância para o planejamento de ações de vigilância, prevenção e controle das
violências no município de Maceió.
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Título: Diferenças geográficas regionais da Tuberculose no Estado do Amazonas
na primeira década do século XXI
Autores: Daniel Barros de Castro, Rosemary Costa Pinto, Bernardino Cláudio
Albuquerque e José Ueleres Braga.
Introdução: A Tuberculose continua representando um grande desafio à saúde
pública na região amazônica e particularmente aos municípios do Estado do
Amazonas. Objetivo: Descrever o comportamento epidemiológico da Tuberculose
nas regiões e municípios do estado do Amazonas, no período de 2002 a 2011.
Método: Foi realizado um estudo ecológico misto com base em dados secundários
da vigilância epidemiológica da Tuberculose (SINAN). Para comparar regiões e
municípios foram calculadas quatro medidas: taxa bruta de incidência, taxa de
incidência padronizada por idade e sexo, razão de morbidade padronizada e taxa
de incidência média espacial. Resultados: No período de 2002 a 2011, o Estado do
Amazonas apresentou uma taxa média de incidência de 64,6 casos/ 100.000 hab.
Neste período, a incidência teve uma pequena variação de aproximadamente -1,4%
ao ano. Entretanto, existe uma grande concentração de casos residentes na capital,
cerca de 68% (14.358) e nesse município observou-se um aumento de 8,5% no
número de notificações. A tendência de pequena redução observada para o Estado,
também ocorreu na maioria das regiões, mas duas regiões apresentaram discreto
aumento nas suas taxas (Rio Negro-Solimões e Rio Purus), respectivamente de
2,1% e 1,5% ao ano. Em todos anos estudados, a região Entorno de Manaus e Rio
Negro apresentou taxas de incidência acima da média do Estado. Outras duas
regiões com elevadas taxas de incidência são Rio Negro-Solimões e Triângulo, a
primeira influenciada pelo município de Coari e a segunda, pelo município de Tefé.
Alguns municípios se destacam por taxas acima de suas médias regionais como:
São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Atalaia do Norte, Tabatinga e
Manaus. Nestes municípios a razão de morbidade foi superior à média do Estado. O
padrão de distribuição espacial revela uma zona de elevada incidência formada por
municípios que fazem fronteira com a capital (Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio
Preto da Eva e Novo Airão). Duas outras zonas se destacam: calha do Rio Negro
com população indígena expressiva e um centro econômico emergente situado nos
municípios de Tefé e Coari. Conclusão: Houve pequena redução da magnitude da
Tuberculose no Amazonas e foram mantidas as regiões com mais elevada
incidência que se caracterizaram por centros demográficos e econômicos mais
importantes e regiões com população indígena predominante.
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AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE EM
ESCOLARES FORTALEZENSES
Wesley Lessa Pinheiro
Ricardo Hugo Gonzalez
Naianny Rodrigues de Almeida
Lívia de Andrade Marques
José Edir Paixão de Sousa
Introdução: As últimas décadas, no Brasil, foram marcadas por mudanças nos padrões
de morbimortalidade, determinando uma transição epidemiológica com substituição
gradual das doenças infecto-parasitárias pelas doenças crônico-degenerativas. Entre os
fatores de risco para o aparecimento das doenças crônico-degenerativas está o baixo
nível de aptidão física, o que leva a um aumento do interesse na avaliação desse fator.
Sabe-se que a atividade física regular é benéfica para a saúde de crianças e adolescentes,
possuindo ainda um papel importante no que diz respeito ao nível de atividade física e
saúde na idade adulta. Objetivo: Avaliar a aptidão física relacionada à saúde em
escolares fortalezenses. Método: Foram avaliados 108 escolares, de ambos os sexos,
com idade entre 11 e 17 anos, regularmente matriculados em uma instituição de ensino
pública de Fortaleza. Realizou-se uma bateria de testes, protocolados pelo Projeto
Esporte Brasil (PROESP-BR), buscando-se avaliar os seguintes componentes:
composição corporal, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e resistência muscular
localizada. Resultados: Na amostra, foi apresentada uma frequência de 51,9% e 48,1%
de sujeitos de gênero feminino e masculino respectivamente. 67,6% cursavam o sexto
ano do ensino fundamental e 32,4% cursavam o sétimo ano. Os resultados apresentaram
uma frequência de risco de 20,4% na composição corporal, 70,4% na aptidão
cardiorrespiratória, 17,6% na flexibilidade e 73,1% na resistência muscular localizada.
Conclusão: Os resultados apresentados são preocupantes, uma vez que é observada
uma elevada frequência de risco nas variáveis investigadas, principalmente na aptidão
cardiorrespiratória e resistência muscular localizada. Dado o que foi observado, faz-se
importante a realização de outras avaliações com o objetivo de avaliar a aptidão física
relacionada à saúde em escolares, tendo em vista o seu possível reflexo na vida adulta,
contribuindo para o aparecimento das doenças crônico-degenerativas.
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AMIGOS DA VE SERRA: USO DO APLICATIVO WhatsApp COMO TECNOLÓGIA DE
COMUNICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Introdução: Vivendo em uma sociedade conectada com a internet, as redes sociais atuam como
peça chave para fortalecer a comunicação entre as pessoas. Objetivos: Compartilhar informações,
com agilidade, relacionadas aos eventos e agravos de saúde pública do Municipio da Serra e
promover interação dos profissionais da Vigilância Epidemiológica por meio de aplicativo
WhatsApp. Metodologia: Foi criado um grupo de discussão por meio de aplicativo para
Smartphone WhatsApp em 02/09/13, por um servidor da Vigilância Epidemiológica, com a
finalidade de manter contato entre os profissionais do setor, possibilitando a troca de informações
sobre notificação imediata de agravos e interação da equipe. Resultados: A disponibilidade deste
aplicativo permite que os profissionais compartilhem textos, imagens, vídeos, troquem
experiências e idéias. Por dispor de tantas “facilidades” e contar com todos os recursos
tecnológicos citados, o aplicativo ganhou adesão voluntária dos profissionais da Vigilância
Epidemiológica (VE). O grupo de trabalho é composto por 20 servidores, que corresponde a 40%
do efetivo da VE. Desses servidores, 12 são referências técnicas, que respondem por algum agravo
de notificação, 1 gerente, 1 supervisor, 2 digitadores que alimentam o banco de dados do SINAN e
1 epidemiologista, que é responsável pela análise de dados. Desde que foi criado, a comunicação é
constante e permanente, tendo atualizações diárias, inclusive aos feriados e finais de semana. As
informações de agravos de notificação imediata como meningite, coqueluche, doenças
exantemáticas, entre outros, são comunicadas no grupo de trabalho, e a investigação
epidemiológica inicia-se imediatamente, promovendo agilidade, eficácia e sigilo nas ações e
desdobramentos pertinentes a cada agravo. A facilidade da comunicação permite que os
profissionais que não possuem o aplicativo tomem conhecimento das informações, pois são
compartilhadas pelos colegas de trabalho que compõem o grupo. Conclusão: Percebe-se que a
utilização, de maneira consciente, de aplicativos de rede social no ambiente de trabalho possibilita
não só a interação pessoal dos componentes da equipe, mas acelera o acesso a informações de
extrema importância relacionadas aos processos de trabalho do dia a dia, agilizando as ações de
saúde pública.

Palavras chave: Vigilância Epidemiológica, comunicação
Autores: Palubya Pereira da Silva, Michelle Santos Oliveira, Juliana Lopes Favero, Alexandre Coutinho
Sattler, Alexandre Pinheiro Pinto, Elzeny Gama Carlos.
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FATORES ASSOCIADOS AO RETRATAMENTO DA TUBERCULOSE NOS MUNICÍPIOS
PRIORITÁRIOS DO MARANHÃO

Tereza Cristina Silva
Dorlene Maria Cardoso de Aquino
Arlene de Jesus Mendes Caldas
Introdução: um dos grandes desafios nos dias de hoje para o controle da tuberculose são os
casos de retratamento. Objetivo: investigar os fatores associados aos casos de retratamento por
recidiva e por reingresso após abandono. Método: estudo transversal analítico de série histórica
dos casos de tuberculose notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) nos municípios prioritários do Estado do Maranhão, no período de janeiro de 2005 a
dezembro de 2010, que tiveram como situação de entrada ser caso novo ou caso de retratamento
(recidiva ou reingresso). As variáveis independentes analisadas foram: sexo, idade, raça,
escolaridade, zona de moradia, forma clínica, aids, alcoolismo, diabetes, doença mental, realizar
tratamento supervisionado e tipo de encerramento. Para identificar as associações foi utilizado o
modelo de regressão logística. Resultados: os pacientes com idade entre 40 e 59 anos (OR=1,49;
IC95%=1,04-2,13; p=0,029) e com a forma pulmonar (OR=2,79; IC95%=1,21-6,43; p=0,016)
apresentaram maior chance para recidiva. Os reingressos após abandono tiveram mais chance de
ocorrer nos indivíduos do sexo masculino (OR=1,53; IC95%=1,01-2,33; p=0,046), com idade
entre 20 e 39 anos (OR=1,65; IC95%=1,47-2,38; p=0,007), com menos de oito anos de estudo
(OR=2,01; IC95% (1,04-3,89; p=0,037) e dependentes de álcool (OR=1,66; IC95%=1,03-2,67;
p=0,037), os quais também apresentaram maior chance de novo abandono (OR=5,96;
IC95%=4,13-8,60; p˂0,001). Conclusão: a identificação dos fatores associados ao retratamento
reforça a necessidade de estratégias direcionadas a esse grupo, como a ampliação do tratamento
supervisionado e intensificação da busca ativa para os pacientes em situação de abandono. O
acompanhamento pós-alta e ações de educação em saúde pode permitir a prevenção e a
identificação precoce dos casos de recidiva.

Palavras-chave: Tuberculose. Retratamento de tuberculose. Recidivas de tuberculose.
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Mudanças no perfil nutricional de crianças matriculadas em unidade
escolar de educação infantil vinculada a uma instituição federal de ensino
superior do Rio de Janeiro 2012-2013.
Autores: MARAVALHAS,R.A.;SODRÉ,P.V.;KAIPPERT,V.C.;LOPES,M.C.O.S.;
FERREIRA,T.S.;ANDRADE,L.P.;SEELFELDER,M.;FERREIRA,A.A.
Introdução: O diagnóstico do estado nutricional (EN) de um grupo
populacional constitui informação imprescindível para o planejamento de ações
de educação alimentar e nutricional (EAN). Objetivos: Avaliar o EN dos alunos
matriculados na Escola de Educação Infantil (EEI) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) entre 2012 e 2013, a fim de monitorar o EN destes e
subsidiar o planejamento de ações de EAN no ambiente escolar. Método: A
avaliação antropométrica foi utilizada para o diagnóstico do EN. As crianças (de
3 meses a 6 anos de idade) foram avaliadas no segundo semestre de 2012
(2012.2, n=62) e no primeiro e segundo semestre de 2013 (2013.1, n=60;
2013.2, n=82). Nas crianças com até 24 meses, o peso corporal foi medido em
balança pediátrica digital, o comprimento aferido em infantômetro e o índice
peso por comprimento (P/C) foi utilizado para classificação do EN. Naquelas
com mais de 24 meses, foi utilizada balança portátil digital e estadiômetro para
aferição de peso corporal e estatura, respectivamente, e o índice de massa
corporal (IMC) foi calculado para classificação do EN. Os índices comprimento
por idade (C/I) e estatura por idade (E/I) foram utilizados para avaliar o
crescimento linear. As curvas da Organização Mundial da Saúde (2006),
recomendadas pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN)/Ministério da Saúde, constituíram referencial para classificação.
Resultados: Os índices P/C e IMC para idade evidenciaram perfil semelhante
em 2012.2 (75,4% eutrofia, 14,8% risco de sobrepeso, 6,6% sobrepeso e 3,3%
obesidade), 2013.1 (73,3% eutrofia, 18,3% risco de sobrepeso, 3,3%
sobrepeso e 5% obesidade) e 2013.2 (74,4% eutrofia, 17,1% risco de
sobrepeso, 3,7% sobrepeso, 3,7% obesidade). A prevalência de baixo
comprimento ou estatura foi de 3,3% (n=2) em 2012.2, de 5% (n=3) em 2013.1
e em 2013.2 nenhuma criança apresentou baixa estatura. Foi iniciado
planejamento de ações de EAN visando estimular a familiarização e a ingestão
de frutas e hortaliças pelas crianças. Conclusão: Os principais agravos
nutricionais identificados na EEI da UFRJ estão relacionados ao excesso de
peso corporal. Tais resultados justificam a manutenção das ações de EAN e
vigilância nutricional na EEI, com a inclusão do núcleo familiar das crianças em
futuras atividades.
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DORSALGIA EM PESCADORAS ARTESANAIS/MARISQUEIRAS DE ILHA DE
MARÉ, BAÍA DE TODOS OS SANTOS, SALVADOR – BA.

WENDEL DA SILVA VIANA
RITA DE CÁSSIA FRANCO RÊGO
LILIAN LESSA ANDRADE LINO
VERÔNICA MARIA CADENA LIMA
PAULO GILVANE LOPES PENA
IVONE ALVES
ILA ROCHA FALCÃO

Este estudo tem como objetivo estimar a prevalência de dorsalgia entre pescadoras
artesanais/marisqueiras. No curso de uma pesquisa participativa de base comunitária
realizou-se um estudo de Corte Transversal com todas as 186 pescadoras
artesanais/marisqueiras de Ilha de Maré, Salvador – BA. Para a coleta de dados foi
utilizado uma adaptação do questionário Nórdico para a identificação de Distúrbios
Musculoesqueléticos. Os casos de “Dorsalgia” foram definidos como a presença de dor
ou desconforto na parte alta das costas nos últimos doze meses, com duração mínima de
uma semana e frequência mínima mensal, estando associada a um dos seguintes itens:
grau de dor com severidade ≥3, em uma escala de 0 a 5, busca de atenção medica pelo
problema, ausência ao trabalho (oficial ou não), e mudança de trabalho por restrição a
saúde. Foram realizadas análises descritivas dos dados. Conforme os resultados obtidos,
a prevalência de dorsalgia nas pescadoras artesanais/marisqueiras de Ilha de Maré foi de
79,2%, sendo a presença de dor em pontada o tipo de manifestação mais frequente,
relatada por 26,5% das entrevistadas. Além disso, 84,3% das participantes do estudo
afirmaram que a presença de sintomatologia dolorosa na parte alta das costas atrapalhou
o sono, e 8,1% relataram ter deixado de trabalhar por conta do agravo, revelando que a
ocorrência dessas algias nessa região corporal tem causado grandes impactos a
produtividade e a qualidade de vida dessas mulheres. Visando dar respostas aos
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resultados deste estudo, a Faculdade de Medicina da UFBA em parceria com a
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e as associações de pescadores artesanais vêm
desenvolvendo um grande projeto para implantar uma rede de atenção ao pescador
artesanal na Bahia com ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho, saúde
e qualidade de vida dessas populações de modo a reduzir o impacto dos diversos fatores
laborais que podem ocasionar efeitos na saúde dessa população. Este estudo esta sendo
apresentado aos técnicos da Previdência Social visando o reconhecimento do nexo
causal existente entre a atividade ocupacional e esses agravos.
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ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER NA PREVENÇÃO DO
CÂNCER DE MAMA: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIA
SILVA, E.A.L - Elaine Andrade Leal Silva
ANDRADE, A.M.B - Aline Magalhães Bessa Andrade
SOUZA – F.O.S - Fernanda de Oliveira Souza
CERQUEIRA, T.M.S - Tamille Marins Santos Cerqueira
Introdução: O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido
à sua alta incidência e, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a
percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Por isso, medidas para o controle
do câncer de mama devem estar direcionadas as ações de redução dos fatores de risco
relacionados ao câncer de mama e detecção precoce. Objetivo:Descrever um relato de
experiência do desenvolvimento do projeto “Amigas da Mama” em uma estratégia de
saúde da família. Metodologia:Relato de experiência resultante de ações de extensão
universitária de discentes, docente de enfermagem em estágio supervisionado e
integrantes da equipe de saúde da família. A população alvo foram todas as mulheres
acima de 12 anos de idade, cadastradas na unidade de saúde. Resultados:Foram
realizadas atividades de educação em saúde durante um mês nas salas de espera de
atendimento; educação em serviço para equipe de técnicos em enfermagem e agentes
comunitários de saúde sobre a técnica correta para o autoexame das mamas; confecção
de um fluxograma para direcionar a dispensação das mamografias realizadas pelo
profissional médico e o encerramento do projeto se deu com o dia de prevenção e
combate ao câncer de mama, contando com a participação do Núcleo de Apoio a Saúde
da Família, onde foram trabalhados: os sentimentos envolvidos no processo de
convivência com o câncer de mama; uma abordagem ilustrativa sobre a anatomia da
mama e explicação prática sobre a técnica do autoexame; realização conjunta da técnica
do autoexame; foram apresentados aspectos relevantes sobre a mama normal e a mama
alterada através de ilustrações e sobre os exames complementares (ultrassonografia e
mamografia), além da abordagem sobre aspectos relacionados à mastectomia e a
reabilitação com exercícios simples. Considerações:O empenho das políticas públicas
atuais às ações de prevenção se configuraram como de natureza fundamental para que
se estabeleça uma relação de parceria entre a universidade e a sociedade. A vivência da
troca de saberes entre acadêmicos, equipe de saúde da família e comunidade,
possibilitou que fosse re-significado o processo de entendimento das mulheres frente a
descoberta precoce da patologia. A construção compartilhada do conhecimento sobre a
doença pode diminuir o número de casos de morte decorrentes da descoberta tardia do
câncer de mama.
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FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE EM UMA CAPITAL BRASILEIRA
Turci, M.A.; Lima-Costa, M.F.F; Macinko, J.
A atenção primária à saúde (APS) é compreendida como a porta de entrada do sistema
de saúde e local de prestação do cuidado contínuo e integral ao indivíduo, no contexto
da família e da comunidade. No Brasil, a qualificação da APS vem ocorrendo por meio
da Estratégia Saúde da Família (ESF) desde 1994 e diversas investigações têm mostrado
que essa estratégia tem sido efetiva para melhorar indicadores de saúde. O desempenho
dos atributos da APS é uma das formas mais utilizadas para se avaliar sua a qualidade e
para tal foi desenvolvido questionário PCATool (“Primary Health CareAssessment
Tool). O presente trabalho, conduzido no município de Belo Horizonte, tem os objetivos
de verificar a distribuição dos atributos da APS na percepção de gestores e profissionais
e determinar os fatores associados a esse desempenho. Belo Horizonte possui 147
Unidades Básicas de Saúde (UBS), cada uma administrada por um gerente e com uma
ou mais equipe da ESF totalizando 538. A pesquisa foi baseada na aplicação da versão
em português do questionário PCATool entre gerentes das UBS e os enfermeiros das
ESF. As variáveis independentes do estudo incluíram recursos disponíveis na UBS e
características dos profissionais de saúde. Cada pergunta do questionário possuía
respostas em escala Likert variando de 0 a 4. A média por atributo se constuiu cada
escore e a média de todos os atributos representou o escore total. A diferença entre os
grupos foi avaliada por meio do teste t. Na análise multivariada foram estimadas as
Razões de Prevalência e intervalos de confiança de 95%, por meio da regressão
binomial negativa.O escore total da APS foi 0,76 não diferindo significativamente entre
gestores e profissionais. O atributo melhor pontuado foi o 1º contato (0,95), seguido
pela longitudinalidade (0,84), integralidade (0,84), coordenação (0,78) e enfoque
familiar (0,70). Os piores desempenhos: acesso (0,45) e orientação comunitária (0,58).O
principal fator determinante desse desempenho é a disponibilidade de equipamentos e
insumos, que esteve associado ao escore total da APS e a quatro atributos. Os demais
fatoresforam: presença do médico pelo menos 75% do tempo da sema na, equipe com
treinamento em saúde da família e o número de ESF por UBS.
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DANIELLE TEIXEIRA QUEIROZ1
KEYLA SUYANE RIBEIRO DE SOUSA1
VALÉRIA FREIRE GONÇALVES1
ADRIANA BEZEERA BRASIL DE ALBUQUERQUE1

Essa pesquisa tem os seguintes objetivos: analisar a assistência à saúde recebida durante
a gestação e o pós-parto por mulheres com privação de liberdade, bem como
compreender seus sentimentos ao vivenciar a gestação e puerpério em privação de
liberdade. O estudo teve abordagem multimetodológica, com um eixo transversal de
natureza quantitativa e outro qualitativo. Realizado no Instituto Penal Feminino
Desembargadora Auri Moura Costa (IFP), localizado no município de Aquiraz, no
Estado do Ceará, com mulheres em situação de privação de liberdade, que estavam
gestantes e no puerpério no momento da entrevista. Para análise dos dados,
qantificáveis, usou-se o programa Microsoft Office Excel 2007, e para aqueles
qualitativos utilizou-se da proposta da análise temática. Os resultados apontam para a
faixa etária predominante jovem, com escolaridade máxima do ensino fundamental
incompleto com significativa proporção de união estável entre as entrevistadas. Na
caracterização sexual e reprodutiva, observou-se alto índice de gestações e filhos de
parceiros diferentes, e dessas entrevistadas a maioria das gestantes afirmou já ter usado
drogas. Sobre a avaliação geral da assistência pré-natal e puerperal recebida, foram
relatadas como sendo de regular a péssima. E no tocante as orientações para os cuidados
com a gestação e bebê também foi encontrado como sendo de baixa qualidade. As
entrevistas permitiram ainda revelar que após a privação de liberdade houve relações
familiares interrompidas por descaso e abandono familiar gerando sentimentos de
tristeza por distanciamento da família e filhos e descaso por parte do serviço na
assistência à saúde. Assim, ao final desse estudo, percebe-se que há ainda muitas
mudanças a serem feitas nos serviços prisionais, uma vez que, as condições de vida das
mulheres reclusas são bastante divergentes com a legislação em vigor, estabelecendo um
ambiente prisional de violação de seus direitos, que consequentemente propicia o
distanciamento e até o afastamento por completo da família, o não acesso a condições
dignas de vida que possibilitem a manutenção de sua saúde física e psíquica,
principalmente numa condição de gestação.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDADE POR TUMORES DE
SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
BRASIL
ABREU, B.; ARAÚJO, A. L.; PEREIRA, E. B.; SILVA, F. F; THEODORO, E.S.N.

Introdução:
O câncer na criança e adolescente tem aspectos que divergem dos tumores
em adultos tais como localização, tipo histológico e comportamento clínico.
Diferentemente dos números encontrados em países desenvolvidos, os
tumores de sistema nervoso central em crianças e adolescentes ocupam o
terceiro lugar dentre os tumores mais frequentes no Brasil, ficando atrás das
leucemias e linfomas, respectivamente.
Objetivo:
Descrever o perfil epidemiológico da mortalidade por tumores de sistema
nervoso central em crianças e adolescentes, no Brasil de 2001 a 2010.
Métodos:
Realizou-se

um

estudo

ecológico,

retrospectivo,

baseado

em

dados

secundários do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). As características estudadas foram: procedência, faixa etária,
sexo, raça/cor, código CID e evolução da doença no período.
Resultados e Conclusões:
Com este estudo concluiu-se que no Brasil em 2010, a frequência de óbitos por
tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) em crianças e adolescentes foi
maior no Estado de São Paulo (e maior mortalidade no Espírito Santo), na faixa
etária de 5 a 9 anos, para o sexo masculino, raça branca, categoria específica
Neoplasia maligna do encéfalo. A mortalidade por tumores do SNC foi maior
entre os meninos com pico ocorrido em 2008, mostrando tendência estável
para ambos sexos.
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Concordância entre as necessidades normativas e auto-referidas de necessidade de tratamento
odontológico para cárie em adolescentes, adultos e idosos de uma região metropolitana do
Nordeste do Brasil
Rafael da Silveira Moreira
Edyellem Virgínia Cavalcante Mangueira
Monica Regina Barros de Moura
Flávia Patrícia Tavares Veras Vieira

Introdução: Mesmo com todos os avanços da saúde bucal no Brasil ainda persistem elevados índices
de doenças bucais em determinados grupos populacionais, e em grande parte da população
desassistida. Adicionalmente, os dados obtidos a partir de critérios puramente normativos parecem
ser insuficientes. Objetivo: Identificar os aspectos associados à concordância entre as necessidades
auto-referidas e normativas de tratamento odontológico para cárie. Método: Pesquisa de corte
transversal de base populacional. O local foi a Região Metropolitana de Recife (RMR), em
adolescentes de 15 a 19 anos, adultos de 35 a 44 anos e idosos de 65 a 74 anos. Foi escolhido o
município de Recife como sendo de grande porte e ser a capital do estado de Pernambuco. Foram
sorteados os municípios de Moreno e Itapissuma, como municípios de médio e pequeno porte,
respectivamente. Foi utilizada uma amostra aleatória sistemática e realizados exames clínicos e
questionário. A variável dependente foi a concordância (acurácia) entre as respostas normativas
(exame clínico) e auto-referidas (indivíduo) com relação à necessidade ou não de tratamento para
a cárie. As variáveis independentes foram divididas em 3 blocos: socioeconômico, acesso aos
serviços de saúde bucal e de autopercepção da saúde bucal. Foram utilizados modelos
hierarquizados de regressão logística simples e múltiplo para aferição do efeito por meio de
estimativas de Odds-Ratio e respectivos Intervalos de Confiança de 95%. Foi adotado um nível de
significância de 5%. Pesquisa apoiada pelo CNPq. Resultados: A prevalência da acurácia foi de
70,7%. No modelo múltiplo, o gênero feminino mostrou maior concordância (OR=1,25) assim como
possuir maior mediana de pessoas por cômodo (OR=1,30). O fato de ir ao dentista a mais de 2 anos
apresentou cerca de 35% maior chance de concordância assim como aqueles insatisfeitos com a
saúde bucal (OR=1,35). Conclusão: Embora tenha ocorrido uma alta acurácia geral, observou-se
diferenças segundo o gênero, pessoas por cômodo e tempo da última consulta odontológica. Estes
achados sugerem componentes culturais e contextuais que afetam a autopercepção tanto da
satisfação com a saúde bucal quanto com a concordância entre os critérios normativos e subjetivos.
Estes achados são de grande inovação e relevância para a Saúde Pública e para o diagnóstico
epidemiológico da saúde bucal da população.
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CARACTERÍSTICAS

DA

HANSENÍASE

NO

MUNICÍPIO

DE

COLATINA – ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 2005 A 2012.
Autores: Autores: Almeida,J.C; Madeira, E.S.; Rodrigues, A.H.; Silveira, L.L.; Soares,
W.S.
Faculdade MULTIVIX

Introdução: A hanseníase, transmitida pela bactéria Mycobacterium leprae, infecta
principalmente nervos periféricos e pele, podendo gerar incapacidade física,
exclusão e sofrimento. O Brasil está entre os 11 países de maior endemicidade,
sendo o 2º no mundo em número de casos. O Espírito Santo é o estado mais
endêmico da Região Sudeste. Objetivo: Caracterizar a hanseníase em Colatina-ES,
no período 2005 a 2012. Metodologia: Estudo descritivo qualitativo, com portadores
de hanseníase residentes em Colatina-ES, diagnosticados entre 2005 e 2012. A
coleta de dados foi nos registros do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação e as variáveis foram consolidadas em tabelas e gráficos e analisadas.
Resultado: Foram notificados 230 casos (51% em mulheres), sendo 6 em menores
de 15 anos. O coeficiente médio de detecção de 25,7 casos/100.000 habitantes e o
grau de incapacidade II de 6,92% foram alto e médio, respectivamente (parâmetros
Ministério da Saúde). O coeficiente de detecção em menores de 15 anos foi de 2,89
casos/ 100000 hab <15 anos, parâmetro alto. Na análise temporal do coeficiente de
detecção não foi possível identificar um padrão de comportamento devido à
variabilidade dos dados no período estudado. A demanda espontânea foi o principal
modo

de

descoberta

indeterminada(35,8%),

(64,84%)
com

maior

e

a

forma

ocorrência

clínica
de

predominante

paucibacilares

foi

a

(69.86%),

destacando-se muitos não classificados (16,52%). O principal motivo de saída foi por
cura (95,29%). Conclusão: Há necessidade de implementar as medidas de controle
da hanseníase no município, pois o grau de incapacidade com parâmetro médio,
representa diagnóstico tardio e a detecção < 15 anos com parâmetro alto indica
transmissão ativa e recente. A análise temporal não refletindo uma tendência,
demonstra inconstância na descoberta de casos, reforçada pelo predomínio do
modo de descoberta via demanda espontânea. Importante que a gestão e a equipe
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de saúde conheçam e reflitam sobre os resultados desta pesquisa, para elaborar
novas estratégias de controle, visando a busca de pacientes, contribuindo, assim,
com o diagnóstico precoce, de forma a evitar a exclusão e o sofrimento gerados pela
incapacidade física.
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O COMPORTAMENTO ESPACIAL DA HANSENÍASE NO BRASIL: REVISÃO
DE LITERATURA
Cláuffer Luiz M. Silva, Helia Kawa, Sandra C. Fonseca
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se
manifesta principalmente em um quadro dermatoneurológico.
O Brasil mantém a situação mais desfavorável na América e o diagnóstico da
segunda maior quantidade de casos do mundo. O programa de eliminação da
doença está entre as ações prioritárias do Ministério da Saúde, mas embora
tenha havido redução da prevalência, a queda na detecção de casos novos
tem sido lenta.
Nosso pressuposto é que a distribuição espacial da hanseníase ocorre de
modo desigual entre as diferentes regiões do país, estados, microrregiões,
municípios e, no caso de grandes cidades, entre espaços intraurbanos. As
diferenças podem ser explicadas por maior pobreza, baixa escolaridade e
ainda, movimentos migratórios que facilitam a difusão da doença.
O objetivo deste trabalho é identificar o padrão espacial da hanseníase em
diferentes regiões do país, por meio de pesquisa bibliográfica. Usamos a busca
via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), para a base de dados LILACS e
Pubmed. Inicialmente identificamos 20 artigos na base de dados MedLine, 28
da LiLacs, dos quais selecionamos 16 artigos.
A localização dos estudos não acompanhou a distribuição da doença: metade
dos estudos foi realizada na região Sudeste. Apenas três estudos foram feitos
na área de maior endemicidade. Os dados do SINAN foram usados em todos
os estudos, as técnicas de análise espacial mais frequentemente empregadas
foram Índice do Moran e o Método Bayesiano Empírico.
As análises permitem estudar o comportamento temporal e/ou espacial. Os
resultados mostram uma expansão da hanseníase em focos localizados nas
Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, consequência da colonização
agrícola da Amazônia Legal e do crescimento acelerado e desordenado de
determinadas cidades e Regiões Metropolitanas. Os fatores associados foram
as características da moradia, residir em local com situação precária, baixa
escolaridade e renda familiar.
O uso da técnica da distribuição espacial permitiu observar diferenças entre
subáreas, relativas aos focos da doença, que podem orientar estratégias e
ações para o seu controle. A qualidade do processo de investigação e registro
do SINAN deve ser monitorada, para permitir o embasamento destes estudos.
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Investigação da mortalidade por Câncer do Colo do Útero nos Estados Brasileiros no
período 2006 a 2011
Phelipe Gomes de Barros
Mayrla Lima Pinto
Maryana Lima Pinto
O câncer do colo do útero se constitui como grave problema de saúde pública por ser
a principal causa de morte por câncer entre mulheres que vivem em países em vias de
desenvolvimento, como o Brasil. Há diversos fatores que contribuem para esse
cenário, dos quais três aspectos merecem destaque: a cobertura do exame
Papanicolaou, seu desempenho e o estadiamento no qual os casos são
diagnosticados. O estudo teve como objetivo investigar a taxa de mortalidade para o
câncer de colo do útero por faixa etária nos Estados do Brasil, no período de 2006 a
2011. Trata-se de um estudo epidemiológico, avaliativo, com abordagem quantitativa.
A coleta de dados aconteceu através de fontes secundárias no banco de dados do
Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero. As idades foram categorizadas
em faixas etárias e as taxas de mortalidade ajustadas a estas. As taxas brutas, por
Estado, foram classificadas em ordem crescente identificando onde existem mais
óbitos relacionados a esse tipo de câncer. Em todos os Estados brasileiros a faixa
etária que apresentou maior taxa de mortalidade foi a das mulheres maiores de 80
anos (86,22/100.000) sendo o Amazonas o que mais se destacou dentro desta faixa
etária, enquanto o Rio Grande do Sul exibiu a menor taxa (17,77/100.000). Percebeuse que em todos os estados estudados a taxa de mortalidade apresenta relação direta
com a faixa etária, ou seja, à medida que a idade aumenta, eleva-se a taxa de
mortalidade. Com relação às taxas brutas de mortalidade o Estado que ficou em
primeiro lugar foi também o Amazonas (11,05/100.000), seguido por Maranhão
(8,25/100.000) e Mato Grosso do Sul (7,46/100.00). O Estado que apresentou menor
taxa de mortalidade bruta foi Minas Gerais (3,64/100.000). De acordo com os
resultados pode-se perceber que o Câncer incide em todos os Estados brasileiros. O
destaque da faixa etária citada pode ser em detrimento de uma possível falta de
oportunidade para a realização do exame preventivo, já que mulheres que em 2006 a
2011, possuíam 80 anos ou mais, durante sua idade fértil estavam inseridas em uma
sociedade sem políticas públicas voltadas à temática, o acesso à saúde era precário o que também justifica o destaque do Amazonas - retardando o diagnóstico que,
quando realizado, possivelmente poderia identificar um estadiamento mais avançado
da doença, diminuindo a sobrevida e levando a um prognóstico ruim.
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Palavras-chave: Mortalidade, Câncer do Colo do Útero, Câncer na Mulher
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HEPATITES, REGISTRADOS
DE 2008 A 2011 NO CEARÁ.
CHAGAS, José Iran Oliveira
DANTAS, Nara Cristina Alves
SANTOS, Zélia Maria da Silva Sousa
MOREIRA, Thereza Maria Magalhães
PAULA, Francisco Wagner de Sousa
SILVA, Francisca Alexandra Araújo da
CARVALHO, Irialda Sabóia
SILVEIRA, Hélcio Fonteles Tavares da
CARNEIRO, Francisco Vilemar Pinto
CAVALCANTE, Rochelle da Costa
Devido a alta estimativa da incidência das Hepatites no Ceará, escolheu-se abordar
sobre a presente temática. Trata-se de uma revisão de literatura, de aspecto descritivo,
realizado em Dezembro de 2013 para descrever o perfil de casos de Hepatite registrados
no Ceará, no ano de 2008 a 2011, com base nos dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação(SINAN), tabulados no programa Excel 2011. Foram inclusos
na pesquisa indivíduos de 0 a 100 anos, notificados no SINAN como caso confirmado
de Hepatite. Totalizaram 4942 casos, onde 41,29% concentraram-se em Fortaleza, a
prevalência foi de 57,20% nos Homens, 42,77% Mulheres e 0,02% Ignorados; no que
diz respeito a faixa etária, 1,96% eram menores de 1 ano, 49,19% de 1 à 14 anos,
43,58% de 15 à 59 anos e 5,22% em maiores de 60 anos; no que diz respeito à
classificação etiológica, 50,14% dos casos foram de Hepatite do Tipo A, 15,39% tipo B,
11,69% tipo C, 0,64% tipo B+D , 0,02% tipo E e 15,09% tipo A; no critério Gestantes
obtivemos 3,84% de casos; no referente à escolaridade 34,07% dos casos foram
ignorados, 1,07% eram analfabetos, 3,17% concluíram o ensino fundamental, 5,07%
concluíram o ensino médio e 1,23% concluíram o ensino superior; no que diz respeito a
classificação final, obtivemos 84,01% dos casos com confirmação laboratorial, 14,38%
de forma clínica e 1,59% de Cicatriz sorológica. Concluímos desta forma que a Hepatite
incide mais na Capital, do tipo A, em pessoas do sexo masculino, na faixa de etária de 1
à 14 anos, que concluíram o ensino médio através da confirmação laboratorial. O
SINAN é um sistema passivo e, portanto, a sua representatividade é baixa para esta
doença, a qual se estima elevada subnotificação; estas informações, aliadas aos
inquéritos populacionais de soroprevalência, constituem-se basilares para o
conhecimento da dinâmica desse agravo e a implementação das medidas de prevenção e
controle.
PALAVRAS – CHAVE: Perfil Epidemiológico, Casos, Hepatite, Ceará;
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Tempo de tela e consumo alimentar de adolescentes brasileiros. PeNSE 2009
FERREIRA, Nathália Luíza; CLARO, Rafael Moreira; LOPES, Aline Cristine Souza
Introdução: O tempo de tela, definido como tempo gasto com TV, videogame e
computador, é um indicador de sedentarismo entre adolescentes que se associa ao
ganho ponderal decorrente da inatividade física e de hábitos alimentares inadequados.
Objetivos: Avaliar a associação entre tempo diário de tela e o consumo alimentar de
adolescentes participantes da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2009).
Método: Estudo transversal, desenvolvido com dados da PeNSE 2009, que avaliou
amostra representativa de estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas
públicas e privadas, das 26 capitais brasileiras e Distrito Federal. Os dados foram
coletados em computador de mão, contendo questionário autoaplicável. O tempo diário de
tela foi obtido pelo somatório do tempo gasto com TV, videogame e computador, e
classificado em ≤2, entre 2 e 4, >4 horas. Avaliaram-se dados sociodemográficos e
consumo alimentar (guloseimas, refrigerantes, batata e salgados fritos, embutidos, frutas,
hortaliças e leite), classificado em regular (≥5 dias/semana) e ocasional (≤4 dias/semana).
Realizou-se análise descritiva e Regressão de Poisson para obtenção das Razões de
Prevalência (RP) e intervalos de confiança de 95%, conforme delineamento complexo da
amostra. Resultados: A média de idade dos 58.437 escolares analisados foi 14,2 anos,
sendo a maioria do sexo feminino (52,8%), alunos de escolas públicas (79,0%) e com
escolaridade materna ≥9 anos (58,8%). O tempo diário de tela ≤2 horas foi relatado por
21,6% dos alunos, de >2 e ≤4 horas por 21,0% e >4 horas por 57,4%. Quanto maior o
tempo de tela, maior foi a prevalência de consumo regular de guloseimas [>2 e ≤4 horas:
RP=1,15 (1,09-1,22); >4 horas: RP=1,43 (1,36-1,50)]; refrigerantes [>2 e ≤4 horas:
RP=1,11 (1,03-1,19); >4 horas: RP=1,58 (1,51-1,66)]; e embutidos [>2 e ≤4 horas:
RP=1,19 (1,06-1,34); >4 horas: RP=1,85 (1,67-2,04)]. Alunos com tempo de tela >4 horas
apresentaram ainda maior prevalência de ingestão de batata frita [RP=2,17 (1,85-2,55)],
salgados fritos [RP=1,66 (1,50-1,83)], frutas [RP=1,06 (1,01-1,10)] e leite [RP=1,08 (1,041,12)]. Conclusão: O tempo diário de tela associou-se à ingestão de alimentos ricos em
açúcares e gorduras, mas também de frutas e leite, sugerindo sua possível influência no
aumento global do consumo alimentar, o que poderia propiciar a ingestão calórica
excessiva e consequente ganho ponderal.
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RESUMO
A distribuição de enfermeiros no Brasil segundo as Pesquisas de Assistência MédicoSanitária (2002, 2005, 2009)

Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
Alécia Maria da Silva
Alan Dionísio Carneiro

Introdução: Atualmente a enfermagem é a profissão do setor saúde mais numerosa. É
considerada uma atividade pública de inquestionável valor social. Todavia, o quantitativo e a
distribuição desses profissionais não estão de acordo com as necessidades da população
brasileira, impossibilitado assistência de enfermagem segura e eficiente aos usuários dos
serviços de saúde das diferentes regiões do país. Objetivo: Este estudo analisou a distribuição
de enfermeiros inseridos no mercado de trabalho no Brasil segundo as macrorregiões
geográficas do país nos anos de 2002, 2005 e 2009. Métodos: Trata-se de um estudo
transversal que teve como base de dados as Pesquisas de Assistência Médico-Sanitária
realizadas nos anos 2002, 2005 e 2009 pelo IBGE. O estudo incluiu 368.177 enfermeiros
(88.952 da pesquisa de 2002, 116.126 da pesquisa de 2005 e 163.099 da pesquisa de 2009). A
distribuição dos sujeitos avaliados foi apresentada por meio de frequências absolutas e
percentuais. Foram estimadas as prevalências para o número de enfermeiros no Brasil
segundo as regiões geográficas do país nos anos de 2002, 2005 e 2009. Para comparar as
prevalências de enfermeiros, segundo os critérios de interesse nos anos estudados, utilizou-se
o teste Qui-quadrado de Pearson com nível de significância em 5%. Resultados: A proporção
de enfermeiros no Brasil inseridos no mercado de trabalho diferiu nos três censos (p<0,001),
aumentando de 12,2% em 2002 para 14,8% em 2009. Nos três anos avaliados a maior
proporção de enfermeiros foi observada nas regiões Sudeste (≥46,5%) e Nordeste (≥26,1) e a
menor nas regiões Norte (≤6,3%) e Centro-oeste (≤6,1%). A região Norte foi à única do país
que apresentou aumento estatisticamente significante (p<0,001) da proporção de enfermeiros
inseridos no mercado de trabalho nos três anos avaliados. Na região Centro-oeste as
proporções se mantiveram estáveis e sem diferenças significativas em nenhum período
avaliado. Na região Sul houve redução significativa na proporção de enfermeiros entre 2002 e
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2009. Nas regiões Nordeste e Sudeste não houve diferenças significantes entre 2002 e 2009,
mas entre 2002 e 2005 houve significativo aumento no Nordeste e redução no Sudeste.
Conclusão: Observou-se que a concentração e a disponibilidade geográfica de profissionais
de enfermagem no Brasil são bastante desiguais e insuficientes nas regiões com piores
indicadores sociais e de saúde do país, o que reafirma desigualdades regionais e fragilidades
na atenção à saúde.
Palavras-chaves: Enfermagem, Distribuição temporal, Recursos humanos em saúde,
Mercado de trabalho, Saúde e Desigualdade.
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ESTUDO DE FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL
EM MULHERES ATENDIDAS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE
LESÕES BUCAIS DO SEMIÁRIDO BAIANO
ANDRADE, A. P. E. do N.; NEVES, L de J; FREITAS, V. S.; OLIVEIRA, M. C.;
PASSOS-SOARES, J. de S.; FALCÃO, M. M. L.
TÓPICO: Epidemiologia de grupos populacionais / Saúde da mulher
INTRODUÇÃO: A síndrome da ardência bucal (SAB) conceitua uma importante
doença que se manifesta como dor crônica de difícil diagnóstico e tratamento. Trata-se
de um distúrbio sensitivo doloroso relacionado à queimação, cuja intensidade pode
variar de moderada a severa. Acredita-se que a prevalência encontrada na população
mundial varie entre 2,5% e 5,5%, acometendo até sete vezes mais mulheres na faixa
etária entre 40 e 60 anos, em período pós-menopausa. OBJETIVOS: Descrever os
casos de SAB em mulheres atendidas em um Centro de Referência de Lesões Bucais no
período de nove anos e verificar a possível associação dos fatores sociodemográficos,
hábitos de vida e história médica-odontológica com a SAB. MÉTODOS: Realizou-se
um estudo de caso-controle, onde foram avaliados os prontuários de 32 mulheres
acometidas pela SAB atendidas em um Centro de Referência de Lesões Bucais (CRLB)
do semiárido baiano no período de 2005 a 2013. Um grupo controle (n=64), composto
por mulheres sem a SAB, atendidas no mesmo CRLB, também foi avaliado pelo estudo.
Os dados foram avaliados descritivamente e a medida de associação utilizada foi a odds
ratio com intervalo de confiança (IC) igual a 95%. Os valores de p foram avaliados por
meio do Teste exato de Fisher e qui-quadrado de Mantel Haenszel. RESULTADOS: A
média de idade foi de 58,8 anos com maior frequência da síndrome para maiores de 40
anos (35,7%; n= 30). Quanto à raça cor, 83,5% (71) auto referiram-se não brancas.
Apenas 18,4% (14) da amostra, possuíam o 2º ou 3º grau de escolaridade. Em relação
ao estado civil, 47,9% (46) não eram casadas e 15,7% (15) tinham trabalho altamente
demandante. Não houve significância estatística de fatores associados à ocorrência da
síndrome. CONCLUSÃO: A Síndrome da ardência bucal foi mais frequente em
mulheres acima de 40 anos de idade, não brancas, casadas e com trabalho com alta
demanda. Nenhum fator sociodemográfico, de hábito de vida e história médicaodontológica demonstrou associação estatística significante com a SAB nesse estudo.
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Sugere-se a realização de outros estudos prospectivos, na tentativa de aprofundar o
conhecimento sobre os fatores associados à síndrome.

Palavras-chave: saúde da mulher; síndrome da ardência bucal; fatores de risco.
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CONSUMO DE ENERGIA, MACRONUTRIENTES E FIBRA DE CRIANÇAS
DE 15 A 23 MESES DE IDADE DA COORTE BRISA, SÃO LUÍS, MARANHÃO
AUTORES: SILVA, A.A.M.; FILHO, F.L.; BATISTA, R.F.L.;FRANÇA,
A.K.T.C.; SIMÕES,V.M.F.; CONCEIÇÃO,S.I.O.;CARVALHO, W.R.C.;
PADILHA, L.L.; GOMES, E.V.
INTRODUÇÃO: É de suma importância realizar pesquisas sobre o consumo alimentar
de crianças para o maior entendimento e melhoria em suas condições de saúde, visto
que a nutrição é importante para processos vitais.OBJETIVOS: Descrever o consumo
de energia, macronutrientes e fibra de crianças entre 15 e 23 meses de idade da Coorte
Brisa, São Luís, Maranhão. MÉTODO: Estudo descritivo, realizado com 400 crianças
pertencentes à coorte de nascimento BRISA(que estudou nascimentos hospitalares em
São Luís e Ribeirão Preto). Utilizou-se o recordatório alimentar de 24 horas(R24h) do
dia anterior à data da entrevista, coletados no período de 2011 a 2013. Os alimentos
foram quantificados de forma padronizada,com o auxílio da Tabela para Avaliação de
Consumo Alimentar em Mediadas Caseiras (PINHEIRO et al., 2005). Posteriormente,
obteve-se os dados convertidos dos R24h referentes à energia, macronutrientes e fibra,
por meio do Programa Virtual Nutri Plus® (2010), exportados e organizados em uma
planilha eletrônica do Programa Excel® (2010) para análise no programa estatístico
STATA 12.0. A avaliação do consumo baseou-se na DRI, proposta pelo Food and
Nutrition Board-FND (2002). A normalidade das variáveis quantitativas foi verificada
pelos testes de Shapiro Wilk, cálculo de assimetria/curtose e pelo histograma.
Utilizaram-se medianas e percentis na ausência de normalidade. Realizou-se o Teste de
Mann-Whitney para verificar a existência de diferença do consumo entre sexos (nível de
significância de 5%).RESULTADOS: A maioria eram crianças do sexo masculino
(51,62%), com média de idade de 19,92 ± 3,71 meses. O consumo mediano de energia
foi de 1108,31 (876,67 – 1391,43) Kcal, carboidratos 154,60 (118,0 – 193,12) g,
proteínas 48,58 (36,76 – 64,09) g, gorduras totais 30,26 (21,95 – 40,42)g e fibra 5,08
(3,05 – 8,41)g. O consumo de energia, carboidratos e proteína apresentaram-se acima
dos valores de referência recomendados (RDA), enquanto que os valores de fibra e
gordura total apresentaram-se com valores abaixo, sem diferença estatisticamente
significante entre os sexos(>0,05).CONCLUSÃO:O consumo alimentar das crianças
avaliadas demonstrou a necessidade de adequação da dieta a fim de melhorar a ingestão
insuficiente ou elevada de alguns nutrientes.
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IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO DE CÂNCER EM
OPERADORA DE PLANO DE AUTOGESTÃO EM SAÚDE DE GRANDE PORTE

Marcia Rodrigues Braga, Angélica de Oliveira Gonçalves, Adailton da Silva Batista, Ana Maria
Assunção Carneiro, Maria Teresa Castro Telles, Débora Batista Araujo de Pina Cabral, Luiz Antonio
Bastos Camacho, Mario Vivarelli Junior, Simone Fernandes de Andrade.
Introdução: O câncer atualmente representa a segunda principal causa de morte no Brasil, e a busca
de estratégias de controle da doença constitui um grande desafio aos gestores de saúde. Nesse contexto,
uma operadora de plano de saúde (OPS) de autogestão com cobertura nacional, responsável pelos
cuidados de saúde de cerca de 280.000 pessoas, implementou um sistema informatizado de registro
dos casos de câncer entre seus beneficiários. A implantação do sistema representa a primeira etapa do
Programa de Prevenção e Controle de Câncer, em fase ainda inicial, na operadora. O objetivo principal
é gerar subsídios para o delineamento das próximas etapas do Programa, uma vez que, a partir do
conhecimento oriundo das análises do banco de dados, como p. ex, o perfil de incidência de câncer,
estágio em que as neoplasias estão sendo diagnosticadas e distribuição dos casos no território nacional,
serão delineadas ações com foco em prevenção de câncer e otimização de sua detecção precoce.
Metodologia: O sistema foi estruturado predominantemente com base nos campos especificados em
anexos do padrão de Troca de Informações na Saúde Suplementar (TISS) 3.00.01, publicados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar e a base de dados vem sendo construída a partir das
informações recebidas nos pedidos de autorização de tratamento oncológico. As equipes treinadas dos
centros de autorização iniciaram os registros de casos em 14/10/2013. Destacamos que as informações
são registradas no momento da autorização do tratamento, estando entre os principais dados captados
o diagnóstico oncológico, data do diagnóstico, estágio das neoplasias e tratamento proposto.
Resultados: Nos primeiros 3 meses da implantação do sistema, 442 casos foram registrados. Principais
neoplasias: Sexo feminino- Total de 198 casos- Mama (42,9%), Cólon e Reto (8,6%), Traqueia,
Brônquios e Pulmões (8,6%); Sexo masculino– Total de 244 casos- Próstata (55,3%), Cólon e Reto
(7,8%), Traqueia, Brônquios e Pulmões (5,7%). Conclusão: A estratégia de implementação de um
Registro de Câncer em OPS de autogestão de grande porte mostrou-se viável e dados preliminares
indicam seu desempenho satisfatório. O acúmulo de informações em médio a longo prazo, constituirá
subsídio para a formulação de estratégias de controle do câncer mais efetivas, uma vez que serão
delineadas levando em conta o cenário do câncer nesta população.
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Lipodistrofia entre pacientes infectados pelo HIV em tratamento antirretroviral:
revisão sistemática da literatura
LANA LGC1, JUNQUEIRA DRG 1,2,3, PERINI E1, MENEZES DE PÁDUA CA1
1
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Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas , Universidade de

Sorocaba-Uniso, Sorocaba, São Paulo , Brasil.
Introdução: A lipodistrofia (LD) é uma reação adversa à terapia antirretroviral - TARV
em pacientes HIV positivo. As discrepâncias nas estimativas de morbidade da LD
observadas na literatura derivam de definições distintas do desfecho, forma de
diagnóstico, critérios de seleção e tempo de acompanhamento da população em
estudo. Objetivo: Revisar os estudos e estratificar estimativas de morbidade de LD de
acordo com diferentes métodos diagnósticos e TARV. Métodos: Revisão sistemática
de estudos observacionais publicados no MEDLINE, CINAHL, LILACS, EMBASE e
IPA. Foram elegíveis estudos incluindo adolescentes e/ou adultos infectados pelo HIV
em uso atual ou anterior de TARV e que consideram a LD como desfecho primário ou
secundário. A extração e análise de dados foram realizadas de forma independente
por dois revisores. As estimativas de morbidade (prevalência e incidência) de LD
foram estratificadas de acordo o método diagnóstico e TARV. Resultados: Foram
recuperados 13.367 artigos; 4.012 eram duplicatas, resultando 9.355 artigos elegíveis.
Após a pré-seleção, 643 foram relevantes e 200 foram avaliados quanto à
elegibilidade por meio da leitura do artigo completo. Até o momento, onze estudos
foram considerados elegíveis (5/11 seccionais - ESe e 6/11 de coorte - ECo). A
frequência dos eventos variou nos ESe e de ECo: lipoatrofia - LA (3,0%-16,1% vs.
11%-59,3%); lipohipertrofia - LH (3,3%-12,2% vs. 14,5%-28,7%) e LD mista (18,7%31,7% vs. 3,3). 3/11 estudos apresentaram definição geral de LD, 4/11 definiram LD
em seus três diferentes fenótipos, 3/11 definem apenas LA ou LA e LH e 1/11 não
definiu LD. O método diagnóstico foi relatado em todos ECo (5/6 avaliação médica
e/ou do paciente; 1/6 avaliação médica e escore para avaliar LD). 2/5 ESe utilizaram
avaliação médica e do paciente, 1/5 apenas avaliação médica e 2/5 não relatam a
forma de diagnóstico. Dos pacientes com LD 46,9%-70,7% foram expostos aos
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inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos e 55,4%-84,4% aos
inibidores de protease nos ESe. Nos ECo, dos pacientes que desenvolveram LD
32,1%-100% foram expostos a estavudina. Conclusão: A determinação das
estimativas de morbidade e fatores de risco para a LD é um desafio, devido à inclusão
de estudos muito heterogêneos. Os resultados preliminares demonstraram elevada
sensibilidade, com grande quantidade de artigos recuperados.
Palavras-chaves: lipodistrofia, terapia antirretroviral, HIV, reação adversa, revisão
sistemática.
Financiamento
Este trabalho é financiado pela Universidade Federal de Minas Gerais (Pró-Reitoria de
Pesquisa - PRPq/ UFMG) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Minas Gerais
- FAPEMIG (Grant number APQ-02342-12).
Bolsa de mestrado foi atribuída a LGCL pela FAPEMIG e CNPQ.
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Internação hospitalar de doentes com tuberculose: aspectos relacionados
aos serviços de saúde
Tópico: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias - Tuberculose
Nathália França de Oliveira
Maria Jacirema Ferreira Gonçalves

A internação de doentes com tuberculose é um tema importante para saúde
pública, visto que, com o avanço no tratamento, não se esperaria que ainda
ocorresse elevado número de internações. Os aspectos relacionados aos
serviços de saúde têm sido apontados entre os fatores que levam à internação.
Entretanto, é necessário ampliar tal conhecimento e buscar, por meio da
experiência do paciente, os elementos que podem ser relacionados aos
serviços de saúde, e assim, poder propor intervenções focadas no problema.
Portanto, o estudo teve como objetivo descrever o perfil de internação
hospitalar de pacientes com tuberculose e os aspectos relacionados aos
serviços de saúde, captados a partir das informações desses sujeitos.
Coletamos dados por meio de entrevistas aos pacientes, tão próximo quanto
possível da data de internação, utilizando instrumento estruturado e testado
previamente. A pesquisa foi realizada em 2010, na cidade de ManausAmazonas, incluindo todos os hospitais públicos onde foram registradas
internações naquele ano. Entrevistamos 278 pacientes, sendo 191 (68,7%) do
sexo masculino. A faixa etária mais atingida foi a partir de 20 anos. A forma
clínica pulmonar foi predominante 244 (74,6%). Entre os que referiram ou
apresentavam alguma comorbidade, diabetes ou hipertensão foram
prevalentes. Em relação aos aspectos relacionados aos serviços de saúde, 191
(68,7%) dos casos procuraram o serviço de saúde em menos de 30 dias após
o surgimento dos primeiros sinais e sintomas, 208 (74,8%) dos casos foram
diagnosticados e 182 (65,5%) iniciaram o tratamento no próprio hospital de
internação. Em 40,6% dos casos a baciloscopia não foi realizada ou os
pacientes não obtiveram o resultado da mesma. Os resultados expostos
evidenciam algumas fragilidades nos serviços de saúde como a não realização
de exames essenciais para o diagnóstico da doença e a centralização das
ações de controle da doença no nível secundário de atenção à saúde, tornando
a assistência prestada pelos serviços referentes à atenção primária à saúde
parcialmente eficaz, o que pode contribuir para a demora no início do
tratamento. Dessa forma, percebe-se a necessidade de reorganização dos
serviços principalmente pelo fortalecimento da atenção básica.
Palavras-Chave: Tuberculose. Hospitalização. Acesso aos Serviços de Saúde.
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RESUMO
INTRODUÇÃO: Há uma preocupação considerável sobre as desigualdades na saúde
infantil no Brasil, sendo essencial identificar, entre os pobres, os mais necessitados de
serviços. O estudo teve como objetivo analisar como a equidade na saúde da criança
evoluiu na região mais pobre do semi-árido do Brasil, em um período de 20 anos.

MÉTODOS: Uma série de cinco pesquisas sobre saúde materno-infantil foram
realizados no Estado do Ceará, utilizando amostragens aleatórias de cluster de 8.000
famílias. Foram calculadas prevalência de morbidades, uso de serviços de saúde e
desnutrição em crianças abaixo de 3 anos de idade para os anos de 1987 e 2007, de

2
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acordo com quintis de renda familiar mensal. Modelos lineares gerais com testes de
contraste polinomiais foram aplicados para significância estatística.

RESULTADOS: Em 1987, a desigualdade foi marcadamente presente para todos os
indicadores de nutrição infantil e acesso aos cuidados de saúde e cobertura analisados,
com as famílias do 1º. quintil de renda mensal tendo desempenho significativamente
pior do que as famílias dos quintos posteriores ( p < 0,001). Em 2007, houve uma clara
melhoria da equidade relacionadas com o acesso aos cuidados de saúde da criança, não
havendo diferença significativa sendo observado entre os quintis de renda. A
prevalência de desnutrição infantil, no entanto, aumentou de forma gradual, conforme a
renda familiar mensal deteriorou, como já observado em 1987.

CONCLUSÕES: Houve destacadas melhoras na inequidade no acesso aos cuidados de
saúde da criança e cobertura de serviços na região mais pobre do semi-árido do Brasil,
no período de 20 anos. Para a desnutrição infantil, no entanto, embora tenha havido um
declínio acentuado nas taxas de prevalência, a desigualdade persiste, com as famílias
mais pobres ainda sendo significativamente mais afetadas.

3

1838

Título: A qualidade da água consumida no território de Manguinhos, Rio de Janeiro,
RJ: buscando a integração das ações de Vigilância, de Promoção e de Atenção Primária
à Saúde.
Autores: Fabiane Bertoni dos Reis, Renata de Saldanha da Gama Gracie Carrijo,
Christovam Barcellos, Ana Paula Josefa da Silva, Fernando de Souza Moreira, Marcelo
dos Santos Sampaio, Leticia Alves da Silva, Ana Maria Luiz da Silva, Sandra Ferreira
de Oliveira, Elô de Oliveira Rodrigues, Marize Pereira Miagostovich, Mônica Simões
Rocha, Marcelo Alves Pinto, Jaqueline Mendes de Oliveira, Andrezza de Souza Piccoli,
Paulo Rubens Guimarães Barrocas

A disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas condiciona a
qualidade de vida do homem, prevenindo doenças, preservando e promovendo a saúde.
Entretanto, o atual modelo de desenvolvimento das sociedades humanas tem levado ao
comprometimento deste recurso fundamental. Assim, o monitoramento da qualidade da
água consumida é uma importante estratégia para a proteção da saúde humana. O
presente estudo se insere neste contexto, tendo como objetivo associar os dados de
potabilidade, das DRSAI e da infraestrutura existente na área, que sofre intervenções do
PAC. Pretende-se ainda construir mapas de risco do território, a partir do
georeferenciamento dos resultados, e desenvolver ações de educação em saúde e
mobilização social junto à população de Manguinhos. A área estudada, de menos de 3
km2, abrange mais de 10 comunidades, onde vivem cerca de 40.000 pessoas, atendidas
por 13 Equipes de Saúde da Família. Existem 3 unidades de saúde e 12 unidades de
ensino no território. Amostras de água de consumo têm sido coletadas nestas unidades
de saúde e ensino, e ainda, em domicílios de moradores da área, onde diversos
parâmetros de potabilidade são analisados e a presença de vírus entéricos investigada
por laboratórios da Fiocruz. De maneira geral, os resultados obtidos indicam que a
qualidade da água consumida no território é boa, principalmente das amostras coletadas
diretamente da rede de distribuição oficial ou não. Os problemas observados em
algumas amostras parecem estar associados a condições inadequadas de reservação da
água dentro dos locais estudados. Com base nos resultados obtidos e as experiências
vivenciadas neste estudo, concluímos que é essencial articular as ações de vigilância
ambiental e epidemiológica, com a promoção e a atenção primária à saúde. Entretanto,
as ações no território serão mais efetivas e duradouras somente a partir da participação e
mobilização social. Portanto, promover ações de educação em saúde junto aos diversos
atores do território, a partir da perspectiva de construção coletiva do conhecimento, é
fundamental para a proposição de ações de intervenção verdadeiramente comprometidas
com a proteção da saúde da população e a melhoria das suas condições de vida. Este
estudo é financiado pela CGVAM/SVS-MS e pelo PDTSP/VPPLR-FIOCRUZ, fazendo
parte da Rede Saúde Manguinhos e em cooperação com Projeto TEIAS-Escola
Manguinhos.
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Roberto Almeida Bittencourt4, Valéria Souza Freitas5, Jean Nunes dos Santos6
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(UEFS),
e-mail:
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Computação, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e-mail:
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5. Doutora em Patologia Oral, Professora do Programa de Pós-graduação em Saúde
Coletiva, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e-mail:
valeria.souza.freitas@gmail.com
6. Doutorado em Odontologia (Patologia Bucal), Professor associado do Curso de
Odontologia, Universidade Federal da Bahia (UFBA), e-mail: jeanpatol@gmail.com

Introdução: O líquen plano é doença inflamatória crônica que envolve pele e
mucosas, sendo uma das doenças dermatológicas mais comuns que
acometem a cavidade bucal. Objetivos: Identificar e analisar as evidências
científicas disponíveis na literatura para responder à pergunta "Os distúrbios
psicológicos estão associados ao desenvolvimento do líquen plano bucal
(LPB)”? Metodologia: Uma pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de
dados eletrônicas (PubMed, Science Direct e Lilacs), entre outubro de 2013 e
janeiro de 2014, utilizando as palavras-chave: lichen planus AND oral OR
buccal OR oral mucosa OR mouth mucosa AND anxiety OR depression OR
stress OR psychological OR treatment AND pain OR discomfort OR
exasperation OR erosive lesion OR oral cancer OR survival OR death. Dois
revisores independentes avaliaram criticamente os resultados, obedecendo
rigorosamente os critérios de inclusão definidos no protocolo do estudo e em
ausência de consenso um terceiro revisor era consultado. Foram incluídos
artigos escritos em língua inglesa, publicados no tempo de busca proposto,
cujos modelos de estudo permitiam avaliar a associação entre as variáveis
estudadas e que apresentavam no título, resumo ou palavras-chave LPB e
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alterações psicológicas. A qualidade dos artigos selecionados foi avaliada com
base no Strengthening the reporting of observational studies in Epidemiology
(STROBE), analisando 22 itens fundamentais que devem estar presentes no
título, resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão de estudos
observacionais do tipo de caso-controle. Resultados: Foram inicialmente
selecionados 1.475 artigos nas bases consultadas, destes 27 foram
considerados relevantes e avaliados quanto a sua elegibilidade, sendo que 20
deles não atendiam aos critérios de inclusão. Após análise final, sete artigos do
tipo caso controle foram selecionados, sendo que desses quatro deles
apresentavam evidências de associação entre os distúrbios psicológicos
(depressão, ansiedade e estresse) e a presença de LPB. A avaliação da
qualidade dos artigos selecionados mostrou que estes apresentavam uma
média de 11,3 dos itens recomendados pelo STROBE, com desvio padrão de
2,2. Conclusão: A presente revisão sistemática encontrou evidências
científicas da associação entre distúrbios psicológicos e o LPB.
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Perfil epidemiológico da Violência doméstica, sexual e outras violências
interpessoais no município de Serra, 2013.
INTRODUÇÃO: A notificação compulsória da violência doméstica estabelecida pelo
setor saúde é um instrumento de garantia de direitos e de proteção social para as
mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Permite aos profissionais de saúde, assim
como do campo da educação, da assistência social, dos Conselhos Tutelares e da
justiça, adotarem medidas de cuidado às vítimas da violência. OBJETIVO: descrever o
perfil epidemiológico da violência doméstica, sexual e outras violências interpessoais
ocorridas no município de Serra em 2013. METODOLOGIA: estudo descritivo. Foram
utilizados os agravos ocorridos e notificados ao SINAN pelos serviços de saúde do
município da Serra para o ano de 2013. Realizado análise de freqüência absoluta,
relativa e média aritmética. RESULTADOS: foram registradas 576 pessoas que
sofreram algum tipo de violência. Em média 1,53 notificações a cada 24 horas. Destes,
95% foram de residentes da Serra. Os principais tipos de violência foram: Física 69%,
Tentativa de suicídio 19%, Psicológica 15% e Sexual 14%, sendo que uma pessoa pode
ter sofrido mais de um tipo de violência ao mesmo tempo. Os meios mais utilizados
foram: Força corporal 28%, arma de fogo 25% e envenenamento 15%. Quanto ao perfil
da vítima 70% são do sexo feminino e 30% masculino. As faixas etárias mais
acometidas foram mulheres de 19 a 59 anos 46%, seguido pelos adolescentes (sexo
masculino): 18%. Com relação ao agressor, na maioria dos casos, ele é um membro da
família ou um conhecido, sendo 52% do sexo masculino e 21% do feminino. Em 13
casos, os agressores foram de ambos os sexos. Em 18% dos casos, o agressor estava
com suspeita de uso de álcool/outras drogas. Sobre os dados onde mais ocorrem as
violências foi a residência (51%), seguido da via pública com 25%. A letalidade da
violência foi de 17%, com 103 casos que evoluíram para óbito. Destes, 88 foram por
arma de fogo. CONCLUSÃO: a violência física, por meio de força corporal foi o tipo de
violência mais comum, sendo as mulheres entre 19 a 59 anos as principais vítimas. O
agressor geralmente é do sexo masculino e um membro da família, e a agressão ocorre
principalmente na residência. É importante salientar que a notificação é instrumento de
combate à violência, porque possibilita embasamento para ações de intervenção em
vários níveis.
Autores: Suellen Machado Sabino, Luciana Marciana Vilela Mugrabi, Juliana Lopes
Favero, Alexandre Coutinho Sattler, Elzeny Gama Carlos
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PERFIL DOS NASCIDOS VIVOS EM HOSPITAL DISTRITAL DE
FORTALEZA NO PERIODO DE 2009 – 2012
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RESUMO

Com o objetivo de traçar o perfil dos nascidos vivos para subsidiar o
planejamento das ações locais e aprimorar o atendimento prestado por um
Hospital Distrital de Fortaleza, foi realizado Estudo quantitativo, de corte
transversal, em banco de dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos
de Fortaleza (SINASC - Fortaleza) no período de 2009 a 2012. O resultado da
investigação revelou, dentre outros itens, que: a média de nascidos vivos no
nosocômio estudado é de 5,03% de todos os nascidos no Município de
Fortaleza no período estudado; A média de nascidos vivos com baixo peso (<
2.500g) é de 5,09% do total de nascidos vivos; Há um aumento percentual no
número de prematuridade nos 02(dois) últimos anos (2011 e 2012); Há elevada
freqüência de mães adolescentes, ficando a média, ao longo dos 04 anos, em
torno de 26,19%; Os nascidos vivos foram predominantemente de termo; Os
partos vaginais superaram, em número absoluto, os partos operatórios;

O

estudo possibilitou um maior conhecimento do perfil da clientela assistida, fato
que confirma a necessidade de se trabalhar a caracterização dos nascidos
vivos, vez que os dados obtidos constituem-se em uma importante ferramenta
de gestão, que norteiam a construção de planos de ações mais efetivos e
próximos da realidade local, garantindo a promoção do cuidado integral da
gestante e do neonato.

1843

Palavras-chave: Sistemas de Informação; Nascidos Vivos; Saúde MaternoInfantil.
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Tendência da Incidência de Câncer em João pessoa, Paraíba
Roumayne Fernandes Vieira Andrade
Josefa Ângela Pontes de Aquino
Gerlane Carvalho de Oliveira
Bernadete Moreira de Moura

Introdução: O câncer constitui um problema de grande importância de saúde
pública. A vigilância do câncer tem como objetivos o monitoramento e a análise de
possíveis mudanças no perfil das enfermidades, contribuindo também para a educação e
o planejamento de ações na área da saúde. Objetivo: Analisar a tendência da incidência
geral de câncer e principais tipos em João Pessoa, Paraíba de 1999 a 2007. Método:
Estudo descritivo de série temporal da incidência geral de câncer e principais tipos,
entre homens e mulheres em João Pessoa no período de 1999 a 2007. Os dados sobre a
incidência do câncer originam-se dos Registros de Câncer de Base Populacional RCBP, que são centros sistematizados de coleta, armazenamento e análise da ocorrência
e das características de casos novos de câncer em uma população. Os RCBP objetivam
estimar o total destes casos, assim como suas distribuições e tendências temporais nas
populações pertencentes às áreas geográficas por eles cobertas. A análise foi realizada
utilizando o programa estatístico Statistical Package for the Social Scienses (SPSS)
versão 19.0, foi realizada análise estatística descritiva com frequências absolutas,
relativas e medidas de tendência central. Resultados: Foram registrados 11.725 novos
casos no período, a média de idade foi de 57,5 anos, a maior incidência de casos foi no
sexo feminino 7.289(62,2%) enquanto que no sexo masculino foram 4.436 (37,8%)
casos. Observou-se uma tendência crescente dos registros de casos de câncer em João
Pessoa, no ano de 1999 foram registrados 824 (7,01%) e em 2007 esse número
aumentou para 2.231 (19,0%). Entre os homens o tipo de câncer mais frequente foi o de
próstata 1.188 (26,8%) seguido pelo de pele 405 (9,1%). Entre as mulheres o tipo mais
frequente foi o câncer de mama 2.309 (31,7%) e o câncer de colo de útero 1.425
(19,6%). Conclusão: O banco de dados dos Registros de câncer constitui uma
importante forte de dados para que os gestores de saúde possam apoiar suas decisões de
investimentos, assumindo compromissos institucionais e coletivos, para garantir
medidas de promoção, prevenção e tratamento de câncer, garantindo melhoria da saúde
da população.
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EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE OS FATORES DE RISCO
CARDIOVASCULAR EM MULHERES
Rodrigo Nogueira Facundes2
Ana Regina Leão Ibiapina2
Maria Luci Esteves Santiago1,2
Regina Célia Vilanova campelo1
Maycom do Nascimento Moura2
Thais Norberta Bezerra de Moura2
INTRODUÇÃO: A doença cardiovascular é a principal causa de morte em adultos no Brasil e
no mundo e representam aproximadamente 30% de todos os óbitos no Brasil. Desses, cerca
de 50% acometem adultos entre 30 e 69 anos, em plena fase produtiva. Estudos
epidemiológicos têm demonstrado forte relação entre inatividade física e presença de fatores
de risco cardiovascular. A prática regular de atividade física tem sido recomendada para a
prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, seus fatores de risco, e outras doenças
crônicas.
OBJETIVO: Analisar os efeitos de um programa de exercícios físicos sobre fatores de risco
cardiovascular em mulheres.
MÉTODOS: Pesquisa de natureza quantitativa, descritiva e experimental, realizada no período
de julho a dezembro de 2013, no Bairro Água Mineral, em Teresina-Piauí. Foram incluídas na
pesquisa dezoito mulheres com idade entre 30 e 59 anos, cadastradas na Estratégia Saúde da
Família. As participantes foram submetidas a um programa de exercícios físicos de 24
semanas. Foram avaliadas as seguintes variáveis antes e após o programa: índice de massa
corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), glicemia, colesterol total (CT), Lipoproteína de
baixa densidade (LDL), Lipoproteína de alta densidade (HDL), triglicerídeos (TG), pressão
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD). Os dados coletados foram analisados por meio do
teste t – student, com significância p<0.005.
RESULTADOS: A idade mínima observada foi de 32 anos e a máxima de 59 anos. A raça
parda foi predominante (72%), 50% relataram possuir ensino fundamental incompleto, 55% são
casadas, 33% recebem um salário mínimo. 66% da amostra apresentam idade superior a 55
anos, 61% apresentam colesterol acima de 240 mg/dL, 55% possuíam PA acima de 140/90
mmHg, 5% relataram consumir tabaco, 22% tem diabetes; 11% tem conhecimento sobre
história familiar de ataque cardíaco, 78% relataram ser sedentária, 5% possuíam mais de 10 kg
de excesso de peso. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas p<0,005 para
o peso, CC, IMC, PAD e CT. Os valores de PAS, LDL, HDL, TG e glicemia, não apresentaram
diferenças estatisticamente significativas.
CONCLUSÃO: Houve diminuição discreta nos valores de LDL e aumento do HDL, os valores
glicêmicos se mantiveram dentro dos desejáveis. Nas mulheres estudadas o exercício físico
interferiu apenas nos fatores de risco antropométricos.

Palavras chaves: atividade física, doenças cardiovasculares, saúde da mulher.

1-Universidade Federal do Piauí - UFPI
2-Universidade Estadual do Piauí - UESPI
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Nara Munik de O. Martins
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Maria Augusta Bessa Rebelo
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Mario Vianna Vettore

INTRODUÇÃO: As desigualdades sociais têm sido associadas ao uso de serviços
odontológicos, entretanto ainda são necessários estudos para melhor
compreender essa relação na população adulta.
OBJETIVO: Avaliar a associação entre desigualdades sociais contextuais e
individuais e uso de serviços odontológicos em adultos nas capitais do Brasil e
Distrito Federal - DF, a partir do Inquérito Nacional de Saúde Bucal – Projeto SB
Brasil 2010.
MÉTODO: Foram utilizados os dados do SB-Brasil 2010 na faixa etária de 35 a 44
anos das capitais e Distrito Federal com dados completos (n=6662). Para medir o
uso de serviços odontológicos a variável dependente selecionada foi “Alguma vez
na vida o Senhor (a) já foi ao consultório do dentista?”. As variáveis independentes
foram os indicadores sociais contextuais Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDHM), desigualdade de renda (Índice Gini), cobertura de equipes de
saúde bucal da Estratégia Saúde da Família (ESB/ESF), fluoretação da água de
abastecimento, e dados individuais como sexo, cor/raça, características
socioeconômicas (anos de estudo, renda familiar, número de moradores por
cômodo), medidas clínicas de saúde bucal (número de dentes cariados, condição
periodontal, necessidade de prótese) e medidas de saúde bucal percebida. Foram
usados modelos de regressão logística multinível para estimar odds ratio (OR) e
intervalos de 95% de confiança (IC 95%) entre as variáveis contextuais e
individuais e o não uso de serviços odontológicos.
RESULTADOS: A prevalência do uso de serviços odontológicos por adultos no
Brasil foi de 90% (IC95%: 88,9-91,0). O baixo IDH foi marginalmente associado a
não utilização de serviços odontológicos (OR=3,5, P=0,07). Dentre as variáveis
individuais, a baixa renda (OR=4,67; IC95% 2,80-7,77), o sexo masculino
(OR=1,47; IC95% 1,17-1,86) e a cor da pele preta (OR=1,16; IC95% 0,82-1,64)
foram associados ao desfecho.
CONCLUSÃO: Aspectos individuais incluindo sexo, renda e escolaridade
influenciam a utilização de serviços odontológicos pela população adulta no Brasil.
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Prevalência de diabetes autorreferido em capitais brasileiras - caracterização do
diagnóstico e do tratamento segundo o Vigitel 2011
Betine Pinto Moehlecke Iser, Mestre e Doutoranda em Epidemiologia, Programa de PósGraduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
Álvaro Vigo, Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Maria Inês Schmidt, Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

RESUMO
Objetivo: estimar a prevalência de diabetes autorreferido e caracterizar o diagnóstico e o
tratamento do diabetes em adultos de capitais brasileiras.
Métodos: Analisaram-se questões adicionais de diabetes do Vigitel 2011, provenientes de
54.144 entrevistas telefônicas. Estimativas de prevalência e seus IC 95% levaram em conta
os pesos amostrais atribuídos aos indivíduos entrevistados.
Resultados: A prevalência de diabetes autorreferido foi de 6,3% (IC 95% 5,9 - 6,7),
aumentou com idade e estado nutricional e apresentou relação inversa com a escolaridade.
Análise ajustada mostrou que o diabetes foi mais fequente em adultos declarados de cor
preta do que naqueles de cor branca (RP 1.36 IC 95% 1,08 – 1,71). O diagnóstico ocorreu
aos ≥ 35 anos para 90% dos casos, em média 49 anos para homens e 48 anos para
mulheres. A quase totalidade (99,9%) dos casos informou ter realizado exame de glicemia,
a maioria no último ano; apenas 24% dos que não referiram diagnóstico prévio não haviam
realizado o exame. Daqueles que referiram ter diabetes, 92,6% relataram a adoção de
alguma medida de controle glicêmico, sendo o uso somente de medicamento
hipoglicemiante relatado por 19,3%.
Conclusões: O elevado percentual de realização de glicemia na população apóia o uso do
relato de diagnóstico prévio como medida de prevalência de diabetes. As demais questões
permitiram caracterizar melhor o diagnóstico e o tratamento do diabetes, trazendo
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informações úteis para sua vigilância, mas deixaram maior incerteza quanto à estimativa de
falsos relatos. Estudo de validação poderá estimar diretamente os falsos positivos e
negativos.

Descritores Diabetes, inquéritos de saúde, vigilância da população, entrevista por telefone,
hipoglicemiantes
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A situação da dengue no Brasil: casos novos da doença em um período de 10 anos
MIRANDA, V.I.; CRUZ, M.F.; NEVES, R.G.; COSTA, C.S.; FLORES, T.R.; BÖHM,
A.W.; NUNES, B.P.

Introdução
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode ser de curso benigno
ou grave, dependendo da sua apresentação. É considerada um dos maiores problemas de
saúde pública do mundo, especialmente nos países tropicais, cujas condições
socioambientais favorecem o desenvolvimento e a proliferação de seu principal vetor, o
Aedes aegypti. No Brasil, é uma das doenças mais frequentes atingindo a população em
todos os estados. O objetivo do estudo é avaliar a taxa de incidência de dengue de 2003
a 2012 nos estados brasileiros.
Metodologia
Estudo ecológico. Os dados foram obtidos no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). Foram utilizados dados coletados nos anos de 2003 a
2012, referentes aos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF). A taxa de
incidência foi calculada como o número de casos novos por 100.000 habitantes.
Resultados
A taxa de incidência de dengue vem crescendo, no Brasil, no período analisado,
com exceção de oito estados (Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Paraíba, Sergipe,
Espírito Santo e Paraná). Em 2003, a taxa de incidência foi de 156,88 por 100.000
habitantes e, em 2012, aumentou para 301,47 por 100.000 habitantes. Os estados com
maior crescimento foram: Tocantins (de 153,23/100.000 para 826,82/100.000), Mato
Grosso (de 357,03/100.000 para 1069,13/100.000) e o Rio de Janeiro (de 37,25/100.000
para 1100,65/100.000). Ainda, em 2010 a maioria dos estados apresentou um pico na
taxa de incidência, com queda nos anos de 2011 e 2012.
Conclusão
A taxa de incidência da dengue aumentou no período analisado. Estratégias de
controle dos vetores, principal meio de prevenção da doença, devem ser cada vez mais
reforçadas, principalmente em áreas endêmicas e nos estados do Tocantins, Mato
Grosso e Rio de Janeiro.
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COBERTURA VACINAL E MOTIVOS DE NÃO VACINAÇÃO EM CRIANÇAS
MENORES DE 18 MESES EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES

Autores: SIQUEIRA, A.N.; ALMEIDA E SILVA, L.A.; BRAGA, C.P.;
GABURRO, N.R.; LINO, P.R.S.; MADEIRA, E.S.; MOURA, R.V.; PAIVA, G.G.;
SOUSA, M.D.; VARGAS, T.B; VENTURIM, N.
Faculdade Brasileira - MULTIVIX

Introdução: A vacinação é importante instrumento de garantia da saúde da
criança e deve ser prioridade na agenda da equipe de saúde da família. O
monitoramento da cobertura vacinal no território de saúde permite conhecer a
realidade local que deve servir de base para o planejamento de novas ações.
Objetivo: Determinar a cobertura vacinal de crianças até 18 meses de uma
Unidade de Saúde da Família USF) do município de Vitória – ES e identificar
os motivos referidos para a não vacinação. Método: Estudo descritivo
quantitativo realizado, em 2013, em uma USF de Vitória-ES, cuja população foi
de crianças de até 18 meses, residentes em 5 microáreas da USF. A coleta de
dados iniciou pela revisão da ficha A do SIAB, organizando uma listagem das
crianças cujo cartão-espelho da sala de vacina foi revisto. As crianças com
registro incompleto nas vacinas previstas para a idade foram visitadas e os
dados do cartão-espelho conferidos com os da caderneta da criança. Aquelas
cuja caderneta confirmava o atraso, seus responsáveis foram entrevistados
sobre os motivos do mesmo. Os dados foram tabulados, apresentados em
tabelas e analisados. Resultados: A amostra foi de 90 crianças na 1ª etapa,
maioria SUS dependente (78,89%). No cartão-espelho foram encontradas 48
crianças com vacinas em atraso (53,33%), tendo maior ocorrência na
pneumocócica (17,52%), seguida da pentavalente e meningocócica (11,34%
cada) e menor na tríplice bacteriana (5,67%) e BCG (6,7%). Na visita
domiciliar, 7 crianças foram excluídas por mudança, gerando uma amostra de
83 crianças no estudo; 15 não estavam em casa em 2 visitas e 26 tiveram suas
cadernetas revistas e seus responsáveis entrevistados. Destas, 18 estavam
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com as vacinas atualizadas pela USF. A cobertura vacinal foi de 88,2%,
calculada sem as crianças não encontradas em casa. Os motivos alegados
para o atraso foram esquecimento (5 crianças) e gripe sem febre (3 crianças
foram à USF e não foram vacinas por este motivo) .Conclusão: A diferença da
cobertura registrada na USF e a deste trabalho demonstra a importância de
pesquisas na APS. A cobertura encontra-se abaixo da meta do MS, indicando a
necessidade de qualificar o processo de trabalho do ACS e da equipe da sala
de vacina, implantando educação permanente e supervisões rotineiras pelo
enfermeiro, além de incrementar as orientações para a comunidade sobre a
importância da vacinação.
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Determinantes da mortalidade por acidentes envolvendo motocicletas

Francismeire Brasileiro Magalhães
José Gomes Bezerra Filho
A mortalidade e morbidade por acidentes envolvendo motocicletas tem assumido
dados alarmantes, sobretudo em países de baixa e média renda. No Brasil, a maioria
dos estudos que enfatizam essa problemática utiliza por fonte dados secundários, o
que impossibilita a avaliação de causa e efeito. Nosso estudo objetivou analisar as
variáveis determinantes do óbito por acidentes envolvendo motocicletas, considerando
o veículo, via, vítima e circunstâncias do acidente, bem como condições de transporte
e atendimento especializado. Trata-se de um estudo com delineamento
epidemiológico misto., onde acompanharemos uma série de casos, caracterizando
uma coorte concorrente . A coorte foi composta pelas vítimas de acidentes envolvendo
motocicletas independe da posição que assume, seja motociclista, ciclista, pedestre ou
ocupante de veículo. O local foi selecionado a partir do estudo do comportamento
epidemiológico do desfecho nos últimos 30 anos, onde evidenciamos taxas de
mortalidade mais elevadas na macrorregião de Sobral, justificando a coleta nessa
região. Foram capacitados 10 pesquisadores de campo. A coleta iniciou-se em 13 de
janeiro de 2013 e seguiu até que se completasse a amostra de 1.059 indivíduos.
Todos foram seguidos durante o período de internação. Realizado piloto para ajuste
no instrumento. A análise se deu inicialmente univariada, seguida da estratificada e
multivariada. Utilizamos técnicas de regressão pelos modelos lineares generalizados
pela distribuição binomial e função de ligação logit para análise multivariada. Aprovado
pelo comitê de ética da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Os resultados
apontaram elevado percentual de jovens do sexo masculino, ingestão de bebidas
alcoólicas, não uso de capacete, condutores não habilitados, quanto ao tipo de
acidente a queda foi a mais incidente porém se destaca a vulnerabilidade de pedestres
e ciclistas no evento grave. Na análise multivariada com r2 0,67 permaneceram as
variáveis idade, velocidade, trauma de crânio e uso de bebidas alcoólicas como
melhores preditoras para o óbito. Conclui-se que a mortalidade por acidentes
envolvendo motocicletas é explicada por fatores relacionados a atitudes inadequadas
do ser humano e a cultura de paz no trânsito seria a alternativa para melhoria do
cenário atual.
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Prevalência e fatores associados ao uso de drogas ilícitas em gestantes no
município de São Luís – MA
Priscila Coimbra Rocha
Deysianne Costa das Chagas
Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves
Universidade Federal do Maranhão
Introdução: O uso de drogas ilícitas na gestação pode produzir desfechos negativos
para saúde da mulher e da criança, sendo importante conhecer os fatores associados a
este para intervir sobre os mesmos. Objetivos: Estimar prevalência e analisar fatores
associados ao uso de drogas ilícitas na gestação. Método: Trata-se de estudo
transversal, descritivo e analítico, realizado com 1.447 gestantes de São Luís - MA, no
ano de 2010, participantes da coorte de pré-natal do Projeto “Fatores etiológicos do
nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde da criança:
coortes de nascimento em cidades brasileiras”. Para descrição utilizou-se medidas de
frequência e intervalo de confiança e para análise utilizou-se o modelo de regressão
logística múltipla hierarquizada. Resultados: Prevalência estimada de 1,45% para uso
de drogas ilícitas, 22,32% para uso de bebidas alcóolicas e 4,22% para o uso de cigarro.
População jovem, de 20 a 34 anos de idade (81%), com escolaridade de 09 a 11 anos de
estudo (75,55%), com mais da metade das mulheres fora da população economicamente
ativa (52,18%) e na classe econômica “C” (67,61%). Gestantes apresentaram nível de
estresse elevado (24,46%), sintomas de ansiedade de moderada a intensa (40,84%),
sintomas depressivos graves (28,80%) e com relatos de ter sofrido algum tipo de
violência (49,72%). A maioria tem ampla rede (72,77%) e baixo apoio social (65,21%).
O uso de drogas lícitas: álcool (OR 4,4, IC 1,55-13,01, valor p <0,001) e cigarro (OR
6,7, IC 2,40-18,77, valor p <0,001), e a monoparentalidade (OR 2,62, IC 1,80-6,39,
valor p 0,011) foram os fatores associados, com significância estatística, ao uso de
drogas ilícitas na gestação. Violência sofrida pela gestante (OR 2,44, IC 0,89-5,98,
valor p 0,09) e ansiedade entre moderada a intensa (OR 2,31, IC 0,89-5,98, valor p
0,08) apresentaram altos valores de OR, com chance dobrada para uso de drogas ilícitas
na gestação. O uso de drogas ilícitas na gestação decresce com a evolução da gravidez
das mulheres, sendo as drogas mais consumidas as lícitas, álcool e cigarro, seguida das
ilícitas, canabinóides e/ou cocaína. Conclusão: A detecção das gestantes com maior
risco de uso de drogas ilícitas durante o pré-natal pode permitir uma intervenção mais
precoce, redução de comportamentos de risco à saúde e melhoria da qualidade da
assistência materna e infantil.
Tópico: Epidemiologia do álcool e abuso de substâncias
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Percepção de trabalhadores de uma instituição hospitalar sobre a
implantação do Acolhimento com Classificação de Risco
Susana Bubach, Raone Sacramento, Franco Farias, Andreia Soprani dos
Santos, Alexandre Moraes, Jerusa Dias, Fabricio Borelli

RESUMO
Introdução. O Acolhimento com Classificação de Risco visa promover uma nova
conformação dos métodos de atendimento das instituições de saúde com intuito
de criar mecanismos de maior integração e articulação entre os sujeitos
envolvidos no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e
gestores. O profissional que atua no serviço de saúde é um dos atores
fundamentais no processo de produção e difusão dos modos de promover à
saúde, e que sua percepção do meio em que está inserido interfere no
desenvolvimento de seu trabalho. Objetivo: Analisar a implantação do
Acolhimento com Classificação de Risco em uma instituição hospitalar pública
de média complexidade, na perspectiva de seus funcionários. Metodologia.
Trata-se de um estudo transversal, exploratório, com população composta por
237 profissionais que vivenciaram, na instituição, os momentos antes e após a
implantação do acolhimento. O desfecho foi avaliado a partir de seis quesitos
binários, por meio do pacote estatístico Stata 12.0 com qui-quadrado de
McNemar. Resultados: a percepção dos profissionais de saúde sobre o processo
de implantação do ACR na instituição foi negativa significativamente em relação
à organização (p=0.0001) e ao atendimento rápido no setor de emergência
(p=0.0037). Contudo, positiva em relação ao aumento no número de funcionários
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(p=0.0001), melhoria do espaço físico (p=0.0001) e redução de conflitos entre os
funcionários (p=0.0099). A reclamação dos usuários sobre o serviço foi
percebida como elevada nos dois momentos avaliados (73.3% e 77.36%), sem
diferença significativa (p=0.4096). Conclusão: Embora o Acolhimento com
Classificação de Risco seja uma importante estratégia para organizar o processo
de trabalho e o atendimento ao usuário, e que sua implantação deveria
determinar positividade nesse contexto, observa-se por meio do estudo que há
lacunas, e que estas poderiam ter ocorrido por falhas em sua implantação.
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Prevalência e fatores associados à deficiência: comparação entre sexos Estudo “Saúde em Beagá”
1

2

2

Mônica Faria Felicíssimo , Amélia Augusta de Lima Friche , César Coelho Xavier , Fernando
2
2
Augusto Proietti , Waleska Teixeira Caiaffa
1 Programa Pós graduação em Saúde Pública/ Faculdade de Medicina/UFMG
2 Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte/UFMG

Introdução: As mudanças no perfil demográfico, com aumento da expectativa
de vida e no perfil epidemiológico, com predomínio das doenças crônicodegenerativas, têm influenciado os resultados de saúde, com aumento da
prevalência de deficiência, com diferenças entre sexos.
Objetivo: Investigar a prevalência de deficiência na população de um grande
centro urbano, e sua associação com características sociodemográficas e de
saúde , estratificadas por sexos.
Métodos: Os dados foram provenientes do inquérito de base populacional
“Saúde em Beagá” desenvolvido pelo Observatório de Saúde Urbana de Belo
Horizonte. A variável dependente foi deficiência (DEF), definida a partir do
autorrelato de problema nas funções ou nas estruturas do corpo, como um
desvio significativo ou uma perda. As variáveis independentes foram: sexo,
idade, cor de pele, estado civil, renda familiar, escolaridade, morbidade
autorreferida, Índice de Massa Corporal (IMC), auto-avaliação de saúde,
qualidade de vida e satisfação com a vida. Foi realizada regressão logística
múltipla estratificada por sexo.
Resultados: Dos 4.048 indivíduos entrevistados, a idade média foi 40,9 (±
16,1) anos, sendo a maioria do sexo feminino (53,1%), casada (42,5%) e com
mais de nove anos de estudo (59,2%). A prevalência de DEF foi 10,4%
(IC95%: 9,1-11,7%), sendo maior no sexo feminino - 11,9% (IC95%:10,3 –
13,6) quando comparado ao sexo masculino - 8,7% (IC95%: 6,8 – 10,5);
(p=0.01). As associações da DEF com as variáveis explicativas diferiram entre
os sexos. Para as mulheres, a DEF esteve associada à auto- avaliação de
saúde ruim (OR=2,4 IC95%:1,7-3,4) e à pior qualidade de vida (OR=2,4;
IC95%:1,4-4,4). Para os homens identificaram-se associações com autoavaliação de saúde ruim (OR= 5,4; IC95%: 3,1- 9.6), e com a escolaridade: 0 a
4 anos (OR=5,2; IC95%:1,9-14,1), 5 a 8 anos (OR=3,6; IC95%:1,3-9,7), 9 a 11
anos de estudo (OR=2,6 ; IC95%:1,1-6,7).
Conclusão: As mulheres tiveram maior prevalência de DEF quando
comparadas aos homens, o que pode ser explicado pelo efeito da maior
sobrevida no sexo feminino. A pior auto-avaliação de saúde esteve associada a
ambos os sexos, configurando-se como possível preditor da DEF. As
diferenças encontradas entre os sexos apontam para a necessidade de
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abordagens específicas para cada grupo, incluindo estratégias para promoção
de saúde e de organização dos serviços de saúde.
Palavras chaves: Pessoas com deficiência, autoavaliação, saúde, sexo.
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MEDIDAS

DE

PROTEÇÃO

ADOTADAS

NA

PESCA

ARTESANAL/MARISCAGEM NA ILHA DE MARÉ, BAÍA DE TODOS OS
SANTOS, SALVADOR – BA.

FERNANDA GOIABEIRA
RITA FRANCO RÊGO
WENDEL DA SILVA VIANA
LILIAN LESSA ANDRADE LINO
VERONICA MARIA CADENA LIMA
PAULO GILVANE LOPES PENA
IVONE BATISTA ALVES
ILA ROCHA FALCÃO

Objetivo: identificar as principais medidas de proteção adotadas pelas marisqueiras da
Ilha de Maré, Bahia, durante o exercício do seu trabalho. Metodologia: no curso de uma
pesquisa participativa de base comunitária realizou-se um estudo de Corte Transversal
com todas as 186 pescadoras artesanais/marisqueiras de comunidades da Ilha de Maré,
Salvador – BA, utilizando um questionário estruturado e padronizado. Resultados: as
medidas de proteção à pele são adotadas por 33,9% da população, que utiliza protetor
solar (65,1%), hidratante/creme (20,6%), óleo de cozinha (9,5%) e outros produtos para
pele (4,8%) durante a atividade. O uso de boné (55%), chapéu de palha (9,9%) e pano
amarrado na cabeça (29,8%). Quando as atividades são realizadas sob a chuva, são
adotadas medidas de proteção conforme necessidade e recursos disponíveis, sendo
pedaços de plásticos (6,1%) e capa de chuva (49,7%) as mais utilizadas. Também foram
evidenciadas como estratégias de proteção para a cabeça contra os raios solares.
Contudo, 37,4% dos indivíduos entrevistados não utilizam instrumentos de proteção
quando trabalham sob a chuva. Conclusão: através dos resultados obtidos nessa
pesquisa verifica-se que são poucas as medidas de proteção utilizadas por essas
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trabalhadoras e, embora sejam indicadas para combater determinados riscos encontrados
durante a prática da atividade da mariscagem, devem ser avaliadas quanto à sua
eficácia. Muitas utilizam medidas que consideram de proteção, mas que não são
adequadas. Torna-se importante a realização de atividades voltadas para o
esclarecimento dessas trabalhadoras sobre os riscos á saúde verificados no ambiente
laboral e sobre as medidas de proteção que podem ser adotadas visando a proteção
contra esses agravantes. Neste sentido a Faculdade de Medicina da UFBA em parceria
com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e as associações de pescadores artesanais
vêm desenvolvendo um grande projeto para implantar uma rede de atenção ao pescador
artesanal na Bahia com ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho, saúde
e qualidade de vida dessas populações de modo a reduzir o impacto dos diversos fatores
laborais que podem ocasionar efeitos na saúde dessas trabalhadoras.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO
MELO, D.S;
MARTINS, R. D.
SOARES, R. P. F de
RESUMO
O sistema de saúde no Brasil assiste a uma mudança do perfil de morbidade relacionada
à população que envelhece, exigindo mudanças na prestação de serviços a este público
específico. A avaliação da qualidade da assistência a saúde é uma ferramenta
fundamental no planejamento e na gestão dos sistemas de saúde e nos últimos anos, os
usuários passaram a ser incorporados a esse processo de avaliação. Sob essa ótica, o
presente estudo objetiva avaliar um serviço de saúde a partir da perspectiva do usuário
idoso. Trata-se de um estudo, descritivo, transversal, em que foram aplicados
questionários a uma amostra de 50 idosos usuários de um serviço do Sistema Único de
Saúde (SUS) na região metropolitana de Recife, estado de Pernambuco. O questionário
semi-estruturado resultou de uma composição de instrumentos validados presentes na
literatura. A percepção do idoso em relação a alguns aspectos relacionados ao
atendimento prestado pelo serviço de saúde foi medida em uma escala de 0 a 10.

Os

dados foram tabulados e analisados através do software EPI-INFO. Dentre os idosos
entrevistados, a maioria era do sexo feminino (56%), de raça branca (60%), com menos
de 9 anos de estudos (56%) e com renda mensal igual ou inferior a um salário minímo
(48%). A comunicação ( =9,51), o sigilo das informações ( =9,29) e o atendimento
respeitoso ( = 9,42) foram os aspectos mais bem avaliados pelos idosos. No entanto, o
atendimento rápido foi o que recebeu a pior avaliação ( =6,10). No que tange aos
domínios de autonomia, escolha e instalações físicas, a avaliação foi regular, obtendo
uma média em torno de 7. Por outro lado, todos os entrevistados afirmaram que
indicariam o serviço de saúde avaliado à algum amigo ou parente. Evidenciou-se
margem para melhoria na qualidade da atenção ao idoso principalmente no que tange as
relações interpessoais entre os profissionais de saúde e o usuário. Porém, ressalta-se que
os aspectos em que são necessários uma atenção prioritária, dizem respeito àqueles
relacionados aos aspectos organizacionais e físicos que circundam a atividade de
prestação de serviços.
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Palavras-chave: Avaliação de serviços, idoso.
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Percepção dos usuários do Programa Aqui tem Farmácia Popular

Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro (CARRARO, W.B.W.H). e Sotero Serrate Mengue
(MENGUE, S.S.).
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Objetivos: Esta pesquisa busca caracterizar os usuários do Programa de acesso a
medicamentos desenvolvido no Brasil, conhecido como Programa "Aqui tem Farmácia
Popular" identificando aqueles usuários que migraram de outros programas de
fornecimento de medicamentos básicos através de um inquérito especificamente
desenvolvido para tal finalidade. A pesquisa visa também avaliar o atendimento das
necessidades da população pelo Programa e seu grau de satisfação.
Métodos: O instrumento de inquérito junto aos usuários do Programa Aqui tem
Farmácia Popular (PAFP) foi aplicado em 15 municípios de 14 Estados Brasileiros. A
amostra contou com 1073 entrevistas, realizadas no período de 06/08/2012 a
31/08/2012, em 27 estabelecimentos de farmácias privadas. As entrevistas foram
realizadas no momento em que o usuário realizava a retirada ou compra do
medicamento pelo PAFP. A seleção das farmácias onde os usuários foram entrevistados
foi realizada a partir de um critério de volume de atendimentos a usuários do PAFP,
foram selecionadas farmácias que tivessem movimento diário em torno de 25-40
usuários. O contato para autorização da realização da pesquisa junto aos usuários no
momento da retirada ou compra dos medicamentos foi feito previamente com os
gestores responsáveis pelas redes e com os proprietários das farmácias para autorização
da pesquisa, com apoio do Ministério da Saúde. O instrumento de coleta foi composto
por três blocos, sendo o primeiro com questões específicas sobre o uso do PAFP e os
outros programas de fornecimento de medicamentos, o bloco de perfil do usuário e o
bloco de identificação do medicamento fornecido pela farmácia credenciada.
Resultados: A avaliação da migração de usuários de outros programas de fornecimento
de medicamentos básicos identificou que, antes do PAFP existir, 52% dos usuários
entrevistados compravam os medicamentos na farmácia privada e mais de 30%
utilizavam o serviço público do Posto de Saúde do SUS, uma parcela de 11% iniciou o
tratamento após o PAFP. Mais de 58% dos usuários utilizariam o serviço do SUS se não
houvesse o PAFP. Entretanto 36% dos usuários reportaram que não utilizariam o
sistema do SUS para retirada dos medicamentos. Observou-se que 61% dos usuários
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reportou estar economizando ao retirar os medicamentos com gratuidade ou com
desconto. Em média os usuários reportaram uma economia financeira de R$ 40,72. 71%
dos usuários teve alguma economia.

Conclusões: A pesquisa realizada possibilitou caracterizar os usuários do PAFP
evidenciando aspectos sobre a participação dos usuários e o alcance do programa. De
modo geral, constatou-se que as pessoas estão satisfeitas e relataram ter obtido
economia de recursos com o programa. Também destacam a maior comodidade com a
possibilidade do acesso ao medicamento em qualquer farmácia com o PAFP.
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AVALIAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA COMO INTERVENÇÃO EDUCATIVA PARA MÃES SOBRE
OS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO PREMATURO APÓS ALTA HOSPITALAR

Camila Santos do Couto
Elis Mayre da Costa Silveira Martins
Mirna Albuquerque Frota
Caroline Soares Nobre
Kamila Ferreira Lima

INTRODUÇÃO: O envolvimento da família no processo da alta hospitalar planejada do recémnascido prematuro (RNPT) é imprescindível, por se considerar que este planejamento é
responsabilidade da equipe interdisciplinar da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) e
tem como finalidade preparar a família para dar continuidade à assistência no domicílio.
OBJETIVO: Averiguar a opinião e comportamento das mães em relação à cartilha oferecida
como intervenção oral e escrita sobre os cuidados com o RNPT após alta hospitalar.
METODOLOGIA: Estudo de intervenção educacional, com abordagem quantitativa, realizado
em um hospital referência situado em Fortaleza-Ce. A coleta de dados ocorreu em duas etapas
realizadas no período de março a setembro de 2012. Foram incluídas na pesquisa 100 mães de
RNPT internado na UTIN, as quais foram divididas em grupo escrito (GE) e grupo oral e escrito
(GOE), de acordo com a forma de passar as orientações educacionais sobre o cuidado do
RNPT. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob protocolo nº de nº
140307/12. RESULTADOS: A cartilha foi aplicada como intervenção educativa para dois
grupos: GE e GOE, para uma amostra de 100 participantes, 27% não leram a cartilha,
informando que não tiveram tempo (63%). Porém predominaram as entrevistadas que leram a
cartilha (73%), pois queriam aprender mais (72%) ou leram apenas alguns tópicos (43%). As
mães avaliaram a cartilha como fácil (93%) e que aprenderiam mais se lessem a cartilha junto
com outras mães e os profissionais de saúde (44%). Foram identificadas semelhanças
proporcionais, evidenciando-se similaridades das características intragrupos, com relação a
avaliação de todos os itens apresentados (valor de p ≥ 0,05). Ao se avaliar os percentuais
intragrupos entre o GOE e GE, constatou-se que o GOE foi o grupo que mais leu a cartilha
(78%), por querer aprender mais (79%), por considerar a cartilha fácil (94%), e por ler a cartilha
na íntegra (58%). CONCLUSÃO: Verifica-se que a mãe sente-se mais segura com a presença do
profissional de saúde para iniciar a leitura da cartilha. Apenas entregar o material para mãe
levar para casa não gera certeza de que a mesma esteja pronta para receber seu filho no
domicílio. Assim, também é importante apontar para a família seus progressos, em suas
tentativas de lidar com novos desafios.
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Título: Influencia del cambio en la adicción al tabaco sobre la mortalidad cardiovascular en
Argentina (1995-2010)
Autores: Jimena Vicens, Gastón Perman, Daniel Ferrante, Martín O´Flaherty, Herman
Schargrodsky, Valeria Aliperti, Walter Masson Juárez, Silvana Figar.
Introducción: El tabaquismo es considerado uno de los factores de riesgo prevalentes a tratar en las
políticas de Salud Publica en la Argentina. A través de modelización es factible inferir el descenso
en la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria aguda en los últimos 15 años, en función de los
cambios producidos en el perfil de factores de riesgo y tratamientos aplicados. Es de especial valor
para la gestión de políticas en salud presentar los resultados preliminares del efecto en la reducción
del consumo de tabaco poblacional sobre la mortalidad coronaria aguda.
Objetivo: Modelar la contribución de la reducción del consumo de tabaco en la tasa de mortalidad
por enfermedad coronaria aguda en Argentina entre 1995 y 2010.
Metodología: El modelo IMPACTCHD permite estimar las muertes evitadas o pospuestas (DPP) y
obtener un estimador modelado de la proporción del total de DPP para cada factor de riesgo o
tratamiento. Para estimar el efecto de los cambios en la prevalencia de tabaquismo, se utilizó un
enfoque de fracción de riesgo atribuible poblacional.
Los datos de mortalidad del 1995 y del 2010 se obtuvieron de estadísticas nacionales argentinas. La
prevalencia de tabaquismo para ambos años de estudios se obtuvo de estudios con muestreo
probabilístico, representativos a nivel nacional, en adultos mayores de 25 años: para el 1995
(Encuesta SEDRONAR 1999) para el 2010 se utilizó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(ENFR) del 2009.
Resultados: Entre los año 1995 y 2010 se estimaron un total de 8518 DPP, de los cuales 927 fueron
atribuibles a la reducción de la prevalencia de tabaquismo en Argentina. La prevalencia de
tabaquismo en Argentina descendió de 39,8% a 30,2% en menores de 65 años, de 1995 al 2010. Las
muertes evitadas o prevenidas representaron un 11,5% del total, siendo la reducción heterogénea
para varones y mujeres con un 13,7% y 8,3%, respectivamente.
Conclusiones: Si bien se trata de resultados no ajustados por otros factores de riesgo y tratamientos,
una reducción del 11,5% en la mortalidad por enfermedad coronaria aguda en Argentina soporta la
continuidad de las políticas en salud diseñadas para lograr el descenso de la prevalencia de
tabaquismo en nuestro país (entre ellas ley anti tabáquica, etc.) e impulsar la ratificación
del "Framework convention for tobacco control" que significaría un descenso aun mayor.
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO LAZER PELOS IDOSOS BRASILEIROS: EVIDÊNCIAS DA
PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS, 2008

Juliana Vaz de Melo Mambrini, Adriano Roner Melo Nogueira, Sérgio Viana Peixoto

Introdução Entre idosos, a prática regular de atividade física está associada à redução do risco
de eventos cardiovasculares, diabetes, perda de massa magra, quedas e fraturas, entre outros.
Apesar desses benefícios, a prevalência de inatividade física aumenta com a idade, sendo
importante conhecer o perfil dos idosos em relação a esse comportamento.
Objetivos O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores sociodemográficos associados à
prática de atividade física no lazer entre idosos brasileiros.
Método Os dados para este estudo foram obtidos da PNAD 2008. Foi analisada amostra de
40.277 idosos. A variável dependente foi a prática de atividade física, sendo considerados
ativos no lazer os idosos que praticavam caminhada, por pelo menos 5x por semana com
duração mínima de 30 min., e os que praticavam algum esporte, por pelo menos 3x por
semana com duração mínima de 20 min. As covariáveis consideradas foram: regiões
geográficas, sexo, grupo etário (60 a 69, 70 a 79 e 80 anos e mais) e escolaridade (nenhum, 1 a
4, 5 a 8 e mais de 8 anos de estudo). A análise foi baseada no modelo de regressão logística.
Resultados A prevalência de idosos classificados como ativos no lazer foi de 7,68%. A prática
de atividade física apresentou associação significativa com todas as variáveis consideradas.
Destaca-se o forte efeito com relação à escolaridade, sendo a chance de prática de atividade
física dentre os idosos de maior escolaridade 6x a chance dos idosos sem instrução. A prática
também é maior entre os idosos mais jovens e do sexo masculino. Vale ressaltar que foi
observada uma interação entre sexo e faixa etária, sendo a diferença entre os sexos maior
para idosos mais velhos - para os com 80 anos e mais a chance de prática de atividade física
entre homens é, aproximadamente, 2,2 vezes a chance das mulheres, enquanto para a faixa
etária mais jovem não há diferença.
Conclusão No Brasil, a inatividade física no lazer é mais comum entre as mulheres, os mais
velhos e aqueles com menor nível de escolaridade. Chama atenção para a maior diferença
entre os sexos entre idosos mais velhos, mesmo considerando as limitações inerentes ao
desenho do estudo (seccional). O conhecimento do perfil dos idosos menos ativos favorece a
identificação de grupos vulneráveis, o que deve ser considerado no direcionamento de
políticas públicas que incentivam a prática de atividade física.
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AUTORES:
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2. Ian Favero Nathasje
3. Maria Teresa Soabra Soares de Britto e Alves
INTRODUÇÃO: Estudos demonstram que longos e curtos intervalos entre
gestações estão associados a um risco elevado para adversidades na saúde materna.
Curtos intervalos estão associados a aumento de risco para ruptura prematura de
membranas, parto pré-termo e diabetes gestacional, enquanto longos intervalos estão
associados

principalmente

ao

desenvolvimento

de

pré-eclâmpsia.

Fatores

socioeconômicos, demográficos e de saúde reprodutiva têm influencia sobre o
intervalo interpartal feminino. OBJETIVOS: Analisar a prevalência e fatores
associados ao intervalo interpartal inadequado em gestantes de São Luís, Maranhão.
MÉTODO: O trabalho representa um estudo transversal com dados procedentes de
nascimentos hospitalares de uma coorte de nascimento realizada em São Luís- MA,
em 2010. Para coleta de dados foi utilizado questionário padronizado, respondido
pelas puérperas preferencialmente nas primeiras 24 horas após o parto. A análise dos
dados foi realizada no programa estatístico STATA versão 10.0. Para analisar a
inadequação do uso da assistência pré-natal, foi realizada análise de regressão de
Poisson com ajuste robusto. RESULTADOS: Foram avaliadas 2.751 gestantes por
ocasião do nascimento em diferentes maternidades da cidade de São Luís - MA. As
mulheres foram classificadas quanto às características socioeconômicas, de saúde
reprodutiva e morbidades obstétricas. A amostra foi formada majoritariamente por
mulheres de cor de pele não-branca, idade entre 20 e 24 anos, classe econômica C,
com 9 anos ou mais de estudo, com 2 partos na vida e que realizaram parto normal e 6
ou mais consultas pré-natais. Com relação às morbidades obstétricas, 15,6% das
gestantes eram hipertensas, 2,2% diabéticas, 49,5% anêmicas e 9,4% tiveram, pelo
menos, um evento de hemorragia no 3º trimestre. Houve maior prevalência de
intervalos interpartais inadequados, com destaque para os intervalos longos (34,6%).
Na análise multivariada, as variáveis idade e número de consultas pré-natais
mantiveram-se estatisticamente associadas ao intervalo interpartal. A inadequação do
intervalo interpartal cresceu com o aumento da idade materna em padrão doseresposta (20-34anos: OR=2,16 [1,57 – 2,96]/ 35 anos ou mais: OR=2,72 [1,93 –
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3,84]) e as mulheres com 6 ou mais consultas pré-natais tiveram 14% mais chance de
apresentarem intervalos interpartais adequados ( ≥6: OR=0,86 [0,76 – 0,97]).
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O estudo teve como objetivo analisar o conhecimento de adolescentes do sexo feminino
de uma escola estadual sobre o Papilomavírus Humano - HPV, bem como traçar um
perfil sócio demográfico dessas adolescentes e identificar o comportamento das
participantes acerca das práticas sexuais (inicio da vida sexual, uso de preservativos,
quantidade de parceiros, métodos contraceptivos). Trata-se de uma pesquisa descritiva,
quantitativa, realizada em uma escola situada em Fortaleza-Ce, com 72 adolescentes do
sexo feminino através da aplicação de um questionário estruturado. Para análise dos
dados utilizou-se do programa estatístico Epi-info versão para Windows. Os resultados
mostram idade predominante de 17 anos, 26 (36,1%), estado civil mais referido, de
solteiras, 71 (98,6%), 38 (58,5%) com vida sexual ativa, e dessas 12 (70,6%) encontrase na idade de 18 anos, e 19 (48,7%). A respeito do comportamento sexual 54,2% das
entrevistadas tem vida sexual ativa. E em relação ao tempo, 15, 28% tem vida sexual
ativa entre 2 e 3 anos, quanto ao número de parceiros sexuais, 66,7% tem apenas um
parceiro, sobre o

conhecimento do HPV, 56,3% responderam conhecer, e a

transmissão 56,6% relataram que a forma de transmissão é pela via sexual,sobre as
conseqüências HPV, 50% das adolescentes informaram que o vírus é responsável pelo
câncer de colo de útero, e prevenção, 51,6% responderam ser o uso de camisinha e
vacinas contra a doença,quanto ao conhecimento sobre a cura, 55,9% responderam que
tem cura e 48,6% o contrário. No que diz respeito ao tratamento, 61,1% revelaram que o
tratamento acontece pelo uso da vacina. Conclui-se que as participantes demonstraram
conhecimento sobre a principal forma de transmissão das doenças sexualmente
transmissíveis, porém nos quesitos, sintomas, e tratamentos do HPV e do câncer
cervical o conhecimento não foi satisfatório.
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O RETRATO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO: UM OLHAR PARA A
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES RESIDENTES EM ZONAS RURAIS DO
BRASIL.

Rackynelly Alves Sarmento Soares; Geísa Goersch Guterres; Ana Valéria
Machado Mendonça; Fernando Carneiro Ferreira; Vanira Matos Pessoa; Carlos
André Moura Arruda.

Introdução: em evidente desvantagem social por serem mulheres e por
viverem na ruralidade, as mulheres da floresta, do campo e das águas são
protagonistas de uma estatística, por vezes invisibilizada pela cultura do
silêncio, pela banalização do problema por parte da sociedade, pela dificuldade
de acesso aos serviços de saúde, segurança e educação. Somente a partir de
2003, no Brasil, a temática violência contra as mulheres ganha espaço nas
discussões, debates e reivindicações entre movimento social organizado e
governo. Dentre as conquistas, evidencia-se: O Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à violência contra as mulheres e a Lei Maria da Penha.
Entende-se por violência contra as mulheres toda e qualquer ação baseada no
gênero que cause sofrimento ou morte a mulher. Este tipo de violência pode
ser doméstica, institucional ou ocorrida na comunidade. No âmbito da saúde,
este “fenômeno social” é registrado pelo Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) como violência doméstica, sexual e/ou outras violências,
classificado como Y09 na CID10. Objetivo: caracterizar violências contra
mulheres residentes em comunidades rurais por meio do registro no SINAN.
Metodologia: trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com base em
dados secundários do SINAN, no período de 2010 a 2012. As variáveis
utilizadas foram: idade, etnia, escolaridade, estado civil, tipologia da violência,
meios de agressão, lesões causadas, agressor, encaminhamentos para os
serviços de saúde, zona rural. Foram selecionados todos os casos da CID10
Y09 que satisfizeram os seguintes critérios: sexo da paciente ser feminino e
zona de residência ser rural. Para análise estatística utilizou-se o programa
SPSS. Resultados: No período foram registrados 20.022 casos de violência
doméstica, sexual e/ou outras violências na zona rural, dentre os quais 63,5%
foram contra mulheres da raça branca (36,6%) e parda (35,9%). O local da
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violência mais frequente foi na própria residência (65,2%) e em 40,2% dos
casos tal violência ocorreu outras vezes. Conclusões: conclui-se que mesmo
as mulheres rurais enfrentando dificuldades de acesso nos serviços de saúde,
a violência aparece no SINAN com frequências importantes, tal como àquelas
encontradas entre as mulheres residentes em áreas urbanas. Esse estudo
subsidiará políticas públicas de saúde e ações que visem à prevenção,
atenção, proteção e garantia de direitos das mulheres que se encontram
expostas à situação de violência.
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Fatores associados à concordância entre as necessidades normativas e auto-referidas de
necessidade de tratamento periodontal em adultos e idosos da região metropolitana do RecifeBrasil
Rafael da Silveira Moreira
Edyellem Virgínia Cavalcante Mangueira
Monica Regina Barros de Moura
Flávia Patrícia Tavares Veras Vieira

Introdução: Mesmo com todos os avanços da saúde bucal, no Brasil, ainda persistem elevados
índices de doenças bucais em determinados grupos populacionais, e em grande parte da população
desassistida. Adicionalmente, os dados obtidos a partir de critérios puramente normativos parecem
ser insuficientes. Objetivo: Identificar os aspectos associados à concordância entre as necessidades
auto-referidas e normativas de tratamento odontológico para doença periodontal. Método:
Pesquisa de corte transversal de base populacional. O local foi a Região Metropolitana de Recife
(RMR), em adultos de 35 a 44 anos e idosos de 65 a 74 anos. Foi escolhido o município de Recife
como sendo de grande porte e ser a capital do estado de Pernambuco. Foram sorteados os
municípios de Moreno e Itapissuma, como municípios de médio e pequeno porte, respectivamente.
Foi utilizada uma amostra aleatória sistemática e realizados exames clínicos e questionário. A
variável dependente foi a concordância (acurácia) entre as respostas normativas (exame clínico) e
auto-referidas (indivíduo) com relação à necessidade ou não de tratamento periodontal. As
variáveis independentes foram divididas em 3 blocos: socioeconômico, acesso aos serviços de saúde
bucal e de autopercepção da saúde bucal. Foram utilizados modelos hierarquizados de regressão
logística simples e múltiplo para aferição do efeito por meio de estimativas de Odds-Ratio e
respectivos Intervalos de Confiança de 95%. Foi adotado um nível de significância de 5%. Pesquisa
apoiada pelo CNPq. Resultados: A prevalência da concordância foi de 73,7%. No modelo múltiplo,
a cor da pele não-branca (OR=1,67) e ser idoso (3,31) mostraram maior concordância assim como
possuir plano de saúde bucal (OR=2,87). Perceber que a saúde bucal compromete a qualidade de
vida aumentou em cerca de 2 vezes a chance de possuir maior concordância (OR=1,94). Conclusão:
Embora tenha ocorrido uma alta concordância geral, observou-se diferenças segundo a cor da pele,
a faixa etária, o acesso e a autopercepção. Estes achados sugerem componentes culturais e
contextuais que afetam a concordância entre os critérios normativos e subjetivos. Estes achados
são de grande inovação e relevância para a Saúde Pública e para o diagnóstico epidemiológico da
saúde bucal da população.
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Consumo de carne segundo formas de preparo no Brasil
Thiago Wagnos Guimarães Guedes, Fabio da Silva Gomes, Maria
Fernanda Gombi-Vaca, Gulnar Azevedo e Silva

Introdução: As formas de preparo dos alimentos podem alterar sua
composição nutricional e, algumas vezes, ocasionar a formação de
compostos indesejados e prejudiciais à saúde, como as aminas
heterocíclicas e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Neste aspecto, o
consumo de carnes, importante fonte de macro e micro nutrientes, se
destaca por sua plausível participação no desencadeamento de vários tipos
de câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis.
Objetivos: Estimar o consumo médio segundo a forma de preparo de carne
per capita no Brasil.
Método: Foram utilizados os dados do Inquérito Nacional de Alimentação
(INA), que incluiu 34.003 indivíduos acima de dez anos de idade em 24%
dos domicílios participantes da Pesquisa de Orçamentos Familiares em
2008-2009. O consumo alimentar foi obtido por meio de registros dos
alimentos consumidos em dois dias não consecutivos, com informações do
tipo de preparação, quantidade, local e horário de consumo. A média de
consumo per capita, relatado no INA, foi calculada para o Brasil e para as
regiões utilizando apenas o primeiro dia de registro.
Resultados: A maior média de consumo, de carnes em todo o país por
forma de preparação, ocorreu para o tipo “grelhado/brasa/churrasco”
dentre as 15 formas adotadas pela POF (média per capita = 66,9 g/dia). A
segunda maior média foi na forma de preparo “sopa” (25,5 g/dia),
seguindo-se da forma de preparo “molho vermelho” (10,6 g/dia) e
“cozido(a)” (8,7 g/dia). As demais formas de preparo obtiveram médias de
consumo pela população brasileira inferior a 3 gramas/dia per capita.
Quando os dados são desagregados por regiões, verifica-se uma grande
variação entre estas. Para forma grelhado/brasa/churrasco, a maior média
per capita foi na região Norte (111,0 g/dia) e a menor no Sul (53,6 g/dia).
Em relação ao modo “sopa”, a variação foi de 23,5 g/dia no Norte a 31,3
g/dia no Sul. Para o consumo de carnes na forma de “molho vermelho” e
“cozido(a)”, a região Nordeste merece destaque por apresentar o menor
consumo médio per capita 5,9 e 3,6 g/dia respectivamente.
Conclusão: A forma de preparo “grelhado/brasa/churrasco” apresentou
maior média de consumo per capita. Considerando que este tipo de
consumo pode aumentar o risco de desenvolvimento de compostos
comprovadamente cancerígenos mais estudos são necessários para melhor
embasar políticas de prevenção de câncer no país.
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TÍTULO: DATASUS/SINAN: uma abordagem analítica acerca do processo de
informação em saúde.
AUTORIA: SILVA, A. C. C. e RAMOS, R. F.
RESUMO: O presente estudo visou verificar os dados encontrados no
DATASUS/SINAN notificados pela vigilância

epidemiológica municipal de

Cachoeiro de Itapemirim-ES para analisá-los e refletir acerca da eficácia do
processo de registro dessas informações obtidas no setor mencionado, para um
posterior sugestionamento, contribuindo para a melhoria dos serviços de
informação em saúde municipal. Neste trabalho foi feito uma pesquisa exploratória,
retrospectiva, que analisou o sistema de alimentação das informações de agravos
de notificação compulsória do setor de vigilância epidemiológica municipal de
Cachoeiro de Itapemirim/ES, no período entre 01 de janeiro/2003 a 31 de
dezembro/2012,

através

de

relatórios

gerados

automaticamente

pelo

DATASUS/SINAN registrados pelo setor de vigilância epidemiológica do município,
sendo consideradas as doenças descritas pelo MS na portaria nº 104/2011,
correspondentes ao anexo I da mesma. De acordo com o Anexo I da portaria do MS
n° 104/2011, existe uma obrigatoriedade na notificação de determinas doenças.
Segundo este anexo existe 45 doenças que devem ter seu registro imediatamente
notificado ao sistema de vigilância epidemiológica municipal, porém apenas 28
delas apresentam notificação no banco de dados. As informações obtidas através
deste estudo refletem uma realidade diferente do que é proposto em lei.
Ressalta-se que há 17 doenças que não possuem nenhum tipo de registro,
divergindo das recomendações e obrigações estabelecidas pela portaria vigente, no
artigo 9º. É notório que há um comprometimento das ações em saúde, pois não há
como expor veridicamente as situações dessas doenças declaradas. Foi visto com
esta pesquisa que a alimentação das informações em saúde na base de dados é
incompleta e não contempla o que é regido em lei, pois em Cachoeiro de
Itapemirim, há um número elevado de doenças negligenciadas, sem nenhum
registro sobre elas na plataforma de acesso público. Pode ser válida a revisão e
fiscalização mais efetiva e rigorosa da dinâmica desses e formação de um quadro
profissional mais capacitado.
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Palavras-chave: Vigilância epidemiológica. DATASUS/SINAN. Informação em
saúde. Notificação compulsória. Cachoeiro de Itapemirim.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS HEPATITES VIRAIS EM UM HOSPITAL DA
ZONA NORTE DO ESTADO DO CEARÁ DE 2010 A 2013
Autores
José Machado Linhares1
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Elisarbio Carneiro de Oliveira 3

Juliana Sousa Rocha4
Uilma Silva Sousa5

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são doenças infecciosas, transmitidas a partir
do contato com fluídos corporais de pacientes contaminados. Sua distribuição é
universal, mas a magnitude varia regionalmente, com prevalência em grupos
socioeconômicos mais baixos. Mesmo com a melhoria das condições de higiene e
de saneamento das populações, além da vacinação contra a Hepatite A e B, que
contribuem para a diminuição dos casos de hepatite no Brasil, calcula-se que
existam, no mínimo, 3 milhões de portadores crônicos de cada um dos vírus da
doença. OBJETIVO: Analisar os resultados sorológicos advindo das notificações
de hepatites virais realizadas em um hospital de referência da Região Norte do
Ceará no período de 2010 a 2013. MÉTODOS: Trata-se de um estudo
quantitativo, descritivo, com dados secundários do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN) disponibilizados pela
Vigilância Epidemiológica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral no período de
janeiro de 2010 a dezembro de 2013. O processo de notificação é realizado
segundo a Portaria nº 104, de 25 de Janeiro de 2011 da Secretária de Vigilância
da Saúde (SVS) que normatiza a notificação das doenças de agravo a saúde no
âmbito Nacional. RESULTADOS: Durante o período foram realizados 825 exames
sorológicos para hepatites, representando este o valor total de 100%, onde
42,42% do sexo masculino e 57,58% do sexo feminino. Do valor total 88% foram
descartadas, 0,12% de cicatriz sorológica, 12,79% inclusiva. CONCLUSÃO: Os
resultados reafirmam a importância de uma vigilância epidemiológica efetiva, com
o envolvimento dos profissionais de saúde, possibilitando esclarecer, além das
fontes de infecção, as características da doença e os fatores de risco, o que pode
permitir delinear os padrões de distribuição das hepatites, justificando portanto a
sua realização no contexto institucional onde foi realizada a pesquisa.
Palavras Chaves: Epidemiologia hospitalar. Hepatites virais. Notificação
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PERFIL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE ARACAJU/SE

.
Acácia Priscilla de Souza Lírio, Graduada em Educação Física.
Roberta da Hora Passos, Graduada em Psicologia.
Lausimary Araújo São Mateus Silva, Professora Assistente, Departamento de
Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe.
Rosangela Marques dos Santos, Professora Adjunta, Departamento de Serviço Social,
Universidade Federal de Sergipe.
Daniel Francisco Neyra Castañeda, Professor Assistente, Departamento de Estatística
e Ciências Atuarias, Universidade Federal de Sergipe.
Denise Eduarda da Silva Oliveira, Graduanda em Educação Física.

Introdução: Este trabalho é parte integrante do Projeto de Pesquisa “Atenção e
Cuidado em Saúde Mental ao Usuário de Crack e outras Drogas do Centro de Atenção
Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas (CAPS AD) no município de
Aracaju/SE”, desenvolvido no ano de 2012, uma parceria entre a Secretaria Municipal
de Saúde e a Universidade Federal de Sergipe. Objetivos: Analisar o perfil dos usuários
de crack e outras drogas do CAPS AD no município de Aracaju; Caracterizar o usuário
que acessa o CAPS AD; Elaborar o perfil desse usuário e estudar a relação entre o tipo
de substância psicoativa utilizada e o perfil do usuário atendido. Método: Estudo de
caráter quanti-qualitativo utilizou-se de roteiro estruturado para a coleta de dados
realizada em 781 prontuários com a finalidade de identificar as variáveis
sociodemográficas e o uso de substâncias psicoativas relacionadas ao atendimento do
CAPS AD. Os dados foram armazenados em arquivo de software (Planilha de Excel) e
tabelados a partir da escolha das unidades de codificação, frequência e intensidade das
variáveis, utilizou-se a versão SPSS - 19. Resultados: Apontam para a predominância
de homens que acessaram o serviço, embora se identifique um aumento no número de
mulheres. A maioria reside com os seus familiares e apresenta como grau de instrução o
ensino fundamental incompleto. A substância de prevalência no ato de acolhimento no
ano de 2009 foi o álcool e em 2010 o crack. Com relação à utilização de drogas na vida,
identificamos que em 2010 o número de usuários que relataram o uso de “mais de uma”
substância psicoativa aumentou significativamente em relação ao ano de 2009, seguido
do álcool e crack. No ano de 2010 o álcool apresentou regularidade em seu uso com um
sutil aumento para (16,22%) e o crack um acréscimo significativo para (38,2%). Em
2010 os usuários de crack passaram a utilizar mais as internações na categoria “uma
vez” (19,42%). Já os usuários de álcool apresentaram uma discreta diminuição em todas
as categorias. Conclusão: O aumento no número da demanda apresenta alguns impactos
ao funcionamento do serviço o que implica a necessidade de acréscimo no número de
profissionais que compõe as mini-equipes de trabalho subdivididas por território, a
diversificação e ampliação das atividades desenvolvidas, maior articulação com a rede
de saúde da atenção básica entre outros.
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COMPORTAMENTO DE RISCO À SAÚDE ENTRE ADOLESCENTES
ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO DO NORDESTE BAIANO
Cezar Augusto Casotti, Franck Nei Monteiro Barbosa, Luciene Dias Bispo, Paulo da
Fonseca Neto, Maria José Neves Souza Gomes.

Tendo em vista a especificidade do ser adolescente, a adolescência representa um
período crítico, onde vários hábitos e comportamentos são estabelecidos. Os
comportamentos de risco adotados pelos adolescentes podem ser compreendidos como
atividades que possam colocar em risco à saúde. O objetivo deste estudo foi descrever
os comportamentos de risco à saúde em adolescentes escolares do ensino médio das
escolas públicas de um município do nordeste brasileiro. Estudo epidemiológico,
transversal, de base populacional, com amostra aleatória simples. Para obter os dados
utilizou-se questionários estruturados e validados. Para análise dos dados utilizou-se o
teste qui-quadrado de Pearson, com nível de significância 5%. A amostra analisada foi
composta por 840 estudantes com idade de 14 a 19 anos. A média de idade foi de 16,59
anos (dp 1,363). Comparando-se os resultados verificou-se que a inatividade física esta
associada ao sexo, turno que estuda e idade. O consumo de tabaco esta associado ao
sexo, turno que estuda e idade e o de álcool a turno que estuda e idade. Quanto aos
hábitos alimentares inadequados, o consumo de frituras esta associado ao turno em que
estuda e o de doces e refrigerantes ao turno em que estuda e a idade. Entre os
adolescentes escolares matriculados em escolas públicas do município de Jequié/BA
identificou-se alta prevalência de comportamentos de riscos à saúde. A prevalência de
inatividade física, foi maior entre os escolares do sexo feminino, que estudam no turno
diurno, e do grupo etário mais jovem. O consumo inadequado de frituras foi maior nos
os escolares do turno diurno. O consumo de álcool foi mais prevalente entre os
escolares que estudam no turno noturno e do grupo etário mais velho. Já o consumo de
tabaco foi mais prevalente entre os adolescentes escolares do sexo masculino, do turno
noturno e do grupo etário mais velho.
DESCRITORES: Comportamento do adolescente. Estilo de vida sedentário. Álcool.
Tabaco. Hábitos alimentares.
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Associação entre status socioeconômico, capital social e sangramento gengival em
escolares.
Emmanuelli, B.; Tomazoni, F.; Agostini, B.A.; Tuchtenhagen, S.; Zanatta, F.B.;
Ardenghi, T.M.
Resumo
Introdução: Estudos tem demonstrado um gradiente social para o status de gengivite em
adolescentes e adultos. É reconhecido também que o contexto influencia os determinantes
individuais de um desfecho. No entanto, não existem evidências que verifiquem a associação
de sangramento gengival com diferentes fatores socioeconômicos, capital social em nível
individual e contextual em escolares.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência de sangramento gengival e sua
associação com variáveis sociais de nível individual e contextual em escolares.
Métodos: Neste estudo transversal, foi utilizada uma amostra aleatória por conglomerado em
duplo estágio de 1134 escolares de 12 anos, representativa da cidade de Santa Maria, RS,
Brasil. Os participantes foram clinicamente examinados e o sangramento gengival de toda a
boca foi registrado de acordo com o critério Índice Periodontal Comunitário (CPI) [escores
do CPI: 0 – saudável e 1 – com sangramento]. Os pais ou responsáveis pelas crianças
responderam a questões de status socioeconômico e capital social. Para verificar a associação
entre as variáveis preditoras e o desfecho (número de dentes com sangramento) foi utilizada
análise multinível com modelos de Regressão de Poisson, permitindo a estimativa da Rate
Ratio (RR, 95% IC).
Resultados: A prevalência de sangramento gengival foi de 96,21%. A análise ajustada
mostrou que variáveis socioeconômicas, clínicas e de capital social ao nível individual, foram
associadas com altos níveis de sangramento gengival. Crianças de baixa renda (RR: 1,06
[1,02-1,12]) e filhos de mães (RR:1,07 [1,01-1,12]) e pais (RR:1,13 [1,08-1,19]) com baixa
escolaridade, com apinhamento dental (RR:1,15 [1,10-,1,15]) e que nunca ou quase nunca
frequentaram encontros religiosos (RR:1,07 [1,01-1,14]) apresentaram maiores médias de
dentes com sangramento gengival. Este gradiente social permaneceu associado mesmo depois
do ajuste por co-variáveis contextuais.
Conclusões: Pior status socioeconômico e condições de capital social desfavoráveis tem uma
associação negativa com a ocorrência de sangramento gengival em escolares.
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VIGILÂNCIA DO ÓBITO POR DOENÇA FEBRIL HEMORRÁGICA AGUDA
NO ESPÍRITO SANTO, BRASIL, NO PERÍODO DE 2009 A 2013
Clemilda Soares Marques; Gilton Luiz Almada; Karla Spandl Ardisson; Theresa
Cristina Cardoso da Silva
Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde
(CIEVS)/Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo
Para a Vigilância epidemiológica é importante esclarecer a causa mortis de
todos óbitos que ocorrem no seu território, pois contribui para detecção de
fatores que contribuíram com o óbito e orienta na tomada de decisão dos
gestores estaduais e municipais no controle de agravos à saúde da população.
O objetivo deste trabalho é descrever as ações realizadas pela Secretaria de
Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA) em relação à investigação dos
óbitos por doença febril hemorrágica aguda no Espírito Santo, de 2009 a 2013.
Realizou-se um estudo descritivo dos relatórios das investigações de óbitos da
SESA. Inicialmente formou-se o Comitê Técnico de Investigação e Conclusão
de Óbitos de Interesse em Saúde Pública, envolvendo o Serviço de Verificação
de Óbitos (SVO), o Centro de Informações Estratégicas e Respostas em
Vigilância em Saúde (CIEVS) e a Vig. Epidemiológica, capaz de elucidar
habilmente a etiologia de tais óbitos, possibilitando a adoção de medidas de
prevenção para determinados agravos. No período analisado houve um
crescimento significativo do envio de corpos para necropsia ao SVO, de 55,4%
em 2009 para 76,5% em 2013, devido a um trabalho de conscientização dos
profissionais de saúde. Em relação à conclusão das investigações, variou de
82% (2013) a 100% (2009 a 2012). A maioria das causas dos óbitos foi por
Dengue. A integração dos diversos setores da SESA como a instituição do
SVO como fonte notificadora; estreitamento da relação com o Lacen/ES para
realização/encaminhamento dos exames e o aprimoramento no preenchimento
das Declarações de Óbitos (DO). A criação do Comitê Técnico de Investigação
e Conclusão de Óbitos de Interesse em Saúde Pública possibilitou o
encerramento e conclusão dos óbitos com maior presteza no conhecimento da
causa do óbito, com informação fidedigna para alimentar o Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM) com qualidade e excelência. Esta integração
permitiu um avanço no esclarecimento precoce do óbito, através do processo
de investigação. A instituição do SVO como fonte notificadora deve ser
entendida como um pré-requisito para a vigilância em saúde, como instrumento
de informação fidedigna para a saúde pública.
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Análise dos dados de notificação de dengue no município de Viçosa, MG no
período de janeiro à outubro de 2013.
ALVES, Saullo Vinícius Pereira (Graduando de Medicina Veterinária/Bolsista
PET-Saúde/UFV), OLIVEIRA, Julimara de Souza Costa (Graduanda de
Medicina Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV), MEDEIROS, Amanda de
Mattos (Graduanda de Medicina Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV),
SANTOS, Augusto Renan Rocha Severo (Graduando de Medicina
Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV), MUÑIZ, Laura Juana Duarte Muñoz
(Graduanda de Medicina Veterinária/Bolsista PET-Saúde/UFV), BENEVENUTI,
Thaís Moura (Graduanda de Enfermagem/Bolsista PET-Saúde/UFV),
CASTOR, Larissa Gonçalves (Graduanda de Enfermagem/Bolsista PETSaúde/UFV), LOPES, Karen Cristina Gonçalves (Preceptora PET-Saúde/SMS),
SILVA, Ronilson Vieira (Preceptor PET-Saúde/SMS), BEVILACQUA, Paula
Dias (Coordenadora PET-Saúde/UFV)
Atualmente, a dengue constitui um dos principais problemas de saúde em
áreas urbanas, devido à elevada adaptabilidade do vetor ao ambiente
doméstico e ao difícil controle. Ressalta-se, ainda, a importância da doença
não apenas em grandes centros, mas, também, em cidades de pequeno e
médio porte. O estudo objetivou analisar os dados referentes à notificação dos
casos ocorridos em 2013, no município de Viçosa-MG. Foram analisadas as
fichas de investigação de dengue entre janeiro e outubro de 2013, arquivadas
na Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa. A análise dos dados foi realizada
nos programas XLSTAT e Excel. Em 2013, o município registrou 565 casos
autóctones. A faixa etária com maior registro de casos foi 15-29 anos (42,7%) e
o sexo feminino apresentou maior concentração de casos (54,6%) em relação
ao masculino (45,4%), sendo a diferença estatisticamente significante
(p=0,001). Os pacientes eram predominantemente residentes na área urbana
(99,5%). Houve correlação positiva, estatisticamente significante (p=0,002),
entre o número de casos por localidade da área urbana e seu respectivo índice
de infestação predial. Quanto à ocupação, estudantes respondem por 33,5%
dos casos; 18,4% corresponderam a ocupações que sugerem infecção
domiciliar, como aposentado e empregada doméstica; 20,2% corresponderam
a comerciantes e auxiliar de escritório, sugerindo infecção no local de trabalho.
Destacamos, ainda, o registro de ocupações (2,4%) como servente, pedreiro e
mestre de obras, sendo os locais de exercício de tais ocupações sabidamente
reconhecidos como importantes áreas de proliferação do vetor. A análise dos
dados sugere a predominância de casos em mulheres e em pessoas que
permanecem mais tempo no ambiente domiciliar ou executando tarefas em
ambientes fechados e com pouca mobilidade (como empregada doméstica,
aposentado, estudante, comerciante). O município vivencia situação alarmante
com relação ao aumento do risco de transmissão, uma vez que entre 20002012, foram registrados, em média, 7 casos autóctones confirmados por ano
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(1,26% dos casos registrados em 2013). Diferentes aspectos dificultam a
efetividades das ações de combate, como o número insuficiente de agentes de
combate a endemias para desenvolverem atividades de combate a focos de
Aedes e a pequena adesão/mobilização da população como copartícipe desse
processo.
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INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA: EVOLUÇÃO NO
MUNICÍPIO DE NITERÓI – 1995/2013
Autores: Márcia Guimarães de Mello Alves; Aluísio Gomes da Silva Jr.
Introdução: Condições sensíveis à atenção primária representam um conjunto de problemas de saúde para
os quais a efetiva ação da atenção primária pode diminuir o risco de internações. Assim, se atividades
preventivas em todos os níveis, forem efetuadas desde a atenção primária, pode-se ter como consequência a
redução das internações hospitalares por esses problemas. O município de Niterói preconiza desde os anos
noventa a ênfase na atenção primária, ainda que tenha escolhido atuar exclusivamente em áreas consideradas
de risco sócio sanitário. Objetivos: Neste estudo descritivo, exploratório, observa-se a frequência das
internações por condições sensíveis à atenção primária no período de 1998-2013. Métodos: Os dados
secundários foram obtidos no Sistema de Internações Hospitalares (SIH) do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS) e trabalhados em planilhas EXCEL. Resultados: Foram identificadas
as internações pelas condições sensíveis à atenção primária e reunidas em 20 grupos de causas, preconizadas
na literatura sobre o tema. Foram efetuadas 58.742 internações (1261/100 mil habitantes) no período. As
condições mais frequentes, em relação ao conjunto destas condições, foi o grupo de pneumonias (22%),
insuficiência cardíaca (15%) e doenças cerebrovasculares (8%). Estas condições representaram,
respectivamente, 4,8%, 3,3% e 1,8% do total de internações, excluídas aquelas decorrentes de parto. No
conjunto de condições, houve uma redução de 60% das internações. Entretanto, as reduções foram mais
expressivas no grupo de úlcera gastrintestinal (96%), doenças imunizáveis (93%) e asma (88%). Conclusão:
Observa-se que apesar da opção restrita a apenas parte da população, a ênfase na atenção primária pode
explicar a redução observada nas internações pelas causas sensíveis pela atuação neste nível de atenção à
saúde, verificadas em hospitais públicos. São necessários outros estudos que possam aferir a relação entre a
oferta dos serviços primários de saúde e estes desfechos na saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária;
Estudos Transversais
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PREVALÊNCIA

DE
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FÍSICOS
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ATIVIDADE

DA

PESCA

ARTESANAL/MARISCAGEM EM ILHA DE MARÉ, BAÍA DE TODOS OS
SANTOS, SALVADOR – BA.

FERNANDA DOS SANTOS LIMA GOIABEIRA
RITA FRANCO RÊGO
WENDEL DA SILVA VIANA
LILIAN LESSA ANDRADE LINO
VERONICA MARIA CADENA LIMA
PAULO GILVANE LOPES PENA
IVONE BATISTA ALVES
ILA ROCHA FALCÃO

Objetivo: estimar a prevalência de riscos físicos na atividade da pesca artesanal/
mariscagem. Metodologia: No curso de uma pesquisa participativa de base comunitária
realizou-se um estudo de Corte Transversal com todas as 186 pescadoras
artesanais/marisqueiras de comunidades da Ilha de Maré, Salvador – BA. Foi utilizado
um questionário estruturado e padronizado. Para a avaliação dos riscos físicos referentes
ao processo de trabalho da pesca artesanal/mariscagem foram consideradas as seguintes
etapas (coleta, transporte, limpeza, cozimento e cata do marisco). Foram realizadas
análises descritivas dos dados. Resultados: a exposição ao calor excessivo foi relatada
nas fases de coleta (87,6%), cozimento (86%) e transporte dos mariscos (77,4%). A
ocorrência de desconforto relacionado à iluminação exacerbada foi informada em todas
as etapas do processo de trabalho na mariscagem, destacando-se a coleta (89%),
transporte (57%) e cata do marisco (54%). A exposição a umidade, devido ao trabalho
executado com parte do corpo dentro da água e/ou do mangue, ocorre durante todo o
processo de trabalho, sendo a coleta do marisco, a etapa com maior tempo de exposição
para 78,5% das participantes do estudo. Em relação a presença de ruídos incomodativos,
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não houve relatos expressivos de presença desse agravante durante a mariscagem,
exceto na coleta do marisco (53%). Conclusão: os resultados desse estudo evidenciam
elevada presença de riscos físicos no processo de trabalho das pescadoras
artesanais/marisqueiras, sendo esses fatores associados ao ambiente onde é
desenvolvida esta atividade ocupacional. Em resposta a este estudo a Faculdade de
Medicina da UFBA em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Centro
de Estudos de Saúde do Trabalhador (CESAT) e as associações de pescadores artesanais
vêm desenvolvendo um grande projeto para implantar uma rede de atenção ao pescador
artesanal na Bahia com ações voltadas para a melhoria das condições de trabalho, saúde
e qualidade de vida dessas populações de modo a reduzir o impacto dos diversos fatores
laborais que podem ocasionar efeitos na saúde desses trabalhadores.
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Características Clínicas e Epidemiológicas das Cardiopatias Congênitas: Uma
Descrição do Sistema de Informação Hospitalar SIH-SUS.
Camilla Ferreira Catarinoi
Aline Piovezan Entringerii
Maria Auxiliadora de Souza Mendes Gomesiii
Cynthia Maglutaiv

Introdução:As cardiopatias congênitas são definidas como anomalias estruturais graves
do coração ou dos grandes vasos intratorácicos. Considerando que essa população
necessita de tratamento hospitalar através de internações e procedimentos cirúrgicos, o
estudo teve como objetivo descrever as características clinicas e epidemiológicas de
crianças menores de 5 anos, portadoras de cardiopatias congênitas, nascidas no Estado
do Rio de Janeiro. Métodos:Estudo seccional, descritivo, exploratório, de base de
dados. A coleta de dados corresponde aos anos de 2006 a 2010. Os dados foram
coletados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS). Resultados:De 2006 a
2010 1.083.042 crianças nasceram no Estado do Rio de Janeiro segundo informações do
SINASC. Considerando que cerca de 30% das crianças nascem em estabelecimentos
privados, estima-se 758.124 nascidos vivos no SUS. Segundo as informações da AIH,
1524 crianças tiveram internação por cardiopatia congênita nos anos estudados,
perfazendo 2 para 1000 nascidos vivos no SUS. Considerando que 82% das crianças
apresentaram uma internação, os dados foram analisados com base na primeira
internação. A média de idade na primeira internação foi de 314,34 dias e mediana de
70,5 dias. As cardiopatias mais frequentes foram tronco arterial comum, comunicação
interventricular e persistência de canal arterial. As internações ocorreram em 82
estabelecimentos de saúde, sendo três do estado de São Paulo, responsáveis pela
internação de 18 crianças, e os demais do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto
Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro foi o responsável pela maioria das
internações (46%). Das crianças internadas, 39% (n=595) foram submetidas a algum
procedimento cirúrgico na primeira internação. Dos 82 estabelecimentos de saúde, 18
foram responsáveis por todos os procedimentos cirúrgicos, sendo um deles responsável
por 78% das cirurgias. O intervalo médio do nascimento até a primeira internação que
foi realizado procedimento cirúrgico foi de 393,5 dias e mediana de 112 dias e para as
crianças que não foram submetidas ao procedimento cirúrgico a média foi de 263,61
dias e mediana de 56 dias. Conclusão:Estudos com o SIH tem como vantagem a
cobertura nacional e ampla de aproximadamente 70% de todas as internações no País.
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Sua lógica contábil-financeira e problemas de mau preenchimento nas AIH são
considerados pontos negativos.

i

Enfermeira, Mestranda da Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher

IFF/FIOCRUZ.
ii

Enfermeira, Doutorando da Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher

IFF/FIOCRUZ.
iii

Médica, Doutora em Ciências, Pesquisadora e Docente da Pós-Graduação em Saúde

da Criança e da Mulher – IFF/FIOCRUZ.
iv

– Médica, Doutora em Ciências, Pesquisadora e Docente da Pós-Graduação em Saúde

da Criança e da Mulher – IFF/FIOCRUZ.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E DOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS
ÀS LEISHMANIOSES, EM ÁREAS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO
ESTADO DO PARANÁ.
Mariza Fordellone Rosa Cruz, Larissa Meyer de Figueiredo, Carolina Fordellone Rosa
Cruz, Mayara de Almeida Martins, Mariana F. Rosa Cruz, Ellen de Souza Marquez,
Celmira Calderón. UENP: Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes
Paraná, Brasil
Introdução:A Leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários do gênero
leishmania, ocorrente pela picada da fêmea de flebotomíneos infectada com as formas
flageladas do parasito, durante o repasto sanguíneo. A leishmaniose pode ser
classificada como cutânea ou visceral. Modificações sócioambientais tem causado uma
alteração no perfil epidemiológico da doença em virtude da necessidade do parasita de
novas fontes alimentares, devido a ação antrópica em seu ambiente natural. O alto
número de frequentadores em unidades de conservação e parques ecológicos estreitam o
contato com possíveis vetores, aumentando o risco da transmissão, fato que motivou a
realização do estudo. Objetivos: Avaliar os fatores de risco que podem estar envolvidos
na transmissão da doença e a percepção dos usuários,funcionários e moradores do
entorno dos parques sobre os riscos da transmissão e métodos de prevenção da doença
leishmaniose. Método:O projeto foi desenvolvido nos parques Arthur Tomas e Mata
dos Godoy, que possuem respectivas áreas de 85,47 e 690 hectares, na região de
Londrina-PR, localizados em áreas de Mata Atlântica. Foram aplicados questionários
epidemiológicos para avaliar a percepção dos entrevistados sobre a transmissão e
prevenção à doença.Resultados: Dos 160 entrevistados, 55(65,6%) nunca ouviram falar
sobre a doença, 2(1,25%) já possuíram lesão e cicatriz compatível á Leishmaniose,
35(21,87%) conhecem alguém que já possuiu a doença, 9(58,12%) frequentavam áreas
rurais, 102(63,75) estavam á lazer, 37(23,12%) á trabalho, 28(17,5%) realizavam
turismo ou pesquisa. 136(85%) desenvolviam atividades diurnas até 18 horas,
76(47,5%) realizavam atividades em trilhas ou próximo a matas e 62(38,75%) próximos
a lagos, rios e cachoeiras, 122(76,25%) frequentam áreas com matéria orgânica, animais
silvestres e resíduos orgânicos, 99(61,87%) possuíam animais de estimação como
cachorro, hospedeiro do protozoário. Conclusão: Através de questionários, avaliaramse os fatores de risco e realizaram medidas de conscientização sobre prevenção e
controle em relação à transmissão da Leishmaniose Tegumentar. Percebe-se pelo perfil
dos resultados, que mais da metade dos entrevistados desconhece as formas de
transmissão da doença, e muitos freqüentam área de risco, o que suscita a necessidade
da realização de um trabalho de educação em saúde voltado a prevenção da doença.
Palavras – chave: Leishmanioses, Unidades de Conservação, doenças infecciosas
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Monitoramento do pré-natal: necessidade do aprimoramento, Condomínio Sol
Nascente/Ceilândia-DF, 20013-2014.
Ana Caroline Honorato (Graduanda em Saúde Coletiva-PBIC)1
Elias Silveira Barros (Graduando em Enfermagem-PET-Saúde)1
Natália Araújo Cunha (Graduanda em Enfermagem-PET-Saúde)1
Luiza de Marilac Meireles Barbosa (Docente- FCE/UnB)1
Aline da Cunha Daniel (Enfermeira-Preceptora PET-Saúde)2
Patrícia Escalda (Docente- FCE-UnB-Tutora PET Saúde)1
12

Faculdadede Ceilândia-UnB
-DIRAPS-Regional de Saúde/SES-Ceilândia-DF

Introdução: O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) foi desenvolvido com
o propósito de dar suporte operacional e gerencial às equipes da Estratégia da Saúde da
Família (ESF). Os profissionais das equipes da ESF coletam, processam, cadastram e
acompanham os dados e as informações do SIAB. Para se realizar a coleta de dados do
SIAB tem como instrumentos as fichas A, B, C e D. A ficha B-GES é a ficha para
acompanhamento das gestantes, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) cadastra as
gestantes e acompanha seu estado de saúde. A avaliação da qualidade do pré-natal
permanente permite identificar problemas de saúde da população alvo, e monitora o
desempenho do serviço. O monitoramento trata-se de um processo sistemático e
contínuo de acompanhamento dos indicadores de saúde, da execução de ações e
serviços para subsidiar tomadas de decisões, com vistas na melhor qualidade da
assistência. Objetivo: Avaliar o monitoramento do pré-natal. Metodologia: O estudo foi
realizado na área de responsabilidade sanitária de duas equipes da ESF que atuam no
Condomínio Sol Nascente/Ceilândia- DF, local que tem uma condição fundiária não
regularizada, no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014. A fonte de informação
utilizada foi a ficha B-GES adaptada, em que foram preservadas todas a variáveis da
ficha original e adicionados mais 13 campos . A equipe, composta por estudantes/
preceptores/ tutores do Pet-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde),
PBIC e movimento social, em conjunto com os ACS, elaborou essa nova ficha,
acrescida com dados considerados relevantes para o monitoramento. O processamento
dos dados foi realizado por meio do software Epinfo/OMS. Resultados: A proporção de
gestantes que iniciaram o pré-natal até a 12ª semana foi de 54,05%, da 12ª até a 29 ª
semana foi de 24,33%, a partir da 30ª semana foi de 5,4% e sem informação do início
foi de 16,22%. As porcentagens de gestantes com algum fator de risco foram de:
21,62% para natimorto/ aborto; 8,1% para 6 ou mais gestações; 5,4% para sangramento;
5,4% para infecção do trato urinário; 2,7% para obesidade; 2,7% para pressão alta;
13,51% para nenhum dos fatores; 24,32% sem informação; 0% para edema, diabetes,
etilismo e outras drogas.. A proporção de gestantes menores de 20 anos foi de 30,5% e
com 36 anos ou mais foi de 18,91%. Os resultados encontrados demostram a
necessidade de ampliar a captação precoce das mulheres grávidas já que parte dessas
mulheres possui algum fator de risco e quase um terço das gestantes são adolescentes,
situações que demandam um monitoramento permanente aliado a uma assistência
efetiva, de forma a contribuir para a prevenção de morbimortalidade materno-infantil.
Palavras chave: saúde da mulher; monitoramento; atenção básica
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ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR: ESTADO VACINAL DE
TREBALHADORES DE UM CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA BAHIA
SOUZA, F.O - Fernanda de Oliveira Souza
PINHO, P.S.F – Paloma de Sousa Pinho Freitas
Introdução: O Programa Nacional de Imunização é referência mundial para a
organização de campanhas de vacinas em outros países. Hoje no Brasil, são garantidos,
gratuitamente, para o individuo adulto os imunobiológicos que protegem contra:
hepatite B; difteria e tétano; sarampo, caxumba e rubéola; e febre amarela. Objetivo:
conhecer o estado vacinal de trabalhadores adultos de um centro de ciências da saúde de
uma universidade pública federal para vacinas previstas no calendário do adulto
proposto pelo ministério da saúde. Metodologia: O estudo teve desenho de corte
transversal, caráter quantitativo e descritivo. A coleta de dados ocorreu entre outubro de
2012 e janeiro de 2013, após aprovação do comitê de ética e pesquisa da UFRB,
mediante aplicação de questionário individual com 175 trabalhadores e os dados foram
digitados e analisados no SPSS versão 19.0. Resultados: Sobre o sexo, 53,1% eram
homens enquanto 46,9% mulheres; no que concerne a ocupação, quase a metade
(49,7%) foram docentes; 36,0% pardo; a faixa etária predominante esteve compreendida
entre 36 e 49 anos (42,3%); 57,7% dos entrevistados afirmaram que já ter completado
alguma pós-graduação, mestrado ou doutorado; 57,7% dos trabalhadores possuem
vínculo efetivo. Sobre a prevalência para vacinação do calendário do adulto, encontrouse afirmação quanto a ter recebido pelo menos uma dose da vacina contra difteria e
tétano em 81,1% dos trabalhadores, seguida da vacina tríplice viral (77,10%), da vacina
para hepatite b (70,30%) e, a menor prevalência foi encontrada para vacinação contra
febre amarela (61,10%). Apenas 3,4% dos trabalhadores afirmou que seu cartão vacinal
foi solicitado no momento da admissão e apenas 12% dos participantes já haviam
participado de alguma atividade em seu lócus de trabalho sobre a importância da
vacinação. Apenas 7,4% dos trabalhadores possuem esquema completo e atualizado
para as quatro vacinas propostas no calendário do adulto do ministério da saúde.
Conclusão: Tais aspectos reforçam a importância das práticas educativas dentro do
ambiente de trabalho, com orientações claras a respeito dos benefícios gerados a partir
de um esquema vacinal completo, e destaca o papel das instituições empregadoras
sejam elas públicas ou privadas no sucesso da vacinação, pois a orientação dos
profissionais é um dos fatores que tem influenciado positivamente na adesão a vacina.
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Associação entre gengivite e qualidade de vida relacionada à saúde bucal em crianças
Tomazoni F, Agostini B, Emmanuelli B, Tuchtenhagen S, Zanatta FB, Ardenghi TM
Resumo
Introdução: A qualidade de vida relacionada à saúde bucal tem sido amplamente estudada na
literatura. Entretanto, poucos estudos avaliaram a relação entre gengivite e qualidade de vida
relacionada à saúde bucal em crianças.
Objetivo: Avaliar a associação entre sangramento gengival e como crianças percebem sua
qualidade de vida relacionada à saúde bucal.
Método: Esse estudo transversal utilizou um processo de amostragem aleatória por
conglomerado em duplo estágio para recrutar 1134 escolares de 12 anos de idade de Santa
Maria, RS, Brasil. Foram realizados exames bucais nos participantes, e a ocorrência de
sangramento gengival foi avaliada em toda a boca, em seis sítios de cada dente, de acordo com
os critérios do Índice Periodontal Comunitário (CPI) [escores do CPI: 0 – saudável e 1 – com
sangramento]. A qualidade de vida relacionada à saúde bucal das crianças foi avaliada
utilizando a versão Brasileira do “Child Perceptions Questionaire” (CPQ11-14). Além disso,
foram coletados dados sobre o status socioeconômico. Modelos Multiníveis de Regressão de
Poisson foram utilizados para ajustar a associação entre gengivite e os escores total e
específicos de cada domínio do CPQ11-14, permitindo a estimativa da Rate Ratio (RR,
95%CI).
Resultados: De modo geral, as crianças com sangramento ≥ 15% dos sítios tiveram maiores
escores total e específicos dos domínios do CPQ11–14. Essa associação se manteve após o
ajuste por potenciais confundidores. A presença e a extensão de sangramento gengival se
mostrou associada principalmente com o domínio de limitação emocional do CPQ11-14;
aqueles com níveis extensos de gengivite tiveram um escore médio 1,19 vezes maior do que
aqueles com níveis baixos ou que não apresentaram gengivite (RR 1,19; 95% CI 1,10–1,30).
Conclusão: Nossos resultados indicam que a presença de níveis extensos de gengivite podem
estar negativamente associados com a forma como crianças percebem sua saúde bucal e como
isso afeta sua vida diária.
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CONCORDÂNCIA ENTRE A GLICOHEMOGLOBINA, GLICEMIA DE
JEJUM E GLICEMIA PONTUAL EM PACIENTES DIABÉTICOS.
Quintão M.T.D.B1, Aquino2, J.A, Rocha3,
R.F.V.,Oliveira3, C.D.L., Cardoso3, C.S.*

1
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Saúde. UFSJ/CNPq e este estudo recebeu apoio financeiro da FAPEMIG.

Introdução: As medidas de glicohemoglobina, glicemia de jejum e glicemia pontual
são parâmetros laboratoriais importantes para a avaliação do controle glicêmico e
fornecem informações diferentes sobre os níveis de glicose sanguínea. Enquanto a
glicemia de jejum e pontual revelam o nível de glicose em um momento específico, os
resultados de glicohemoglobina refletem a glicemia média dentro de 2 ou 3 meses
precedentes. Este estudo objetivou analisar a associação entre os valores de
glicohemoglobina, glicemia de jejum e glicemia pontual em pacientes com diabetes
mellitus (DM) tipo 2 após internação por condições sensíveis à Atenção Primária no
município de Divinópolis- MG. Método: Trata-se da linha de base de um estudo de
coorte realizado com pacientes com DM do tipo 2. Os pacientes foram avaliados
clinicamente 18 meses após a internação e encaminhados para a realização dos exames
de glicohemoglobina e de glicemia de jejum. A glicemia capilar foi realizada em um
segundo momento, durante a avaliação clínica do paciente junto ao médico.Para análise
da associação entre as variáveis laboratorias utilizou-se a correlação de Pearson.
Resultados: Dos 37 participantes, 18 (48,6%) eram mulheres e 19 (51,4%) homens. A
idade variou entre 22 e 90 anos, sendo a média 62 anos. A média da glicohemoglobina
foi de 7,09 %, desvio padrão (DP) de 1,08 e mediana de 6,9. A média da glicemia de
jejum foi 161,7 mg/dL, DP de 81,01 e mediana de 142. A correlação de Pearson variou
de 0.462 a 0.763. A correlação entre a glicohemoglobina e a glicemia de jejum
apresentou forte correlação (0,763), foi moderada em relação a glicohemoglobina e
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glicemia capilar (0,462) e em relação a glicemia de jejum e capilar (0,55). Conclusão:
Os valores de glicemia de jejum e glicohemoglobina são parâmetros que estão
fortemente associados, e que são essenciais para avaliação e monitoramento da
efetividade do tratamento do DM, em diferentes situações clínicas.
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Violência Ocupacional na Atenção Básica e a atuação dos Gestores
Naianny Rodrigues de Almeida
Lívia de Andrade Marques
Wesley Lessa Pinheiro
José Edir Paixão de Sousa
Maria Fátima Maciel Araújo
José Gomes Bezerra Filho
Introdução: A violência está cada vez mais presente nos centros urbanos e estende-se
para as instituições de saúde. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) conceitua
violência no trabalho como: “incidentes em que o trabalhador sofre abuso, ameaça ou
ataque em circunstâncias relacionadas ao seu trabalho, inclusive no trajeto de ida e volta
ao mesmo, envolvendo ameaça explícita ou implícita para sua segurança, bem-estar ou
saúde”. Objetivo: Identificar a existência da violência ocupacional entre trabalhadores
da Atenção Básica e a conduta da gestão diante da violência. Método: Estudo
documental realizado na coordenação do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde da Universidade Federal do Ceará (PET Saúde UFC), em Fortaleza, de maio a
agosto de 2013. Procedeu-se o levantamento de instrumentos da pesquisa intitulada
“Violência Ocupacional e suas Repercussões no Mundo do Trabalho de Profissionais e
Trabalhadores de Saúde na Atenção Básica”, aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (COMEPE UFC) sob o protocolo de
número 124/10. Foram utilizados 84 instrumentos contendo dados de duas Unidades de
Atenção Primária à Saúde (UAPS) localizadas na Secretaria Executiva Regional (SER)
III. Os dados foram tabulados no Programa Excel do Windows 2007, obtendo-se
subsídios para análise descritiva e discussão dos resultados. A autorização para a
pesquisa foi solicitada por meio do termo de fiel depositário. Resultados: Entre os
participantes, 46,42% sofreram violência no local de trabalho, 95,24% relataram
sensação de insegurança com relação à violência ocupacional e 92,86% relataram
insatisfação com o clima de proteção, segurança e apoio institucional no local de
trabalho. A respeito da conduta da gestão diante da violência ocupacional, 67,85% dos
participantes afirmaram que os gestores comunicaram o caso às autoridades superiores
ou policiais. Porém, 82,06% dos trabalhadores vítimas de violência relataram que não
tiveram resolução para o caso. Conclusão: Constatou-se que a violência no trabalho na
Atenção Básica exige medidas cabíveis por parte da Gestão. Percebe-se ainda, a
fragilidade das relações interpessoais nos processos de trabalho.
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RESUMO: INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE NO
MUNICÍPIO DE CASTELO/ ES NO PERÍODO DE 2002 A 2012
Autor: Vinicius de Oliveira Mussi

A tuberculose e a hanseníase são doenças com relatos de casos existentes
desde a antiguidade, mesmo sabendo suas formas de contágio e profilaxia,
ambas ainda possuem uma alta taxa de incidência no Brasil, tornando-o um
dos países com maior número de casos dessas duas doenças em todo mundo.
O objetivo desse trabalho foi traçar o perfil epidemiológico dos pacientes
acometidos por ambas as doenças no município de Castelo/ES no período de
2002 a 2012, desse modo, para que esse perfil fosse traçado, os dados foram
recolhidos na Vigilância Epidemiológica Municipal, onde também foram
analisadas as fichas de notificação compulsória desses pacientes, levando em
consideração o sexo, a faixa etária, a escolaridade, a raça/cor e a zona (rural
ou urbana) em que os pacientes residiam. Depois dessa análise, foi notado que
os casos de notificação compulsória das duas doenças vêm diminuindo ao
longo dos anos, sendo que desses casos, a maior parte da população afetada
são as pessoas de sexo masculino, analfabetas ou com um baixo nível de
escolaridade, pessoas adultas na fase reprodutiva, pessoas com raça/cor
branca e residente na zona urbana do município. Neste trabalho, também foi
observado que um grande número das fichas de notificação compulsória não
estava com os seus dados totalmente preenchidos, mostrando a falta de
interesse e descaso dos profissionais responsáveis pelo preenchimento dessas
fichas, o que acaba atrapalhando eventuais estudos epidemiológicos que
possam a vir ocorrer nessa cidade, por falta de dados suficientes. Assim como
no Brasil, a taxa de incidência de tuberculose e hanseníase no município
estudado também vem diminuindo, podendo ser explicado devido ao
investimento em programas governamentais de combate a essas doenças, a
utilização da vacina como medida preventiva e ao tratamento medicamentoso
que o SUS disponibiliza gratuitamente para ambas as doenças.
Palavras-chave: Tuberculose. Hanseníase. Incidência.
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Tendência da Mortalidade por Doenças do Aparelho Respiratório
em Idosos residentes no Espírito Santo: 1980-2010
Autores: Letícia Vasconcelos Pereira; Fabiola Naomi Eto; Letícia Chagas de
Oliveira; Wend Matos Gazoli; Jéssica Hildebrando de Souza; Elizabete Regina
Araújo de Oliveira.
Introdução: As doenças do aparelho respiratório constituem a terceira principal
causa de mortalidade de idosos em todo o Brasil. Objetivo: Analisar a tendência
da mortalidade por doenças do aparelho respiratório em idosos residentes no
Estado do Espírito Santo no período de 1980 a 2010. Métodos: Trata-se de um
estudo descritivo de série temporal. Os dados de mortalidade foram obtidos no
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e os demográficos no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Para os óbitos ocorridos no período
de 1980 a 1995 foi considerado o Capitulo VIII da CID-9 e para os óbitos do
período de 1996 a 2010, o Capítulo X da CID-10. Para análise da tendência foram
consideradas as variáveis sexo e faixa etária (dividida em três grupos: 60 a 69
anos; 70 a 79 anos e 80 anos ou mais). Utilizando o programa Microsoft Office
Excel® 2007, foram calculados os coeficientes de mortalidade e gerados os
gráficos de tendência da mortalidade. Resultados: Foram detectados 23.922
óbitos durante o período de 1980 a 2010 por doenças respiratórias em idosos. Foi
observada uma estabilidade nas taxas totais de óbitos durante o período da
análise. Entretanto, ao estratificar por faixas etárias, foi observada uma tendência
crescente no grupo de 80 anos ou mais, que no inicio da análise, no ano 1980,
possui o coeficiente de mortalidade de 814 óbitos/100.000 idosos de 80 anos ou
mais, e no último ano da análise apresentou 1.706 óbitos/100.000 idosos de 80
anos ou mais por doenças do aparelho respiratório. Essa tendência ascendente
não ocorreu nos demais grupos de faixa etária (60 a 69 e 70 a 79 anos). Ao
estratificar por gênero, foi observada tendência crescente da taxa de mortalidade
em ambos os sexos, porém mais acentuado no sexo masculino, em que o maior
valor da taxa de mortalidade foi de 571 óbitos/100.000 idosos do sexo masculino
em 2004. O maior valor da taxa de mortalidade entre as mulheres foi em 1998,
registrando 423 óbitos/100.000 idosos do sexo feminino. Conclusão: Este estudo
possibilitou conhecer as tendências temporais da mortalidade por doenças do
aparelho respiratório em idosos do Espírito Santo. Os idosos com 80 anos ou mais
apresentaram os maiores coeficientes de mortalidade decorrente de doenças
respiratórias.
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Estresse relacionado ao trabalho em enfermeiros de hospital público municipal de
Imperatriz - MA
Renata Luzia Rodrigues Lima
Priscila Coimbra Rocha
Universidade Federal do Maranhão
Introdução: Muitos estudos apontam a enfermagem como profissão estressante e o
estresse como gerador de patologias, sendo considerado o “mal do século”. Objetivos:
Conhecer o nível de estresse relacionado ao trabalho dos enfermeiros e identificar os
principais estressores pertinentes ao trabalho de enfermeiros em Hospital Público
Municipal de Imperatriz- MA. Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo
transversal com abordagem quantitativa sobre o nível de estresse entre os enfermeiros
que trabalham em um hospital público, realizado em 2013. Os dados foram coletados
entre os enfermeiros que aceitaram participar da pesquisa, respondendo o questionário e
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O questionário utilizado foi a
Escala Bianchi de Estresse constituída por caracterização sociodemográfica e 51 itens
para avaliar estresse, divididos em seis domínios (A, B, C, D, E, F). Resultados: Da
população de 45 enfermeiros do hospital, 38 (84%) participaram da pesquisa, sendo
predominante o sexo feminino (78,9%), com faixa etária entre 20 a 30 anos (63,1%). O
tempo de formação condiz com a faixa etária 55,2% tinham de 2 a 5 anos de formado e
ainda a média de tempo de trabalho que foi de 4,2 anos, 76,3% afirmam possuir pósgraduação. Estimou-se que 34,21% da população estudada apresenta “alerta” para nível
alto de estresse, porém nenhum enfermeiro apresentou alto nível de estresse. 34,21% da
população estudada apresentaram médio nível de estresse com escore de estresse total
variando de 3,1 a 3,9. Os maiores escores obtidos foram nos domínios: F- “Condições
de trabalho para o desempenho das atividades do enfermeiro” com o escore 4,1;
domínio C “Atividades relacionadas à administração de pessoal” com o escore 4,0;
domínio E “Coordenação das atividades da unidade” com o escore 3,5. Conclusão:
Observa-se que os domínios mais estressantes estão ligados as condições de trabalho e
atividades gerenciais, o que leva a necessidade de enfrentamento do estresse laboral,
não só a nível individual, como também um enfrentamento institucional.
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Tendência de detecção de casos de hanseníase em uma Unidade
Regional de Saúde de Minas Gerais - 1995 a 2012
Ana Paula Mendes Carvalho1, Ísis Eloah Machado2, Angélica da Conceição Oliveira
Coelho Fabri3, Rayssa Nogueira Rodrigues4, Amanda Araújo Lana5, Nayara Caldeira
Basilio5, Ana Regina Coelho de Andrade6, Maria Aparecida de Faria Grossi6, Francisco
Carlos Félix Lana7
1 - Enfermeira. Mestre em Saúde e Enfermagem. Doutoranda do Programa Pós-Graduação da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.
2 - Nutricionista. Mestre em Saúde e Enfermagem. Doutoranda do Programa Pós-Graduação da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais
3 - Enfermeira. Professora Assistente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mestre em Saúde e
Enfermagem. Doutoranda do Programa Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais.
4 - Enfermeira. Mestranda do Programa Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais.
5 - Acadêmica a em Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.
6 - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
7 - Enfermeiro. Professor Associado IV do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde
Pública da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.

A análise da situação epidemiológica da hanseníase em Minas Gerais demonstra
decréscimo lento da detecção de casos em comparação a importante redução na
prevalência, principalmente após a introdução da Poliquimioterapia. A detecção
apresenta oscilações e a distribuição de casos não ocorre de forma homogênea. Apesar
da redução dos níveis da endemia é importante considerar o diagnóstico de hanseníase
em menores de 15 anos e o diagnóstico de casos com grau 2 de incapacidade física. A
Unidade Regional de Saúde de Pedra Azul, uma das 28 unidades de Minas Gerais, é
composta por 25 municípios e, em 2012, apresentou o segundo maior coeficiente de
detecção no estado. Além disso, 16 municípios fazem parte de um dos clusters - áreas
de maior concentração de casos - identificados pelo Ministério da Saúde. O objetivo foi
analisar a tendência temporal de detecção de casos de hanseníase na Unidade Regional
de Saúde de Pedra Azul de 1995 a 2012. Estudo ecológico, baseado nos dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Hanseníase, disponibilizados pela
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Considerou-se os coeficientes de
detecção de casos novos, de detecção na população de 0 a 14 anos e de casos novos com
grau 2 de incapacidade física por 100.000 habitantes, além da proporção de casos
diagnosticados com grau 2. As tendências temporais foram avaliadas por regressão
linear simples. O estudo faz parte do projeto “Análise epidemiológica da hanseníase no
estado de Minas Gerais” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Minas Gerais, parecer n°490.456. Observou-se decréscimo no coeficiente de
detecção (49,91 em 1995 e 22,37 em 2012), em menores de 15 anos (13,30 em 1995 e
2,43 em 2012) e em casos diagnosticados com grau 2 (9,26 em 2005 e em 2012). As
tendências de redução foram estatisticamente significativas para o coeficiente de
detecção em menores de 15 anos (p=0,019) e de casos com grau 2 (p=0,002), assim
como para a proporção de casos diagnosticados com grau 2 (p<0,001), sendo que a
redução por ano foi em média 0,55, 0,67 e 0,76, respectivamente. Conclui-se que o
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comportamento da detecção de hanseníase na Unidade Regional de Saúde de Pedra
Azul assemelha-se ao observado no estado. Destaca-se que a concomitante redução de
casos em menores de 15 anos e com grau 2 de incapacidade física reforça a redução da
endemia na região.
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, Anne Caroline Oliveira dos Santos, Luciana
Costa Xavier, Ediane de Assis Bastos.
Título: Perfil dos pacientes com doenças reumáticas tratados no Sistema Único de
Saúde por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, em
2012.
Introdução: As doenças reumáticas estão associadas à limitação das atividades,
redução da qualidade de vida e aumento dos custos em saúde. Os serviços públicos
de saúde, com a provisão de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são
fundamentais para reduzir as complicações decorrentes desse grupo de doenças. O
SUS, por meio dos Componentes Básico (CBAF) e Especializado da Assistência
Farmacêutica (CEAF), busca garantir o acesso aos medicamentos definidos nos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
Objetivo: Descrever o perfil dos pacientes com doenças reumáticas atendidos no SUS,
por meio do CEAF, em 2012.
Método: Estudo descritivo dos pacientes com doenças reumáticas (artrite reumatoide,
espondilite ancilosante, artrite reativa e artrite psoriática), caracterizando-os a partir
das variáveis: sociodemográfica (idade, gênero e UF); medicamentos dispensados; e
doença (por meio da CID-10). Os dados foram obtidos do Sistema de Informações
Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) por meio do Tabwin 3.6 para o ano de 2012. As
análises descritivas foram realizadas no SPSS 21.
Resultados: Em 2012, 115.097 pessoas receberam medicamentos para o tratamento
de doenças reumáticas, no âmbito do CEAF. Desses, 76,1% eram do gênero feminino
com média de idade de 51,2 ± 15,0 anos. A maioria era do estado de São Paulo
(36,0%), seguido de Minas Gerais (10,5%) e Paraná (10,3%). A doença reumática
com maior prevalência foi artrite reumatoide (P = 86,2%; IC 95%: 86,0% a 86,5%). O
medicamento mais utilizado foi leflunomida (36,3%) e o menos foi ciclosporina (0,5%).
A análise de subgrupo para as doenças reumáticas revelou que, na artrite reativa e
psoriática, os homens são os que mais utilizam medicamentos, 61,0% e 51,1%
respectivamente, sendo as regiões sudeste e sul as que têm maior número de
indivíduos em tratamento. Estratificando para as doenças reumáticas, observa-se que
os medicamentos mais dispensados foram leflunomida (14,1%) para artrite
reumatoide, adalimumabe (39,8% e 42,6%) para espondilite ancilosante e artrite
psoriática respectivamente, e sulfassalazina (100%) para artrite reativa.
Conclusão: A avaliação dos serviços é necessária para avançar na consolidação dos
princípios e diretrizes dos SUS. Dados do perfil dos usuários são importantes para a
qualificação da dispensação, para a programação do tratamento e para caracterização
dos usuários com doenças reumáticas.
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DESFECHOS RELACIONADOS À VACINAÇÃO PARA HEPATITE B ENTRE
TRABALHADORES ADULTOS DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DA BAHIA
SOUZA, F.O - Fernanda de Oliveira Souza
PINHO, P.S.F – Paloma de Sousa Pinho Freitas
Introdução:A vacina para hepatite B deve ser ofertada aos grupos vulneráveis não
vacinados ou sem comprovação de vacinação anterior, a saber: gestantes, trabalhadores
da saúde e outros grupos expostos tendo em vista o elevado risco da circulação do
vírus.Objetivo:O estudo teve como objetivo re-conhecer o estado vacinal para hepatite
B de trabalhadores adultos de uma universidade pública federal, bem como a realização
do teste sorológico para confirmação da imunidade ativa.Metodologia:O estudo teve
desenho de corte transversal. A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2012 e janeiro
de 2013, após aprovação do comitê de ética e pesquisa. Mediante questionário
individual, foram entrevistados 175 trabalhadores da universidade. Os dados foram
digitados e analisados no programa SPSS, versão 19.0. Resultados:Observou-se que do
total de trabalhadores entrevistados (docentes, técnicos administrativos, auxiliar de
serviços gerais, porteiros e outros), 70,3% respondeu sim, para a pergunta: Você já
recebeu vacinação para hepatite B? Apenas, 41,7% destes afirmaram ter recebido as três
doses previstas para o esquema considerado completo. Daqueles que receberam o
imuno, apenas 30,9% mencionaram ter feito exame sorológico. 14,8% dos trabalhadores
que fizeram o exame constataram que não haviam desenvolvido proteção contra a
doença. Dentre os 175 trabalhadores entrevistados, apenas 26,3% confirmou imunidade
para hepatite B (anti-HBs positivo). Reconheceu-se a população docente com a maioria
das respostas positivas para realização do exame (76,1%), neste caso observa-se que a
maior escolaridade pode conduzir os indivíduos a maior conhecimento a cerca da
necessidade da análise sorológica após a imunização.Conclusão:Considerando que
cerca de 5% da população que se vacina contra hepatite não evolui com produção de
anticorpos suficientes para garantir proteção, a comunidade trabalhadora precisa ter o
conhecimento que é necessária a investigação da formação de anticorpos para a doença,
através do exame sorológico. A instituição empregadora necessita adotar medidas de
sensibilização a sua comunidade trabalhadora, tendo em vista o risco de adoecer dentro
e fora do trabalho. O benefício de estratégias de informação consiste em reduzir a
probabilidade de adoecer, e, assim,não causar despesas adicionais devido às medidas de
suporte,à aquisição de medicamentos e à perda de remuneração.
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PREVALENCIA

DE

DISTÚRIOS

MUSCULOESQUELÉTICOS

EM

PESCADORAS ARTESANAIS/MARISQUEIRAS DE SAUBARA - BA.
MARIA CAROLINA BARRETO MOREIRA COUTO
RITA DE CASSIA FRANCO REGO
ILA ROCHA FALCÃO
JULIANA DOS SANTOS MULLER
WENDEL DA SILVA VIANA
VERONICA MARIA CADENA LIMA
IVONE BATISTA ALVES
Os Distúrbios Musculoesqueléticos (DME) podem resultar de múltiplos fatores
relacionados ao trabalho. Demandas físicas que exijam a superutilização das estruturas
anatômicas e tempo insuficiente de recuperação representam alto risco para
desenvolvimento de DME. As categorias profissionais como, industriários, bancários,
operadores de telemarketing e caixas de supermercado já são consideradas de risco para
o desenvolvimento dessas afecções.

Entretanto,

a categoria de

pescadoras

artesanais/marisqueiras ainda vem sendo pouco pesquisada, portanto o objetivo do
presente projeto é de verificar a prevalência de DME numa população de marisqueiras
em Saubara - Bahia. Trata-se um estudo epidemiológico de corte transversal. Os dados
foram coletados através da aplicação de um questionário estruturado. Os instrumento
utilizado foi originário do Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), para
identificação de sintomas musculoesquelético e possível DME em 12 regiões do corpo.
A área de estudo corresponde a uma comunidade de marisqueiras em Saubara (BA) que
tem como tradição a comercialização de marisco, além de ser voltada para o turismo. A
amostra

contou

com

209

pescadoras

artesanais/marisqueiras,

selecionadas

aleatoriamente. Os casos de DME foram definidos como relato de dor ou desconforto
em alguma região do corpo nos últimos doze meses, com duração maior que uma
semana ou frequência mínima mensal, que tenha provocado ausência ou necessidade de
restrição ao trabalho; ou busca de atenção médica; ou grau de severidade maior ou igual
a 3, em uma escala de 0 a 5. A região mais acometida foi a lombar, com prevalência de
75,6% de DME, seguida por punho/mão, com 63,6% da população com queixas
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compatíveis à presença de DME, pescoço (63,2%), parte alta das costas (61,2%), ombro
(53,1%), joelho (45%), perna (50,2%), antebraço (37,3%), pé (37,3%), tornozelo
(31,6%), coxa (30,6%), e cotovelo (19,6). Mesmo com os critérios de especificidade
para definição de caso, as prevalências de DME foram extremamente altas nesta
população. Estes resultados comprovam a necessidade de uma maior sensibilização dos
setores de saúde e previdenciários. Pretende-se com o presente estudo subsidiar ações
de intervenções no sentido de prevenir ou reduzir os casos de DME e suas
consequências.
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ADESÃO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS QUIMIOTERAPICAS PARA O
TRATAMENTO DE CÂNCER
Raquel Vilanova Araujo1, Viriato Campelo2, Márcia Helena Rodrigues da Silva3, Ruth
Soares de Souza4, Sandra Suely Lopes Carvalho4, Regina Célia Vilanova Campelo5
RESUMO
INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas tem-se observado um acelerado avanço no
tratamento do câncer, onde a tecnologia tem sido uma aliada na prevenção e no
tratamento dos diversos tipos de câncer. O tratamento para o câncer é um fator
predominante desde a descoberta até sua cura. Frente a este fato necessita-se de um
conhecimento profundo, da doença e de suas possíveis formas de terapia para a
melhorqualidade de vida do paciente. OBJETIVO: Descrever a adesão de enfermeiros
às novas tecnologias ao tratamento quimioterápicode câncere identificar as dificuldades
e/ou facilidades para sua adesão. MÉTODOS: Estudo de campo, transversal, com
abordagem qualitativa, envolvendo 10 enfermeiros (as) de um Hospital Filantrópico
especializado no tratamento do câncer em Teresina (Piauí) entre março e julho de 2012.
Foram considerados critérios de inclusão: trabalhar a pelo menos dois anos no Hospital
o aceite em participar da pesquisa com assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. RESULTADOS: Foram entrevistados 10 enfermeiros, deste, 2 eram do
sexo masculino e 8 feminino, sete, tinham entre 2 e 3 anos de formação acadêmica, sete
trabalhavam na instituição a 2 ou 3 anos, duas entre 4 e seis anos e uma a mais de anos.
Quando questionadas sobre a adesão às novas tecnologias para o tratamento do câncer,
relataram participar das atualizações e discussões sobre o tema, que são realizadas
principalmente nas discussões do grupo de oncologia do hospital, criado devido a
necessidade de acompanhar e passar para os enfermeiros as novas tendências no
tratamento do câncer. Foi relatado mais segurança ao lidar e avaliar o paciente em
tratamento quimioterápico. Percebe-se a melhor qualidade do tratamento.
Os
profissionais relataram interesse em aprofundar o conhecimento sobre o câncer e as
novas abordagens terapêuticas. Na oportunidade foi exposto dificuldades quanto ao
incentivo e motivação da instituição quanto a qualificação e treinamento da equipe de
enfermagem em oncologia. CONCLUSÃO: É importante que as instituições de saúde
estejam empreitadas na qualificação dos profissionais para que acompanhem os avanços
tecnológicos no tratamento do câncer e o incentivoao desenvolvimento de pesquisas
cientificas no sentido de implementar rotinas, protocolos em decorrência das
necessidades diagnosticase oferecer tratamento de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Oncologia. Tecnologias. Adesão.
1

Programa de Pós-graduação Mestrado em Ciências e Saúde-Universidade Federal do
Piauí – UFPI 2Professor associado-UFPI. Coordenação do Mestrado em Ciências e
Saúde-UFPI. 3Docente do Curso de Enfermagem-Faculdade Santo Agostinho-FSA,
Pós-graduação em Enfermagem do trabalho-UNIFESP, Pós-graduação Saúde Pública –
FIOCRUZ. 4Graduação em Enfermagem-FSA. 5Programa de Pós-graduação Mestrado
em Ciências e Saúde-UFPI
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Pereira, Karine G; Peres, Marco A; Barreto, Rodolfo PP; Boing, Alexandra C;
Aziz, Marina M; d' Orsi, Eleonora.
Introdução: O crescente aumento da população idosa e também das doenças
crônicas têm ocasionado ao uso de uma maior quantidade de medicamentos.
Objetivo: Analisar o uso de medicamentos por idosos residentes na área
urbana de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, estimando a prevalência e os
fatores associados à polifarmácia e ao uso de medicamentos potencialmente
inapropriados (MPIs) entre estes idosos. Métodos: Foi realizado um estudo
transversal populacional de base domiciliar em uma amostra de 1705 idosos
com idade igual ou superior a 60 anos, entre 2009 e 2010. Os dados foram
analisados por meio de regressão de Poisson, as variáveis dependentes foram
polifarmácia (definida como uso de 5 ou mais medicamentos) e uso de
medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, de acordo com os
critérios de Beers-Fick. Utilizou-se as variáveis sociodemográficas, de saúde,
utilização de serviço de saúde e autoavaliação como exploratórias.
Resultados: A prevalência de polifarmácia e do uso de medicamentos
potencialmente inapropriados foram de 34,1 (IC 95% 30,6-37,6) e 18,3 (IC95%
15,9-20,6) respectivamente. A polifarmácia foi 25,0% mais elevada entre os
idosos que possuíam autopercepção de saúde negativa, 89,0% nos que
tiveram consulta médica nos últimos 3 meses, quase 20 vezes mais elevada
nos que autorrefeririam três ou mais doenças crônicas e 55,0% maior nos
idosos com dependência funcional moderada/grave. O uso de medicamentos
potencialmente inapropriados foi associado a doenças crônicas, com uma
prevalência 5 vezes maior entre os idosos com 3 ou mais doenças crônicas.
Além disso, 21% dos idosos entrevistados referiram uso de MIPs, sendo a
fluoxetina, o medicamento de maior prevalência referido por 18% destes
idosos. Conclusão: Os resultados indicam prevalência importante na
existência de polifarmácia e no uso de medicamentos potencialmente
inapropriados entre os idosos, revelando a necessidade de ações
multidisciplinares que promovam o uso racional de medicamentos e que
garantam maior segurança à farmacoterapia utilizada por esta população.
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Autores: Elma Freitas do Nascimento
Nadjla Ferreira Souza

Categoria: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias
- Doenças imunopreveníveis

Perfil laboratorial da coqueluche de amostras analisadas no LACENPE no período de 2010 a 2013
Nascimento, E. F.; Souza, N. F.
Introdução. A coqueluche é uma doença transmissível,
imunoprevenível, que atinge o aparelho respiratório e que, por ainda
causar muitas mortes, ainda permanece como alerta de Saúde
Pública. Tem por principal causador a bactéria Bordetella pertussis e o
diagnóstico laboratorial é realizado através de cultura para isolamento
da bactéria, sendo considerado padrão-ouro pelo Ministério da Saúde.
Objetivos. Descrever o perfil laboratorial do diagnóstico da
coqueluche de amostras analisadas no Laboratório Central de Saúde
Pública Drº Milton Bezerra Sobral - LACEN-PE, no período
compreendido entre julho de 2010 a dezembro de 2013. Método. Os
dados secundários foram coletados do Sistema de Gerenciamento
Laboratorial (GAL) do LACEN-PE, recebidos no período de julho de
2010 a dezembro de 2013. Resultados. Foram recebidas 1188
amostras, das quais 130 provenientes de outros estados. Destas, 113
recebidas em 2010, sendo 01 positiva (0,9%); 235 em 2011, 13
positivas (5,5%); 438 em 2012, 77 positivas (17,6%); e 399 no ano de
2013, 42 positivas (10,5%). Dos casos confirmados laboratorialmente,
60% foram do sexo feminino, 39% masculino e 1% ignorado. Quanto à
idade, houve predomínio de ocorrência nos menores de 01 ano
(85,5%), onde a maioria se concentrou em menores de 02 meses com
40,4% do total. Visualizou-se uma progressiva diminuição à medida
que recebem a vacina, onde aos 02 meses ocorreram em 16,9% das
amostras, aos 03 meses, 13,9%, e aos 04 meses, 6,0%. Conclusão.
Os dados mostraram que a população analisada mais vulnerável
foram os de não vacinados, ou seja, abaixo de 02 meses, seguidos
pelos com esquema de vacina incompleto. Como nesta faixa etária a
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transmissão ocorre principalmente por um adulto, pode-se sugerir uma
campanha de orientação da população para que restrinjam as visitas
aos bebês até que os mesmos estejam vacinados, e que esta
orientação
seja
aplicada
também
para
outras
doenças
imunopreveníveis.
Palavras-chave: Coqueluche; Doenças imunopreveníveis; Diagnóstico
laboratorial.
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RESUMO

IMAGEM CORPORAL E AUTOESTIMA CORPORAL EM ADOLESCENTES
Rêgo, Ana Lúcia1; Lopes, Claudia de Souza2
Introdução:
No mundo ocidental, as imposições sociais exacerbam as preocupações com o
peso, a forma e a aparência corporal, tornando-as questões importantes para a saúde e
influenciando diretamente a percepção da autoimagem e a autoestima corporal, sendo os
adolescentes o grupo mais vulnerável a estas condições.
Objetivo: Analisar a associação entre autopercepção da imagem corporal e autoestima
corporal em adolescentes, segundo sexo e faixa etária.
Método: Estudo seccional realizado com 305 adolescentes alunos de uma escola pública no
Rio de Janeiro, sendo 174 do sexo masculino e 131 do sexo feminino, com idades entre 10 e 18
anos. Foi considerada como variável dependente a autoestima corporal e como independente
a imagem corporal. Para avaliação da autoestima corporal nos domínios “aparência”, “peso”,
“atribuição” e autoestima total, foi utilizada a Escala de Estima Corporal para Adolescentes e
Adultos - BESSA (Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults) e para a autopercepção da
imagem corporal, a Escala de Silhueta (Contour Drawing Rating Scale), ambas validadas para
adolescentes brasileiros. Os dados foram obtidos pela aplicação de questionário
autopreenchível aos adolescentes por profissionais treinados. Realizou-se regressão linear
estratificada por sexo e faixa etária para verificar o grau de associação entre as variáveis
estudadas.
Resultados: Em ambos os sexos e faixas etárias, quanto maiores as silhuetas (figura atual) dos
adolescentes, mais baixos foram os escores de autoestima corporal, sendo estes resultados
mais expressivos em adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 14 a 18 anos.
Conclusão: A baixa autoestima corporal esteve associada com a imagem corporal nos
adolescentes de ambos os sexos. Estes achados sugerem a importância de se avaliar a
autoestima corporal dos adolescentes, proporcionando aos profissionais de saúde um
conhecimento mais amplo sobre os sentimentos dos jovens em relação ao seu corpo e
aparência, propiciando, assim, ações voltadas para melhorar a autoestima e a saúde dos
adolescentes. O tema é complexo e os dados avaliados são limitados, sendo necessária a
realização de pesquisas científicas futuras.
Palavras chaves: Adolescentes. Autoestima Corporal. Imagem Corporal.
1

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO/ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 2 INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL/ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FINANCIAMENTO CAPES
PARA BOLSA DE MESTRADO.
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Acesso a medicamentos em município com ampla cobertura da Estratégia da Saúde da
Família no estado de São Paulo
Marlene Rosimar da Silva Vieira – Universidade Católica de Santos
Claudia Barros – Universidade Católica de Santos
Maria Cecília Alves – Instituto de Saúde da Secretaria de Saúde-SP
Sylvia Restrepo – Universidade Católica de Santos
Paulo Angelo Lorandi – Universidade Católica de Santos
Aylene Bousquat – Universidade Católica de Santos
Introdução: A Política Nacional de Medicamentos busca garantir o acesso da população a este
insumo. Embora constitucionalmente definido como universal e integral, o SUS convive com um
segmento de saúde suplementar gerando uma cobertura duplicada. Este mix entre o público e o
privado torna-se presente nas unidades públicas quando são dispensados medicamentos para
portadores de planos de saúde. Objetivo: Identificar o uso de medicamentos e a utilização de
recursos financeiros próprios para esta aquisição. Metodologia: Inquérito populacional com
amostragem complexa foi realizado entre moradores com mais de 19 anos do município de Praia
Grande, São Paulo, que tem alta cobertura da Estratégia da Saúde da Família. As variáveis
independentes incluíram as características sociodemográficas, profissional que prescreveu o
medicamento e posse de plano de saúde. As variáveis dependentes foram a utilização de
medicamento nos últimos 15 dias e o uso de recursos financeiros próprios para a aquisição deste.
Qui-quadrado de Pearson e o Teste exato de Fischer foram utilizados para o cálculo das
diferenças entre as proporções. O nível de significância foi de 5%. Resultados: Foram
entrevistados 1.133 moradores, dos quais 512 (45%) relataram ter utilizado medicamento.
Pertencer à faixa de renda superior, sexo feminino, utilização de serviço de saúde no último ano e
maior idade se associaram a este uso. Não foi observada associação entre ter plano de saúde e
cobertura da Estratégia da Saúde da Família com a utilização de medicamentos. 31,3% dos
medicamentos foram prescritos por profissionais do setor privado; 54% dos medicamentos de
usuários com planos de saúde não foram adquiridos através do desembolso direto, ou seja, a
aquisição ocorreu em farmácias de unidades públicas de saúde ou do Programa Farmácia
Popular do governo federal. Por outro lado, 17% dos medicamentos utilizados por usuários do
SUS foram obtidos através de desembolso direto. Conclusão: O desembolso direto para
aquisição de medicamentos é uma realidade no sistema de saúde brasileiro, no entanto no
presente caso, esta realidade foi minimizada para os Usuários do SUS. Apoio: CNPq
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MORTE VIOLENTA DE MULHERES
NECROPSIADAS NO IML EM SÃO LUÍS, MARANHÃO

ALVES, A.G.; BASTOS,A.S;LAGO,R.S.R.;CARVALHO,W.R.C.; SANTOS,H.L.N.;
FIRMO,W.C.A.

INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher se confunde com a história da humanidade,
sendo inclusive importante na formação social do nosso país. É raro que a violência contra a
mulher ocorra apenas em suas formas isoladas, sendo em geral modalidades combinadas de
violência, ordinariamente acompanhadas de violência física e em muitas delas culminando
com seu pior desfecho, a morte. OBJETIVO: Conhecer o perfil epidemiológico das mortes
violentas de mulheres necropsiadas no Instituto Médico Legal (IML) em São Luís- MA, no
período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012. MÉTODOS: Estudo analítico transversal do
tipo retrospectivo e documental. Primeiramente organizou-se o levantamento das informações
socioeconômico-demográficas e da distribuição das mortes violentas. Realizou-se a análise
estatística e testou-se a existência ou não de associação entre as variáveis de exposição e o
desfecho através dos testes Qui-quadrado e Exato de Fisher (nível de significância adotado foi
de 5%). Utilizou-se para tais análises o programa STATA®, versão 12.0. RESULTADOS: A
amostra foi composta de 587 mulheres necropsiadas. Observou-se o seguinte perfil: o maior
percentual de mulheres maranhenses (83,65%), a grande maioria solteiras (67,36%), com
idade entre 30 a 59 anos (38,84%), donas de casa (31,25%). O maior número de mortes foi
por acidente de trânsito, em 36,96% dos casos (N=217), seguido de ferimento por arma
branca ou projétil de arma de fogo, em 24,02% (N=141) dos casos. Observou-se associação
estatisticamente significante, p=0,000 (p<0,05) entre as causas de mortes violentas de
mulheres necropsiadas e a idade das mesmas, encontrou-se que as mulheres na fase adulta
jovem (19 a 29 anos) e na fase adulta (29 a 59 anos) representaram a faixa etária com o maior
número de mortes violentas. Observou-se também a associação entre ocupação/profissão e
mortes violentas, (p=0,000). Sendo a maior frequência dessas mortes observadas em mulheres
cuja ocupação era ser dona do lar 36,22%. CONCLUSÃO: As características das mortes
violentas de mulheres de São Luís refletem algumas particularidades próprias desta região,
mas que não se distanciam muito da realidade brasileira e que precisam ser ainda mais
aprofundadas, não constituindo uma mera curiosidade.
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AVALIAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE:
VISÃO DOS TRABALHADORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Rebecca Soares de Andrade Fonseca dos Santos
Lílian Bezerra Silva do Nascimento Caldas
Maria Leopoldina Padilha Falcão
Paulo Sávio Angeiras de Góes
Introdução: A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (EPS) objetiva
transformar as práticas profissionais e da própria organização do trabalho, tendo as
necessidades de saúde das populações como referência. É uma ferramenta que trabalha
a implicação dos sujeitos. Objetivo: Avaliar como a EPS é percebida pelos
profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Métodos: Trata-se de um estudo
qualitativo, realizado numa Unidade de Saúde da Família (USF) em Recife. Utilizou-se
grupo focal (GF) para coleta de dados. O GF teve a participação de 7 profissionais de
saúde da USF referida, sendo 3 de nível superior,2 de nível técnico e 2 nível médio,
com duração de uma hora. Na condução do GF foi utilizado um guia de temas. Em
seguida foi aplicado o passo 1 do Método Altadir de Planificação Popular (MAPP),
onde os participantes puderam selecionar os problemas e, em seguida ordená-los
segundo a importância e a prioridade que atribuíram à sua solução. Foi realizado
registro escrito e de áudio, além de observações dos pesquisadores. Os dados foram
tratados através da análise de conteúdo. Resultados: A maioria dos participantes do GF
foi do sexo feminino (86%). O tempo médio de trabalho na ESF foi de 9,7 anos
(DP±4,7). A análise dos dados possibilitou constatar que existe uma dificuldade de
comunicação entre os trabalhadores e a comunidade, levando ao afastamento e a não
criação de vínculos. Observou-se ainda que os profissionais são submetidos à
inadequadas condições de trabalho (falta de insumos e ausência de profissionais),
gerando desmotivação com o trabalho. Poucos profissionais relataram desejo de fazer
algo além do que são cobrados, demonstrando um conformismo dos demais com a
situação de trabalho em que se encontram. Quanto às percepções acerca de EPS, um
grupo relata a educação continuada como suficiente, enquanto outro relata a necessidade
de matriciamentos. Com a aplicação do MAPP, se constatou que o grupo buscou a EPS
para resolução de alguns impasses de seus processos de trabalho. Conclusões: Concluise que apesar de muitas das dificuldades enfrentadas pelos profissionais, quando se
toma como objeto de análise seu processo de trabalho (algo significante) e se estimula a
reflexão, os profissionais percebem a EPS como uma aliada, propondo soluções para
alguns impasses e até mesmo desejos da equipe.
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Título: Diversidade do comportamento epidemiológico da Malária nas regiões de
saúde do Estado do Amazonas de 2002 a 2011
Autores: Wagner Cosme Terrazas, Daniel Barros de Castro, Rosemary Costa Pinto,
Bernardino Cláudio Albuquerque e José Ueleres Braga.
Introdução: A malária é o maior problema de saúde pública do Estado do
Amazonas e sua redução tem desafiado pesquisadores brasileiros há pelo menos
um século. Objetivo: Descrever e comparar a evolução histórica da incidência de
malária nas regiões de saúde do Estado do Amazonas de 2002 a 2011. Método: Foi
realizado um estudo ecológico misto com base em dados secundários da vigilância
da Malária (SIVEP-MALÁRIA). A comparação de regiões do Estado baseou-se em
taxas de incidência padronizadas por idade e sexo, razão de morbidade
padronizada e média móvel espacial. Resultados: Cerca de 1 milhão e 200 mil
casos novos de malária ocorreram no Amazonas de 2002 a 2011. Entretanto, uma
redução de 73% da carga de morbidade ocorreu entre 2005, quando foram
notificados 232 mil casos, e 2011, com 61 mil casos. Diversos padrões de curva
endêmica foram observados nas regiões amazonenses. A curva endêmica do
Estado apresenta duas fases distintas: período de incremento da incidência (2002
a 2007) e de redução da incidência (2008 a 2011). Esse trajeto é observado em
cinco regiões do Estado (Médio Amazonas, Rio Madeira, Rio Negro-Solimões, Rio
Purus e Triângulo). Duas regiões não apresentam tendência de redução no Estado
(Rio Juruá e Alto Solimões), a região Baixo Amazonas apresenta baixa incidência,
sem variações importantes no período, e a região Entorno de Manaus e Rio Negro é
a única com declínio nos anos do estudo. Em todo o período, o município de
Manaus, apresentou a maior notificação de malária do Estado. Entretanto, o
crescimento do número de notificações dos municípios do interior tem tornado
esta área mais influente na taxa média do Amazonas do que a capital, isto é,
enquanto a capital perde "peso", o interior ganha. No período de 2005 a 2008, os
municípios de Borba, Novo Aripuanã e Manicoré apresentaram alto índice de
malária, fazendo com que a região do Rio Madeira apresentasse taxas de incidência
elevadas quando comparadas com a média do Estado. A partir de 2009, observa-se
redução dessa incidência na parte leste do Estado, principalmente em Manaus e
municípios adjacentes. Conclusão: O comportamento epidemiológico da Malária
nas regiões de saúde do Amazonas é bastante diverso e a distribuição espacial da
malária revela claramente a interiorização da endemia no Amazonas, mais
intensamente no período 2007a 2011.
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Tendência da Mortalidade por câncer em crianças e adolescentes do
Espírito Santo: 1996-2010
Autores: Jéssica Hildebrando de Souza; Fabiola Naomi Eto; Letícia Chagas de
Oliveira; Letícia Vasconcelos Pereira; Wend Matos Gazoli; Elizabete Regina
Araújo de Oliveira.
Introdução: O câncer infanto-juvenil pode ser considerado raro, pois
corresponde a uma incidência de 1 a 3% de todos os novos casos de
neoplasias malignas no mundo, mas com uma expressiva representatividade
das mortalidades da infância e adolescência. Objetivo: Analisar a tendência da
mortalidade por câncer em crianças e adolescentes residentes no estado do
Espírito Santo entre os anos de 1996 e 2010. Métodos: Trata-se de um estudo
descritivo de análise de tendência, baseado em dados secundários. Foi obtido
o numero de óbito de crianças e adolescentes residentes no Estado do Espírito
Santo no período de 1996 a 2010, registrados no Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), que possuíam como causa de óbitos as neoplasias,
correspondentes ao capítulo II do CID-10. Para análise da tendência foram
consideradas as variáveis sexo e faixa etária (dividida em três grupos: 1 a 4
anos; 5 a 9 anos e 10 a 14 anos). Utilizando o programa Microsoft Office
Excel® 2007, foram calculados os coeficientes de mortalidade e gerados os
gráficos de tendência da mortalidade. Resultados: No período estudado foram
registrados 568 óbitos no Espírito Santo, sendo 34,6% na faixa etária de 5 a 9
anos e 57,4% no sexo masculino, representando as maiores mortalidades. A
Leucemia foi o tipo de câncer com maior numero de óbitos com 32,1%, seguida
pelas neoplasias do sistema nervoso central que apresentou 28% dos óbitos.
Conclusão: No estudo foi possível observar um predomínio de óbitos por
câncer no Espírito Santo na faixa etária de 5 a 9 anos e no sexo masculino,
apresentando-se estável nesta faixa etária, ou seja, sem tendência para o
crescimento ou para o declínio, porém com uma tendência de crescimento no
sexo masculino. A leucemia é o câncer com maior mortalidade e apresentando
uma tendência de crescimento.
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Prevalência de polifarmácia entre idosos hipertensos em uma Farmácia Básica no
sul do Brasil
Janaina Soder Fritzen1
Marcela Corso Arend1
Fabiane Raquel Motter1
Maria Teresa Anselmo Olinto 1
Vera Maria Vieira Paniz1

Introdução: A elevada prevalência de doenças crônicas representa um dos principais
desafios do envelhecimento populacional. Dentre essas, a hipertensão arterial sistêmica
(HAS) é a mais prevalente, sendo responsável por altos índices de morbimortalidade e
pelo uso de múltiplos medicamentos. O uso concomitante de fármacos associado às
condições fisiológicas e clínicas peculiares ao idoso torna o uso de medicamentos alvo
de preocupação para o setor saúde. A polifarmacoterapia é muitas vezes necessária,
contudo, deve ser supervisionada, pois pode resultar em iatrogenias, internações e
gastos desnecessários. Objetivo: Avaliar a prevalência de polifarmácia e fatores
associados em idosos portadores de HAS. Método: Estudo transversal com idosos de 60
anos ou mais, portadores de HAS que utilizam medicamentos anti-hipertensivos e os
adquiriram na Farmácia Básica de São Francisco de Paula/RS, entre novembro/2010 e
fevereiro/2011. Polifarmácia foi definida pelo uso de cinco ou mais medicamentos.
Utilizou-se regressão de Poisson com variância robusta para avaliar a associação entre
características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de saúde e de
utilização de serviços de saúde com o desfecho, adotando-se um nível de significância
p<0,05. Resultados: Entrevistou-se 336 idosos, sendo a maioria mulheres (57,1%),
média de idade 68,4 anos (DP 6,1) e de escolaridade 5,4 anos (DP 12,0), não fumantes
(46,1%), com autopercepção de saúde regular/ruim (60,7%), com até três consultas/ano
(29,5%), que consultam o mesmo médico (53,9%), e que possuem até duas
comorbidades (44,75%). A prevalência de polifarmácia foi de 41,4% (IC95% 1,36 1,47). Após ajuste, sexo feminino (RP 1,09; IC 1,02-1,18), nenhum ano de estudo (RP
1,17; IC 1,02-1,34), consulta ao mesmo médico (RP 1,09; IC 1,01- 1,18), autopercepção
de saúde regular/ ruim (RP 1,10; IC 1,02-1,19) e presença de 3-4 comorbidades (RP
1,29; IC 1,20-1,39) associaram-se com polifarmácia. Conclusão: O número elevado de
comorbidades pode explicar a alta prevalência de polifarmácia. Em função dessas
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doenças que acompanham o processo de envelhecimento, o uso de múltiplos
medicamentos pode ser

inevitável,

porém, deve-se atentar para prescrever

medicamentos a critérios do uso racional, orientar o idoso sobre o uso correto dos
medicamentos e realizar consultas periódicas que reavaliem a necessidade continuada
da polifarmácia.
*1 Pós Graduação em Saúde Coletiva, Universidade do Vale do Rio dos Sinos
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Título: “Aspectos metodológicos cualitativos en los modelos epidemiológicos explicativos con
base poblacional”
Autores: Jimena Vicens, Gastón Perman, Daniel Ferrante, Martín O´Flaherty, Herman
Schargrodsky, Valeria Aliperti, Walter Masson Juárez, Silvana Figar.
Introducción Los modelos explicativos de eventos poblacionales dan información útil para la
gestión en salud. Una fortaleza es que incorporan la incertidumbre en datos primarios y premisas en
forma transparente, facilitando el uso de evidencia sin frenar las decisiones. Sin embargo, raramente
la metodología para la selección de estudios a incluir es explicitada. El modelo IMPACT, intenta
explicar cómo influyen los cambios en tratamiento y factores de riesgo (FR) en la mortalidad por
enfermedad coronaria (EC). Objetivo: estandarizar la metodología de búsqueda y selección de
evidencia poblacional sobre FR a incluir en el IMPACT, en contextos con evidencia primaria
escasa, errónea o inexistente.
Métodos 1) En reuniones iterativas de expertos, mediante técnicas cualitativas de grupo de
discusión, desarrollamos definiciones para a) dimensiones prioritarias a evaluar en cada estudio
para ser elegible, b) estrategia de búsqueda de fuentes de evidencia para cada FR en 1995 y 2010:
prevalencia de tabaquismo, sedentarismo y diabetes (DB), media de tensión arterial sistólica (TS),
índice de masa corporal (IMC) y colesterol. Desarrollamos estrategias para 2) localizar evidencia
gris o bases de datos secundarias 3) elaborar supuestos cuando no existe evidencia primaria 4)
evaluar la calidad de la información para cada FR en reunión de expertos.
Resultados Los dominios de mayor influencia en la selección de los trabajos fueron: nivel de
representatividad poblacional, validez de resultados, estratificación poblacional y adecuación
temporal. La estrategia de búsqueda resultó en una “búsqueda bibliográfica dirigida” en bola de
nieve. El paso más complejo fue obtener las bases de datos, para lo que fue valioso la creación de
un “consejo asesor” con intervención ministerial valorando el aporte del autor. Por consenso se
consideraron adecuadas las fuentes nacionales en los FR excepto en colesterol y TS, que usaron
datos modelizados del IMPERIAL College, dado la ausencia de evidencia. Sedentarismo, DB e
IMC, requirieron proyección temporal de encuestas con diferente período de análisis.
Conclusiones En Argentina fue factible sistematizar la recolección y selección de la información
para modelar los cambios en la mortalidad por EC entre 1995 y 2010 atribuibles a FR. Es de valor
presentar estos aspectos metodológicos ya que influyen en gran medida en los resultados del
modelo final.
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ANÁLISE DO CREMATÓCRITO DE AMOSTRAS DO BANCO DE LEITE
HUMANO (BLH) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO
ANTÔNIO DE MORAIS (HUCAM).
Autores: MELOTTI, M.M.R.; MONTEIRO, M.M.; SENA, T.R.; DE ANGELI,
L.A.;

PONTES,

M.B.;

SADOVSKY,A.D.I..

Instituição: Departamento de Pediatria e LIPED /HUCAM.
Introdução: O Leite Humano (LH) é a melhor fonte nutricional e imunológica para
o lactente. Objetivo: Analisar o crematócrito das amostras de leite materno
recebidas pelo BLH do HUCAM, associando seu conteúdo energético, lipídico e
acidez com a idade cronológica da criança (ICC) no momento da doação. Métodos:
Estudo descritivo, transversal, de dados retrospectivos do BLH do HUCAM de
Jan/2008 a Dez/2012. Resultados/Discussão: Foram analisados 4725 frascos que
apresentaram volume médio=271,85 ml (mediana 250; DP 111,40); acidez média
(AM) =2,9ºD (mediana 3; DP 0,96); média % do creme=4,32 (mediana 3,87; DP
0,2); média % de gordura=2,55 (mediana 2,25; DP 1,45); média calorias=579,23
kcal/L (mediana 549; DP 141,84); média ICC=54 dias (mediana 31; DP 63). A
Associação de ICC com LH mostrou acidez em todas as amostras de LM, fator que
auxilia a absorção de Ferro e Cálcio. O % de creme associado com ICC, teve uma
progressiva redução com maior decréscimo após os 6 m. O % de gordura e valor
calórico demonstraram conteúdo energético compatível com as necessidades
calóricas da criança e relação inversamente proporcional a ICC nos primeiros 6 m,
com redução ate os dois anos, sugerindo a real necessidade de complementação
com outros alimentos para manter ganho pondero-estatural adequado. Conclusão:
O estudo reforça a importância nutricional do leite humano nos primeiros 6 m e na
complementação da alimentação até os 2 anos de vida do lactente.
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OCORRÊNCIA DE INFECÇÃO POR TRICHOMONAS VAGINALIS EM
MULHERES ATENDIDAS EM UM SERVIÇO PRIVADO DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE BACABAL, MARANHÃO, BRASIL
CARDOSO, A.L.R.;BARROS,R.C.;FIRMO,W.C.A.; CARVALHO, W.R.C.;
PADILHA,L.L.; SANTOS, H.LN.; CRUZ, B.M.

Trichomonas vaginalis é um organismo anaeróbico facultativo, que ocasiona uma
doença venérea, a tricomoníase, este é transmitido através da relação sexual e pode
sobreviver por mais de uma semana sob o prepúcio do homem sadio, após o coito com a
mulher infectada. O homem é o principal vetor da doença, com a ejaculação, os
Trichomonas presentes na mucosa da uretra são levados à vagina pelo esperma. O
estudo teve como objetivo mostrar a ocorrência da infecção por T. vaginalis em
mulheres atendidas em um laboratório particular do município de Bacabal-MA. Foi
realizado um estudo descritivo, documental com corte transversal de abordagem
quantitativa, utilizando fichas do protocolo de entrega de resultados de exames
citopatológicos cérvico-vaginais, sendo revisados 117 resultados no período de janeiro a
junho de 2013. Foram coletados os dados das pacientes com T. vaginalis, segundo a
detecção ou não de agentes associados. Os dados foram processados e organizados no
programa Microsoft Excel versão 2010. Das fichas analisadas foi possível observar que
30,43% das mulheres apresentaram triconomíase, a frequência de infecção foi maior em
mulheres de 43 a 47 anos de idade 20,43%. Em relação à associação do T. vaginalis
com outros microrganismos observou-se presente a Gardnerella vaginalis com
prevalência em 5,95% dos casos; presença de T. vaginalis e Cândida vaginallis em
7,65% das mulheres e presença de T. vaginalis, Cândida vaginallis e de Gardnerella
vaginalis em 5,95%. A investigação laboratorial é essencial na identificação e detecção
desta patogenia, uma vez que, após sua realização corrobora ao direcionamento do
tratamento apropriado e facilita o controle da propagação da infecção. A prevalência
mundial anual da tricomoníase inclui as mesmas medidas profiláticas destinadas às
outras DST´s, como prática de sexo seguro e preservativo. O metronidazol é o
medicamento de escolha no tratamento da tricomoníase, entretanto, devido à ineficácia
do tratamento de dose única e ao iminente surgimento de cepas resistentes, alternativas
terapêuticas estão sendo investigadas, pois é de grande importância que os agentes
etiológicos sejam adequadamente identificados para que se possa interromper a cadeia
de transmissão.
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José Felipe de Freitas Gomes
Nara Munik de Oliveira Martins
Janete Maria Rebelo Vieira
Maria Augusta Bessa Rebelo
Mario Vianna Vettore

INTRODUÇÃO: Apesar da redução da perda dentária em todo o mundo, o
edentulismo ainda é importante problema entre os idosos. Além disso, os
determinantes sociais contextuais associados ao edentulismo ainda são pouco
conhecidos.
OBJETIVO: Estimar a prevalência e a distribuição geográfica do edentulismo na
população idosa domiciliada nas capitais brasileiras e Distrito Federal e sua
associação com desigualdades sociais contextuais e individuais.
MÉTODOS: Foram utilizados dados dos idosos de 65 a 74 anos de idade com
dados completos da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SBBrasil 2010 (n=5435).
Os indicadores sociais contextuais incluíram o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e a desigualdade de renda (Índice de Gini). Outras variáveis contextuais
avaliadas foram à cobertura de equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde da
Família e a fluoretação da água de abastecimento. As variáveis individuais
incluíram sexo, cor da pele, renda familiar, anos de estudos, número de moradores
por cômodo e número de bens. Modelos de regressão logística multinível foram
usados para estimar odds ratios (OR) e intervalos de 95% de confiança (IC95%)
entre desigualdades sociais e edentulismo.
RESULTADOS: A prevalência de edentulismo em idosos brasileiros foi de 68,7%
(IC95% 64,7;72,4), com variações consideráveis entre as capitais/DF. Dentre as
variáveis contextuais, o Índice de Desenvolvimento Humano na dimensão renda
(IDHm renda) foi independentemente associado ao edentulismo (OR= 1,4; IC95%
1,0;2,0). Idosos com cor de pele parda, do sexo feminino, com menor renda
familiar, menor escolaridade, menor número de bens e residentes em domicílios
com maior número de pessoas por cômodo apresentaram maiores chances para o
edentulismo.
CONCLUSÃO: O nível de desenvolvimento econômico contextual bem como
características individuais de posição social mostraram-se associadas à
prevalência de edentulismo.
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Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: o que revelam três diferentes fontes de
informações, 2008 a 2010.

Lúcia Maria Miana Mattos PAIXÃO1,2,3 Eliane Dias GONTIJO1, Eliane de Freitas
DRUMOND3, Amélia Augusta de Lima FRICHE2, Waleska Teixeira CAIAFFA1,2,
1

Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG

2

Observatório de Saúde Urbana de Belo Horizonte/UFMG

3

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte
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RESUMO
Introdução: Acidentes de trânsito representam importante problema de saúde pública
global. A implantação e o desenvolvimento de políticas de prevenção dos acidentes de
trânsito dependem diretamente de informações qualificadas para o sistema de vigilância,
monitoramento e análise da situação, capaz de determinar a magnitude das ocorrências,
o perfil das vítimas, os meios de transporte envolvidos e a localização das áreas de risco.
Estas informações ainda não são completamente disponíveis na maioria dos países,
incluindo o Brasil. Objetivo: Analisar a contribuição de três diferentes fontes de
informações na descrição de acidentes de trânsito em Belo Horizonte. Métodos: Estudo
exploratório dos Sistemas de Informação da Empresa de Transportes e Trânsito, de
Internações Hospitalares e Mortalidade, com análise de proporções, coeficientes e
medidas de associação. Resultados: Preenchimento inadequado nas três fontes,
destacando o uso de equipamentos de segurança e de álcool pelo condutor. Perfil de
homens, jovens, ocupantes de motocicleta ou pedestres semelhante nos três sistemas.
Além do alto coeficiente de mortalidade dos residentes em Belo Horizonte (19,4 por cem
mil habitantes) no período, observou-se aumento dos acidentes e de vítimas não fatais
com concomitante elevação na taxa de internação (22%) e custos hospitalares (53%) e
maior. envolvimento de motocicletas, proporcionalmente à frota. Condutores homens
apresentaram mais chance de serem feridos (OR: 1,66 IC95%:1,59-1,73) ou mortos
(OR:3,25 IC95%:1,87-5,67); passageiros ou pedestres apresentaram maior chance (OR:
1,81, IC95%:1,58-2,08) de morrer, comparados aos condutores, sendo os idosos os mais
vulneráveis. Verificou-se aumento (12%) das mortes em via pública com 55% de
positividade nos exames toxicológicos e 50% mais chance de acidentes fatais nos finais
de semana. Conclusão: Apesar da incompletude e códigos inespecíficos dos registros
dificultando a enumeração das vítimas, pode-se caracterizar como principais fatores
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associados aos acidentes os pedestres idosos, motociclistas, o uso de álcool e excesso de
velocidade. A análise das três fontes revelou importantes aspectos da cadeia de eventos
relacionados aos acidentes e vítimas de trânsito, fornecendo informações relevantes da
magnitude do problema para guiar estratégias de controle.
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Caracterização dos sorotipos da Dengue no Município de Niterói entre os anos de
2011 a 2013.
Cynthia Braz Machado 1
Ana Lúcia Fontes Eppinghaus2
Juliana de Freitas Amorim1
Introdução: A Dengue é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por um
arbovírus com quatro sorotipos identificados no Brasil.A introdução do vírus tipo 1 nos
estados brasileiros ocorreu em 1986, em 1990 foi identificado o vírus tipo 2 e o tipo 3.
O sorotipo 4 foi identificado pela primeira vez no Município de Niterói-RJ em
2010.Objetivo: Caracterizar o perfil dos sorotipos da Dengue no Município de NiteróiRJ entre anos de 2011 a 2013.Método: Estudo quantitativo que utilizou como
instrumento para coleta de dados o Sistema Nacional de Agravos de Notificação
(SINAN) através da ferramenta Tabwin. Resultados: Em 2011, foram notificados 6.972
casos de Dengue sendo 6.741 casos em residentes de Niterói. Foi realizada a pesquisa
de vírus em 205 casos de residentes, sendo 80 positivas (45 casos vírus Den-1; 25 casos
vírus Den-2 e 10 casos vírus Den-4). Quanto a classificação, nos casos em que foi
isolado o vírus Den-1, 42 casos foram encerrados como Dengue Clássico e 3 casos
como Dengue com complicações. No vírus Den-2, 21 casos foram classificados como
Dengue clássico e 4 casos como Dengue com complicações. No vírus Den-4 os 10 casos
foram classificados como Dengue clássico. Em 2012, foram notificados 7.324 casos de
Dengue, sendo 6.534 em residentes. Foi realizada a pesquisa de vírus em 282 pacientes
residentes, sendo 161 positivos ( um caso Den-1, um caso Den-3 e 159 casos Den-4) e
121 negativos. Quanto à classificação, os dois casos identificados de Den-1 e Den-3
foram encerrados como Dengue Clássico. No caso de vírus Den-4, 156 casos foram
classificados como dengue clássico e 3 casos como Dengue com complicações. Em
2013 foram notificados no município, 13.722 casos de Dengue, sendo 11.953 residentes
de Niterói. Foi realizado a pesquisa de vírus em 265 pacientes, sendo 96 positivos (
vírus Den-4) e 169 negativos, 90 casos foram encerrados como dengue clássico, 6 casos
como dengue com complicações. Quanto a evolução, 30 casos cura, 66 ignorados ou
branco. Conclusão: No ano de 2011 predominou o sorotipo 1, sendo maior a incidência
da classificação Dengue com complicações no sorotipo 2. Em 2012 e 2013 predominou
o sorotipo 4, tendo poucas identificações dos outros sorotipos , dessa forma não foi
possível comparar a incidência de casos complicados entre os sorotipos.

1 Técnica na Assessoria de Zoonoses na Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói-RJ.
2 Coordenadora de Vigilância em Saúde de Niterói-RJ.
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PERFIL DO CONSUMO DE ÁLCOOL DE DEPENDENTES
ACOMPANHADOS EM UM PROGRAMA ESPECIALIZADO

Alvim Pagung de Abreu; Camila Barcelos Vieira; Laerson da Silva de Andrade; Lorena Silveira
Cardoso; Marcos Vinícius Ferreira dos Santos; Marluce Miguel de Siqueira.

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, 40% da população
mundial acima de 15 anos consomem bebidas alcoólicas por ano. Dados
nacionais apontam que a população brasileira está bebendo cada vez mais e
de forma mais nociva.Objetivo: avaliar a relação entre a gravidade da
dependência alcoólica e variáveis clínicas apresentadas por pacientes
alcoolistas.Metodologia:

Trata-se

de

estudo

descritivo,

de

caráter

retrospectivo, no qual foi utilizada a pesquisa documental nos prontuários dos
pacientes que frequentaram o Programa de Atenção ao Alcoolista do Hospital
Universitário Cassiano Antônio de Moraes, de janeiro a agosto de 2013. Como
critério de inclusão considerou-se os prontuários que continham informação da
pontuação do Short Alcohol Dependence Data (SADD), que avalia o grau de
severidade da Síndrome da Dependência Alcoólica. A amostra pesquisa foi de
80 usuários do programa. Resultados:Dos 151 prontuários avaliados, apenas
80 (53%) possuíam o SADD preenchido. Entre estes 80 usuários, 68,8%
apresentavam grau de dependência grave. 16 usuários relataram ter feito uso
de alguma droga ilícita na vida, destes 75% tinham SADD grave. 77,8% dos
que iniciaram o consumo com idade menor que 15 anos tinham SADD grave.
52,7% dos pacientes com grau de dependência grave tinham predileção pelos
destilados. Outro dado que chama atenção é que 77,6% dos pacientes que
tinham alguma complicação gastrointestinal apresentavam um grau de
dependência alcoólica considerada grave. Além disso, 13,3% dos dependentes
graves tinham alguma comorbidade psiquiátrica Discussão: Os dados
encontrados corroboram com resultados disponíveis na literatura sobre o tema,
como: a relação da precocidade do uso de álcool com a maior vulnerabilidade
de se desenvolver o abuso e a dependência, assim como o uso concomitante
de drogas ilícitas; maior gravidade da dependência em bebedores de
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destilados; alta frequência de problemas gastrointestinais em pacientes
dependentes pois o álcool é diretamente tóxico para a mucosa gástrica e
prevalência de depressão significativamente maior em abusadores de
álcool.Conclusão: Observou-se que alto grau de dependência na amostra do
estudo. Os dados deste estudo subsidiam a valorização do perfil do consumo
do álcool na avaliação clínica de dependentes bem como na estruturação de
estratégias preventivas.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL E O PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL PARA O
CÂNCER BUCAL: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL?

ANDRADE, A. P. E. do N.; SILVA, K. da C. da; FREITAS, V. S.; OLIVEIRA, M. C.;
ASSIS, A. F. de; FALCÃO, M. M. L.
Tópico: Epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis/Câncer

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica
multifatorial caracterizada por níveis elevados de pressão arterial (PA). O câncer bucal
(CB) por sua vez é uma doença mutiladora com elevada taxa de morbimortalidade.
Acredita-se que a presença de comorbidades pode agravar ou acelerar a evolução do
CB. OBJETIVO: O presente estudo pretendeu avaliar a relação da presença da
hipertensão arterial sistêmica com o prognóstico do carcinoma escamocelular em
pacientes atendidos em um centro de referência de lesões bucais no período de 1996 a
2012. MÉTODOS: Realizou-se um estudo transversal a partir da avaliação dos
prontuários dos portadores de carcinoma escamocelular (CEC) atendidos no Centro de
Referência de Lesões Bucais (CRLB) do semiárido baiano, no período de 1996 a 2012.
A análise dos dados foi realizada pelo Statistical Package for Social Science - SPSS,
versão 19.0. O nível de significância adotado para a análise estatística em relação ao
objeto de estudo foi de 5%. RESULTADOS: Dos 2.539 indivíduos atendidos no
período de 17 anos, 4,21% (107) foram diagnosticados com CEC e 30,1% (766) com
hipertensão arterial sistêmica. Entre os portadores de CEC, 71,0% (76) foram do sexo
masculino, 95,3% (102) possuíam idade acima de 40 anos. A prevalência de HAS entre
os pacientes diagnosticados com CEC foi de 35,9% (37). A associação da HAS com
prognóstico do câncer bucal não foi estatisticamente significativa (p =0,1560).
CONCLUSÃO: Apesar desse resultado, a observação clínica dos pacientes oncológicos
com HAS aponta para um agravamento da condição neoplásica, entretanto, são
necessários estudos prospectivos que avaliem essa possível relação, uma vez que o uso
de anti-hipertensivos pode interferir na eficácia do tratamento oncológico.

Palavras-chave: hipertensão; neoplasias bucais.
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RESUMO
Introdução: O tétano é uma doença infecciosa, não contagiosa cuja incidência no
Brasil tem diminuído, no entanto é ainda considerado um problema de saúde pública.
Objetivo: Investigar a cobertura vacinal e o conhecimento de acadêmicos dos cursos
de Medicina, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) sobre a vacina antitetânica. Metodologia: O estudo caracteriza-se como
descritivo transversal com abordagem quantitativa. A determinação da amostra
utilizou-se por meio de cálculo amostral de Barnett (1982), determinado em 296
acadêmicos. Os critérios de inclusão foram: estar regulamente matriculado nos cursos
de Odontologia, Medicina ou Enfermagem no semestre letivo de 2010/2, possuir mais
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de 18 anos e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados:
Embora a maioria dos acadêmicos da área da saúde, 74 (91,36%) do curso de
Enfermagem, 133 (97,79%) de Medicina e 74 (91,36%) de Odontologia tenham o
conhecimento de que o tétano é uma doença imunoprevenível, nem todos estão
vacinados. Foi encontrado que 74 (91,36%) acadêmicos de Enfermagem, 115
(85,83%) de Medicina e 62 (76,55%) de Odontologia são vacinados contra o tétano.
Conclusão: Percebe-se que é satisfatório o conhecimento da maioria dos acadêmicos
da área da saúde da UFES sobre o tétano, no entanto nem todos são vacinados ou
realizam o reforço da vacina antitetânica.

Palavras chave: Tétano; Riscos ocupacionais; Imunização; Vacinação.
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TENDÊNCIA DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS QUANTO A
SOBREVIVÊNCIA DO CÂNCER
Raquel Vilanova Araújo
Viriato Campelo
Regina Célia Vilanova Campelo
Maria Luci Esteves Santiago
Aldenora Oliveira do Nascimento Holanda
Uylma Assunção Costa
INTRODUÇÃO: A sobrevivência do câncer esta relacionada à retomada dos
papéis sociais e o enfrentamento cotidiano das limitações decorrentes da
doença e das terapêuticas.
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática. Foi feito uma
busca na Biblioteca Virtual de Saúde, com o descritor sobreviventes, câncer,
sobrevida, surgiram 2035.058 trabalhos, foi escolhido como filtro, trabalhos
publicados na Lilacs -Revista Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde, e assunto principal a análise da sobrevida, publicadas
entre 2000 e 2014, em português e ingles, restaram 157 produções, destas,
foram excluídas as indisponíveis para leitura, em outros idiomas e com tempo
inferior ao ano 2000. Restaram para analise e discussão 24 produções.
RESULTADOS: A maioria estava no idioma inglês (18) e eram da área medica
(16) o restante da enfermagem (6) e psicologia (2), observou-se um numero
crescente de produções nesta temática em 2014 (6), no entanto poucas
realizadas no Brasil. Quanto às produções da área médica, a maioria abordou
o assunto no sentido de avaliar as taxas de sobrevivência ou relacionando a
técnica cirúrgica/terapêutica ou às condições socioeconômicas e somente um
focou a vigilância para estímulos a política de saúde e melhoria da equidade.
Já as produções da área da enfermagem ou psicologia buscavam compreender
ou refletir sobre o desafio de sobreviver ao câncer, levando em consideração a
família, as alterações na vida do individuo, as complicações ou seqüelas, a
qualidade de vida, as restrições, a vida social e pessoal, o medo e as
incertezas do futuro, em alguns foi avaliado a eficácia da praticas de educação
e promoção da saúde em saúde.
CONCLUSÃO: É necessário que a equipe multiprofissional esteja capacitada
para compreender o individuo não só quanto ao diagnostico e tratamento do
câncer, mas também quanto às repercussões da doença no futuro, o impacto
físico e psicossocial. Portanto torna-se necessário implantar estratégias de
intervenções e a qualificação dos profissionais no sentido de estarem aptos a
acompanhar o individuo em toda a trajetória de tratamento. Percebe-se a
importância de estratégias inovadoras para acompanhar estes indivíduos e
melhorar a qualidade de vida após o tratamento, sendo indispensável o
desenvolvimento de pesquisas no Brasil acerca desta temática.
PALAVRAS-CHAVE: Sobrevivência. Câncer. Sobreviventes.
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Perfil Epidemiológico do Tétano Acidental na Bahia no ano de 2013.
CONRADO, N. M. C1.; LIMA, M. C. C. DOS S.; ALMEIDA, M. G. DE; FREITAS,
C. R. DOS S.; CARVALHO, A. D.; GUIRRA, M. DE F. S.
Introdução: O tétano é uma toxi-infecção aguda grave, não contagiosa,
causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo bacilo tetânico (Clostridium
tetani), as quais provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema
nervoso central. A vacinação é uma medida de controle eficaz na rotina dos
serviços e tem como finalidade manter coberturas vacinais elevadas na
população, principalmente nos indivíduos em situação de risco a exemplo de
trabalhadores da construção civil, que lidam com a agricultura, oficinas
mecânicas, etc. Os processos de educação continuada dos profissionais de
saúde devem ser estimulados para que os mesmos se mantenham atualizados
quanto aos esquemas de prevenção e tratamento. Objetivos: Avaliar o perfil
epidemiológico do tétano acidental na Bahia no ano de 2013. Método: Estudo
descritivo realizado a partir de dados secundários associados aos casos de
tétano acidental ocorridos na Bahia no ano de 2013, os quais foram coletados
no Sinan e no banco paralelo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP)
da Bahia. Resultados: Dos 17 casos notificados no ano de 2013, 12 (70,1%)
foram confirmados e desses, 01 foi a óbito (letalidade de 8,3%). Ao comparar
com o ano anterior (18), observou-se um decréscimo de 37,0% nos casos, os
quais, em sua maioria, ocorreram entre indivíduos do sexo masculino (66,7%),
faixa etária entre 40 e 59 anos (58,3%) e donas de casa (25,0%). Ressalta-se
que em 41,7% dos casos, a informação sobre a ocupação estava ausente ou
ignorada. O coeficiente de incidência da Bahia foi de 0,08 por 100 mil
habitantes, mas quando considerado o grupo com 80 anos ou mais, atingiu 0,4
por 100 mil habitantes. Embora a medida de prevenção mais eficaz para seja a
vacinação, a informação sobre a situação vacinal, estava ignorada ou em
branco na maioria dos casos confirmados. O município que apresentou maior
proporção de casos foi Salvador (33,3%). Conclusão: Houve decréscimo do
número de casos de tétano acidental na Bahia em relação ao ano anterior, o
que pode sugerir uma melhor vigilância da doença e adoção das medidas de
prevenção e controle a partir da articulação entre a atenção básica e a
vigilância epidemiológica. Apesar disso, ressalta-se a necessidade de melhoria
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no preenchimento da ficha de investigação, garantindo que informações
essenciais ao controle da doença estejam disponíveis.
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Família obesogênica: perfis familiares e obesidade em adolescentes
1,2

1,2

1,4

Roseli Gomes de Andrade , Dario Alves da Silva Costa , Otaviana Cardoso Chaves ,
1,4
1,4
1,4
Stephanie Bispo , Priscila Brandão dos Reis , Cynthia Graciane Carvalho Ramos , Amélia
1,3
1,4
1,2
Augusta de Lima Friche , César Coelho Xavier , Fernando Augusto Proietti , Maria Isabel
1,5
1,2
Toulson Davisson Correia , Waleska Teixeira Caiaffa .
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Observatório de Saúde Urbana/Grupo de Pesquisa em Epidemiologia (OSUBH/GPE),da Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil.
2

Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública / Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais, Brasil
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Departamento de Fonoaudiologia e Audiologia, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
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Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
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Alfa Instituto de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina / UFMG

Introdução: A prevalência de excesso de peso vem aumentando entre os adolescentes e
parece ser influenciada pelo ambiente familiar devido às características sociais e de estilo de
vida.
Objetivo: Construir escore a partir de hábitos, comportamentos e atitudes relacionados

à saúde para identificar perfis familiares relacionadas à obesidade em jovens vivendo
nas cidades.

Métodos: Foram utilizados informações do estudo de base populacional realizada em Belo
Horizonte pelo Observatório de Saúde Urbana - OSUBH. As informações foram obtidas a partir
de entrevistas de um adulto (≥ 18 anos) e um adolescente (11-17 anos) do mesmo domicílio,
totalizando 1030 pares de observações. Foram criadas escalas que poderiam representar o
nível de comportamento saudável de uma família a partir de domínios construídos embasados
em um modelo teórico explicativo da obesidade. Estes domínios foram: D1- Padrão de refeição
em família; D2- Relacionamento familiar; D3- Comportamentos de risco na família; D4- Bemestar e satisfação familiar; D5- Autopercepção de saúde; D6- Família fisicamente ativa; D7Comportamento sedentário; D8- Nível educacional da família; D9- Atitudes preventivas de
saúde; D10- Condições crônicas na família e D11- Insegurança alimentar no domicílio. As
escalas foram avaliadas pelo α de Cronbach. Para discriminar os dois perfis de estado
nutricional, classificados pelo Índice de Massa Corporal - IMC (eutrófico: percentil entre 3 e 85
e obeso: percentil acima de 97), foi utilizada análise discriminante que utilizou os 11 domínios
criados.
Resultados: Cada domínio foi composto por 1 a 10 itens (média=5 itens) e o α de Cronbach
variou 0,30 a 0,76. A análise discriminante classificou corretamente 90,2 % dos adolescentes
em dois grupos de famílias: saudáveis e não saudáveis com erro tipo I de 2,2%. Os domínios
que classificaram melhor o estado nutricional foram: D10 (Condições crônicas na família); D5
(Autopercepção de saúde); D8 (Nível educacional da família) e D3 (Comportamentos de risco
na família).
Conclusões: O escore construído discriminou adequadamente as características de famílias
obesogênicas, cujo perfil não saudável pode estar relacionado ao excesso de peso na
adolescência, sugerindo que o conhecimento da tipologia da família pode ajudar a direcionar
intervenções específicas e mais efetivas no combate à epidemia da obesidade.
Palavras-chave: Obesidade, adolescência, Índice de massa corporal.
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Comparação da mortalidade infantil em 2000-2001 e 2010-2011 em capital do
nordeste brasileiro.
Autores: Mariana dos Santos Vieira, Vanda Maria Ferreira Simões, Rosângela
Fernandes Lucena Batista, Liviados Santos Rodrigues, Allan Fontenele Estrela,
Gabriela Pereira Barreira e Renata Gabriela Pereira Cunha.
Introdução:O coeficiente de mortalidade infantil é utilizado como um indicador
para análise da situação da saúde, o nível de desenvolvimento e a qualidade
de vida de um país.Portanto, torna-se fundamental para direcionar as políticas
governamentais. Objetivos: comparar a mortalidade infantil em São Luís–MA
nos biênios 2000-2001 e 2010-2011. Métodos: Foram coletadas, no Sistema
de Informação em Mortalidade do Ministério da Saúde, as informações sobre
os óbitos infantis ocorridos no município. Além da taxa de mortalidade infantil,
usou-se como variáveis o sexo, raça/cor, peso ao nascer, idade gestacional,
tipo de parto, tipo de gestação, história obstétrica, idade e escolaridade
maternas. Foi utilizado o programa Stata 12.0 para processamento e análise
dos dados coletados. Resultados: Foi observado decréscimo do coeficiente de
mortalidade infantil de 36,8‰ (2000) 32,5‰ (2001) para 21,9‰ (2010) 20,0‰
(2011)de nascidos vivos. Em relação ao sexo do recém-nascido, a prevalência
no sexo masculino foi maior em ambos os períodos (56,23 e 53,53%,
respectivamente). Houve redução de 20,58%na mortalidade entre os de raça
branca e aumento de 14,76% na população parda. Os recém-nascidos com
baixo peso ao nascer (<2,5kg) apresentaram-se como maioria nos dois biênios
(cerca de 60%). A idade gestacional de ≤ 36 semanas foi responsável por mais
da metade das mortes no estudo em questão. Apesar da redução de 72,58%
para 65,57%, o parto vaginal continuou sendo o mais prevalente. Gestações
únicas, multiparidade e ausência de histórico de filhos mortos tiveram
percentuais elevados nos dois períodos. Em 2010-11, o percentual na idade
materna < 20 anos diminuiu 29,59% se comparado ao biênio anterior, enquanto
nas faixas etárias de ≥20 anos aumentou. Quanto à escolaridade materna,
ocorreu aumento na mortalidade nos recém-nascidos de mães com 8 ou mais
anos de estudo, sendo 36,70% em 2000/1 e 59,57% em 2010/11. Os
percentuais nas mães com menos anos de estudos caíram. Conclusão:O
coeficiente de mortalidade infantil em São Luís acompanhou a redução que
ocorreu no Brasil, entretanto ainda apresenta valores maiores que o nacional.
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FATORES ASSOCIADOS À HOSPITALIZAÇÃO DE LACTENTES COM PNEUMONIA NO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB
LUCENA, Regiane Fixina; CAVALCANTI, Allyevison Ulisses Alves; SOARES, Rackynelly
Alves; VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
Introdução
A atenção primária é preconizada para o cuidado à mãe/criança a partir do
planejamento familiar, pré-natal, parto, puerpério, dentro do programa Rede Cegonha e
da puericultura. Fragilidades neste cuidado tornam a criança suscetível a doenças de alta
morbimortalidade, a exemplo da pneumonia, demandando maiores custos em casos de
hospitalização.
Objetivos
Verificar a relação entre fatores que permeiam o cuidado da Rede Cegonha e
puericultura na atenção primária com o desfecho de pneumonia em crianças até dois
anos residentes em João Pessoa e admitidas no hospital pediátrico Arlinda Marques entre
maio e outubro de 2011.
Métodos
O diagnóstico de pneumonia foi confirmado pela taxa de leucócitos e Raio X de
tórax. A amostra foi calculada com dois controles para um caso, adotando erro alfa de 5%
e erro beta de 20% suficiente para detectar uma Razão de Chance maior ou igual a 2,5 e
estimando uma exposição de 30% entre os controles. Utilizou-se o software SPSS® e
OpenEpi 2.3.1, obtendo-se amostra de 66 casos e 131 controles.
As variáveis independentes para o desfecho de pneumonia foram número de
consultas pré-natal, peso ao nascer, peso atual, tempo de amamentação, vacinação,
creche, escolaridade materna e renda familiar. Avaliando o modelo estatístico, foram
utilizados Log LIkelihood Value, Cox-Snell R2, Nagelkerke R2, e o teste de Hosmer e
Lemeshow e qui-quadrado.
Os critérios de exclusão foram: internação anterior recente e presença de doença
sistêmica cardiopulmonar, imunológica e neuromuscular; ausência de diagnóstico e de
informações do acompanhante sobre a criança.
Resultados
O modelo final de regressão logística apresentou significância para as variáveis
número de consultas (p 0,000), peso atual (p 0,000), vacinação (p 0,003) e tempo de
amamentação (p 0,016). O teste Cox-Snell R2 indicou 33% das variações ocorridas no log
da razão de chances para estas variáveis. A análise do Nagelkerke R2 indica que o
modelo é capaz de explicar cerca de 51% das variações registradas na variável
dependente.
Conclusão
O modelo estatístico utilizado sugere viabilidade para estimar a probabilidade do
lactente desenvolver pneumonia em função das variáveis: números de consultas de prénatal, peso atual do lactente, tempo de amamentação e vacinação. O fortalecimento da
Rede Cegonha e do cuidado pueril na atenção básica abrange tais fatores e demanda
menores custos ao SUS.
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A Qualidade de Vida e a Percepção de Saúde das Marisqueiras de Saubara – BA.

JULIANA DOS SANTOS MULLER
RITA DE CASSIA FRANCO REGO
ILA ROCHA FALCÃO
MARIA CAROLINA BARRETO MOREIRA COUTO
WENDEL DA SILVA VIANA
IVONE ALVES
VERONICA CADENA LIMA

A literatura científica carece de estudos epidemiológicos com trabalhadores da pesca
artesanal. Existem estudos que indicam que a marisqueira está sujeita a riscos
ergonômicos, referente ao processo de trabalho. A marisqueira é considerada uma
pescadora artesanal, desenvolvendo seu trabalho de maneira tradicional, como meio de
subsistência. O conceito de que a medição de saúde não deve ser realizada apenas
considerando a doença e sim num sentido ampliado, não é novidade. Neste sentido,
verifica-se a importância da utilização de métodos epidemiológicos mais abrangentes
que meçam a saúde no contexto da qualidade de vida, não apenas da doença. Este
trabalho tem como objetivo descrever a qualidade de vida de uma amostra de
marisqueiras residentes em Saubara, BA. Trata-se de um estudo transversal. Foi
aplicado o Short-Form Health Survey (SF-36) em 209 marisqueiras. O SF-36 é
composto de oito domínios, sendo que para este estudo foi utilizado o domínio referente
à limitação por aspectos físicos (LAF) e uma questão de percepção de saúde em relação
ao ano anterior. Estes domínios recebem uma pontuação de 0 a 100, sendo 0 nenhuma
qualidade de vida e 100 plena satisfação. Resultados: A média da pontuação para LAF
foi de 47,28 (desvio padrão (DP) = ±40,82) e a mediana foi 50. 36,3% (n=53) das
marisqueiras responderam que a saúde piorou em algum grau neste ano em relação ao
ano anterior, 37,8% referiram que a saúde se manteve quase a mesma, 25,4% (n=79)
referiram uma melhora da saúde e 0,5% (n=1) não soube responder. A pontuação
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obtida pelo estudo para LAF foi menor que o encontrado na literatura para mulheres que
realizam atividades de pesca (67,7; SD ± 25,0). A percepção do indivíduo sobre o grau
em que a saúde afeta sua funcionalidade e a sua percepção de bem estar, logo a
qualidade de vida, é importante para nortear ações em saúde pública, considerando a
saúde em seu sentido abrangente, envolvendo os domínios físicos, sociais e mentais.

1937

Autores: Paulo Henrique Faria Domingues, Taís Freire Galvão, Keitty Regina Cordeiro
de Andrade, Pedro Terra Teles de Sá, Marcus Tolentino Silva, Mauricio Gomes
Pereira.
Título: Prevalência da automedicação em adultos brasileiros: revisão sistemática
Introdução: Automedicação é definida como uso de medicamentos sem prescrição
médica, assumido pelo próprio paciente. Apesar de ser uma prática bastante difundida
no Brasil, não há estimativa da prevalência nacional.
Objetivo: Estimar a prevalência da automedicação em adultos no Brasil.
Métodos: Revisão sistemática de estudos transversais de base populacional
realizados no Brasil que avaliaram a prevalência da automedicação em adultos.
Excluíram-se estudos que limitaram a automedicação por qualquer doença, condições
ou populações, e que não relataram o período recordatório. Pesquisaram nas
seguintes bases de dados: Medline (via PubMed), Embase, Scopus, ISI, CINAHL,
Cochrane Library, CRD, LILACS, SciELO, registro de teses brasileiras e arquivos de
domínio público. Não houve qualquer tipo de restrições. Além disso, foram
examinadas as listas de referências bibliográficas dos estudos relevantes para
identificar estudos potencialmente elegíveis. Foram extraídos dados referentes à
publicação, população, métodos e prevalência da automedicação. A qualidade
metodológica foi avaliada seguindo oito critérios: amostragem, fonte de amostragem,
tamanho amostral, mensuração do desfecho, entrevistadores sem viés, taxa de
resposta adequada, prevalência da automedicação e descrição dos participantes. As
prevalências foram extraídas daqueles que utilizavam pelo menos um medicamento
durante o período recordatório.
Resultados: Obtiveram-se 2.777 registros. O texto completo de 60 artigos foi avaliado,
12 foram incluídos na revisão sistemática. Os homens são os que mais se
automedicam. A maioria dos estudos foi realizada na região sudeste, após o ano
2.000, com período recordatório de 15 dias e compostos por mulheres. A avaliação da
qualidade metodológica revelou que apenas 5 estudos alcançaram alta qualidade (≥ 6
pontos) e entre eles a prevalência é menor que 36,2%. A média global da qualidade foi
5,2 pontos. Devido às diferenças encontradas nas prevalências não foi possível
realizar meta-análise dos resultados, evitando apresentar uma medida de baixa
validade externa.
Conclusão: A prevalência da automedicação é maior entre os homens. A prevalência
nacional não pode ser estimada, pois não há homogeneidade dos métodos utilizados,
principalmente os períodos recordatórios. Todavia, os resultados dessa revisão
sistemática mostram a tendência da automedicação na população brasileira.
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APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO T-ACE NA DETECÇÃO DE CONSUMO
ALCOOLICO DE RISCO POR GESTANTES

SANTOS, Ítala Mônica de Sales

Introdução: O consumo de álcool durante a gestação envolve um grande risco e é um
problema de saúde pública, devido aos efeitos nocivos desta substância para o binômio
mãe – filho. Frequentemente as gestantes omitem o uso de bebidas alcoólicas, mesmo
diante de um vínculo de confiança estabelecido com o profissional de saúde. Assim é
necessário o uso de instrumentos simples e de fácil aplicação para o rastreamento do
consumo alcoólico de risco, como o questionário T-ACE (Tolerance, Annoyed, Cut
down e Eye-opener) que demonstrou alta confiabilidade e validade na identificação de
gestantes alcoolistas (FABBRI

et al., 2002). Objetivo: Verificar por meio do

questionário T-ACE a existência de casos de uso inadequado de álcool durante a
gestação, bem como analisar características socioeconômicas. Metodologia: Realizouse um estudo descritivo, exploratório e quantitativo com 65 gestantes atendidas na
estratégia saúde da família do município de Picos-PI. A coleta de dados deu-se através
de um formulário, além de uma adaptação do teste T-ACE. Os dados obtidos foram
analisados pelo programa SPSS, versão 17.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Resultados: O perfil
sociodemográfico das gestantes é constituído por mulheres entre 18 e 22 anos (40,0%),
casadas (43,1%), procedentes do município local da pesquisa (52,3%), com baixa
escolaridade entre 6 e 10 anos de estudo (43,1%), renda familiar mensal entre um e três
salários mínimos vigente (52,3%), praticantes da religião católica (83,1%) e com
ocupação predominante dona de casa (43,1%). Quanto à pontuação no T-ACE, 12,3%
obtiveram resultado positivo para rastreamento do consumo alcoólico de risco, onde
4,6% atingiram a pontuação mínima para classificação de risco (2 pontos), 6,2%
atingiram mais de três pontos e somente 1,5% fez pontuação máxima (5 pontos). As
demais, 57 (87,7%) foram enquadradas como T-ACE negativo. Conclusões: As
mulheres que responderam não fazer uso de álcool foram identificadas pelo teste como
T-ACE positivo, ou seja, consumo alcoólico de risco. Isso demonstra a eficácia do teste
em ser um instrumento básico para o rastreamento do consumo de álcool mesmo diante
da negativa inicial da mulher.
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DENGUE E CONDIÇÕES DE VIDA
1

1

1

1

Mª da Conceição N Costa , Marcio S da Natividade , Jairnilson S Paim , Florisneide R Barreto , Luciana L
1
1
1
Cardim , Mauricio L Barreto , Mª da Glória Teixeira .
1

Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil

Introdução: A ocorrência da maioria das doenças infecciosas está associada às
precárias condições de vida, contudo no que se refere à dengue existem controvérsias
quanto a esta relação. Objetivo: Verificar a existência de associação entre a
distribuição espacial de dengue e condições de vida em uma epidemia ocorrida em
Itabuna/Brasil, 2009. Métodos: Estudo ecológico espacial realizado com dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Georreferenciou-se os endereços dos casos de dengue
por Setor Censitário/SC pelo Google Earth. Calculou-se Índice de Condições de
Vida/ICV, para cada SC. Estes foram agregados em estratos/quartis de CV. Para cada
estrato, calculou-se incidência de dengue e Riscos Relativos/RR para avaliar as
desigualdades entre os estratos de ICV. Resultados: Toda a malha urbana de Itabuna
foi atingida (13.331 casos) pela epidemia, com incidência variando de 4.9/100.000 a
479.7/100,000 entre os SC. Identificou-se autocorrelação espacial entre estas taxas
(Índice Moran=30.9; p=0.000) e o risco de ser acometido por dengue foi maior nos SC
com melhores de condições de vida (β=-0.0672, p= 0.005). Conclusão: este achado
evidencia que a transmissão epidêmica do vírus do dengue, diferentemente de outras
doenças infecciosas, se dissemina por toda malha (espaço) urbana (urbano),
independente de classe social. Possivelmente, isso resulta da complexidade do
processo de determinação desta virose que envolve fatores como imunidade de grupo
para os sorotipos circulantes, abundância do vetor, densidade populacional de cada
espaço, dentre outros. Entende-se que este gradiente encontrado com maiores riscos
nos estratos com melhores condições de vida pode ter sido decorrente de melhor
acesso aos serviços de saúde e maior número de notificações da doença na população
residente nestes estratos.
Keywords: Dengue; Distribuição espacial; Condições de Vida.
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Internações por condições sensíveis a atenção primaria como
indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família:
revisão integrativa
Aline Zils1, Maria Helena Barcelos Pereira2, Eliane de Fátima Almeida Lima3, Ana
Inês Sousa4.
Introdução As Condições sensíveis à atenção básica são problemas de saúde tratados
por ações típicas do primeiro nível de atenção em saúde, cuja evolução, em caso de
ausência de atendimento efetivo e oportuno, pode requerer a hospitalização dos
pacientes. Portanto, essas internações são utilizadas como indicador para avaliar e
monitorar a efetividade da atenção primária. Objetivo: analisar as produções científicas
nacionais acerca da utilização das Internações por Condições Sensíveis à Atenção
Primária como indicador de avaliação da efetividade da ESF. Método: revisão
integrativa, no qual pergunta norteadora consistiu em: “Quais são as evidências
científicas que indica as internações por condições sensíveis como indicador de
avaliação da estratégia da família?” A seleção dos artigos ocorreu nas bases de dados:
LILACS e SCIELO, Os descritores utilizados foram: Hospitalizações sensíveis,
Avaliação em saúde, saúde da família e Atenção primária à saúde. Os critérios de
inclusão dos estudos foram: ser realizado no período de 2000 a 2013, estar na íntegra,
nos idiomas inglês, espanhol ou português e apresentar relação com a temática em
estudo. As etapas da revisão integrativa percorridas foram: identificação do tema, busca
na literatura e Categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação
dos resultados e síntese do conhecimento. Resultados: Foram considerados 21 estudos.
Quanto à abordagem metodológica observou-se que todos são quantitativos. Os
objetivos variaram entre: problematizar a utilização do indicador internações por
condições sensíveis á atenção primária (ICSAP), apresentar o panorama das internações
sensíveis à atenção primária (ISAP), analisar e compreender limites e possibilidades da
lista brasileira de ISAP para avaliar a atenção primária, descrever as ICSAP, analisar a
qualidade dos serviços de APS e sua capacidade de intervir sobre a assistência à saúde
de maior complexidade, avaliar o impacto do PSF sobre as hospitalizações por
condições sensíveis à atenção primária. Conclusão: Percebe-se uma escassez científica
referente à utilização do indicador internações por condições sensíveis à atenção
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primária apontando para a necessidade de um incremento de pesquisa acerca dessa
temática.
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Percepção de pacientes com tuberculose sobre sua doença em
município do interior do Nordeste
Autores: Barbara Cabral de Sousa; Lucineia Oliveira; Aline Sobreira
Amorim; Eliene Oliveira Sousa; Eliana Amorim de Souza; Francisco
Rogerlândio Martins-Melo; Carlos Henrique Morais de Alencar; Alberto
Novaes Ramos Junior
RESUMO:
INTRODUÇÃO: Embora as medidas de diagnóstico e tratamento da
tuberculose sejam eficazes, sua elevada morbimortalidade ainda se mantêm
como desafio no Brasil. A falta de conhecimento, preconceito e estigma
podem dificultar a procura por assistência ou não adesão ao tratamento.
OBJETIVO: Apreender as percepções de pacientes portadores de
tuberculose sobre a doença, diagnóstico, tratamento e cura entre usuários
atendidos em um serviço de referência no município de Vitória da
Conquista, Bahia. MÉTODOS: Estudo descritivo exploratório com
abordagem qualitativa, realizados com 23 pacientes com tuberculose
pulmonar, entre 18 e 76 anos de idade, atendidos no Centro Municipal de
Pneumologia e Dermatologia Sanitária do município de Vitória da
Conquista, Bahia, no período de julho a agosto de 2013. O dados foram
obtidos por meio da técnica de entrevista focalizada e interpretados à luz da
técnica de análise de conteúdo temática (BARDIN), que permitiu a
construção de categorias e subcategorias emergentes. RESULTADOS:
Foram identificadas três categorias temáticas: percepções na transmissão da
tuberculose; vivenciando o diagnóstico da tuberculose e visão social e
familiar da tuberculose. Emergiram-se nove subcategorias: mitos sobre
transmissão da tuberculose; conhecimento e cuidados no modo de
transmissão; desconhecimento sobre transmissão da tuberculose; aspectos
psicoafetivos; aspectos cognitivos; medos; atitudes sociais; preconceito e
estigma e aspectos psicoafetivos na família. Percebeu-se que o sofrimento
físico e emocional do indivíduo com tuberculose ainda está vinculado ao
preconceito, estigma e falta de informação impregnado no contexto da
doença ao longo dos séculos. A maioria dos pacientes relatou que o
diagnóstico da tuberculose, trouxe repercussões sociais e emocionais
imensuráveis, inclusive com perda de alguns papeis sociais, temporários ou
não. CONCLUSÃO: As percepções levantadas direcionam para
necessidade de políticas públicas mais efetivas no controle da tuberculose,
fortalecendo a comunicação em saúde, buscando combater o estigma e
preconceito direcionados aos pacientes acometidos.
Palavras-chave: Tuberculose. Estigma. Comunicação em saúde
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Autores:
Maria Olívia Soares Rodrigues, Cristiane Penaforte do Nascimento Dimech,
Amanda Priscila de Santana Cabral, Adriana Carla de Luna Ribeiro, Camila de
Farias Dantas.

Perfil epidemiológico dos surtos de doenças transmitidas por alimentos no
Recife- PE, no período de 2007 a 2013.

A vigilância dos surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos- DTA visa
conhecer o comportamento e magnitude destes agravos, para “subsidiar as
medidas de prevenção e controle, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da população”. Entretanto, o perfil epidemiológico dos surtos de DTA no
Brasil ainda é pouco conhecido. Este estudo tem como objetivo descrever os
surtos de DTA notificados no Recife de 2007 a 2013 segundo aspectos
demográficos; local de ocorrência; agente etiológico; tipo de diagnóstico
etiológico e oportunidade de encerramento. Trata-se de um estudo descritivo
do tipo transversal. Os dados referentes à notificação dos surtos foram
coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN NET
do município. O número de notificações no período foi de 177, com uma média
de 25 surtos por ano. O total de indivíduos expostos foi de 12.676; destes
2.269 (18%) adoeceram e entre os doentes 171 (7,5%) foram hospitalizados,
não houve nenhum óbito. Entre os doentes entrevistados, 54% eram do sexo
masculino. A faixa etária mais atingida foi a de 20 a 49 anos representando
55% dos entrevistados. Os locais de maior ocorrência foram as residências,
com freqüência de 29,4% seguidas pelos restaurantes e padarias com 27,1%.
Os principais agentes etiológicos envolvidos foram o Staphylococcus aureus
(18,6%) e a Escherichia coli (17,5%), seguidos pelo Clostridium perfrigens
(7,3%) e Bacillus cereus (6,5%). Quanto ao critério de confirmação do agente
etiológico; os mais utilizados foram o clínico-epidemiológico (31%); laboratorial
bromatológico (29%) e 25% foram encerrados como inconclusivos. O
percentual de surtos encerrados oportunamente foi de 85%. O estudo
evidencia a necessidade de maior investimento nas práticas educativas em
segurança alimentar com foco nas residências; reforçando tais atividades entre
os participantes de toda a cadeia de produção de alimento também nos
estabelecimentos comerciais. Além disso, o aprimoramento da equipe de
investigação epidemiológica é um fator essencial na redução dos surtos com
resultado inconclusivo, maior agilidade no encerramento dos casos e com isso
a implementação de medidas preventivas e de controle mais adequadas.
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RESUMO
AUTORES: POLLYANNA MARTINS. ANDRÉA SÍLVIA WALTER DE
AGUIAR
Esta pesquisa analisa o processo de trabalho das Equipes de Saúde Bucal (ESB), na
Atenção Primária à Saúde (APS) da 11ª Região de Saúde (RS) de Sobral, Ceará, e sua
relação com os atributos da APS. Utilizou-se questões adaptadas do Instrumento de
Avaliação da APS (PCATool), versão profissionais, e questões abertas. Análises de
correlação utilizando testes estatísticos verificaram associação entre as variáveis. O
método de análise de conteúdo temática foi aplicado nas perguntas abertas. O
questionário foi respondido por 91 Cirurgiões-Dentistas (CD) e a taxa de não resposta e
recusas foi de 12,8%. Os atributos coordenação do cuidado e orientação familiar
apresentaram alto escore geral (> 6,6) em todos os portes populacionais. A orientação
comunitária e competência cultural apresentaram escore próximo ao ideal. Os atributos
da longitudinalidade e acesso apresentaram baixos escores gerais (< 6,6). O acesso
obteve o menor escore médio em relação a todos os atributos da APS. Todos os tipos de
porte populacional apresentaram baixo escore geral para APS. Observou-se associação
positiva entre o porte populacional dos municípios, a presença de cadastro dos
pacientes, a realização de visitas domiciliares e a flexibilidade dos horários de
atendimento das ESB. A empregabilidade, através de vínculos formais, apresentou-se
positivamente associada ao tempo de permanência na mesma equipe, e negativamente
associada ao porte populacional. A especialização em Saúde da Família esteve
positivamente associada ao tempo de trabalho dos CD na APS. A programação da
demanda foi mais presente nas ESB de municípios acima de 20.000 habitantes. Os
grupos mais priorizados entre as ESB, que apresentam algum tipo de programação de
demanda, foram os de gestantes, crianças, adultos e idosos. A maioria das ESB (86%)
realiza procedimentos clínicos básicos, entretanto, a realização de outras atividades,
como visitas domiciliares e instalação de próteses totais estão em fase inicial de
implantação. A garantia de atendimento à demanda espontânea e também a realização
de ações programáticas ainda se constituem como desafios para as ESB. A mudança das
práticas no processo de trabalho das ESB está em processo incipiente, entretanto,
verificou-se uma maior sistematização destas ações em municípios de grande porte.
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MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM PACIENTES
ATENDIDOS EM HOSPITAL DE URGÊNCIA
Antônio Vieira de Jesus
Regina Célia Vilanova Campelo
Viriato Campelo
Mauricio Batista Paes Landim
Sheila Lima Diógenes Santos
Raquel Vilanova Araújo
Aldenora Oliveira do Nascimento Holanda
Uylma Assunção Costa
Introdução: As doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do
miocárdio (IAM), representam a principal causa de mortalidade e incapacidade no
Brasil e no mundo e o seu crescimento acelerado em países em desenvolvimento
representa uma das questões de saúde pública mais relevantes da atualidade. A
maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença,
sendo 40%-65% dos casos na primeira hora e, aproximadamente, 80% nas primeiras
24 horas.
Objetivo: Descrever a mortalidade por Infarto agudo do miocárdio com supra de ST
em pacientes atendidos em hospital de urgência e verificar fatores associados.
Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico de dados secundários, retrospectivo,
realizado por meio de consulta aos prontuários dos pacientes atendidos no Hospital
de Urgência do Piauí utilizando o CID-10 (I21-0) no Sistema de Intranet DATMED,
foram consultados os dados referentes ao período de janeiro a dezembro de 2011.
Foram considerados critérios de exclusão: ecocardiograma (ECO) sem supra de ST,
marcadores cardíacos troponina T e CK-MB não elevados e dados incompletos no
Sistema de Intranet DATMED.
Resultados: Foram selecionados 240 prontuários de pacientes com IAM, com média
de idade 61,92 (±10,6) anos, predomínio do sexo masculino (56,2%) residente no
interior do Piauí (57,1%). 74,2% dos pacientes não fizeram uso de trombolíticos. O
IAM teve como principal fator de risco a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 84,6%,
nesse grupo a mortalidade foi de (28,6%). A HAS, o tabagismo e o diabetes mellitus
estiveram associados com os óbitos. Entretanto, as dislipidemias e o DM foram os
fatores que mais se associaram com os óbitos 73,5% dos pacientes pertenciam às
classes funcionais mais graves (Killip II a IV). 95, 2% dos pacientes que usaram
medicamentos trombolíticos, usaram após 4 horas do início dos sintomas, elevando
assim, a mortalidade para 10,3%.
Conclusão: A presente pesquisa mostrou que a dificuldade de acesso aos serviços
de saúde e a demora no reconhecimento da urgência são determinantes para o atraso
do tratamento do IAM. O diagnóstico e intervenção precoce podem reduzir a
incidência de IAM e de suas consequências de morbidade e mortalidade.
Palavras-chave: Infarto do miocárdio, terapia trombolítica, mortalidade.
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INCIDÊNCIA, MORTALIDADE E TENDÊNCIA DOS TUMORES DO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL (SNC), EM CRIANÇAS DE GOIÂNIA
Fabrícia Ramos Rezende ¹; Maria Paula Curado ²
1- Universidade Federal de Goiás
2- Universidade Federal de Goiás, International Prevention Research Institute

INTRODUÇÃO: Os tumores do SNC aparecem em segundo lugar em
incidência nas crianças dos países desenvolvidos e em terceiro lugar nos
países em desenvolvimento.
OBJETIVOS: Analisar as taxas padronizadas de incidência e mortalidade e as
tendências dos tumores do SNC na cidade de Goiânia.
MÉTODO: Os casos incidentes foram coletadas do Registro de Câncer de
Base Populacional de Goiânia. Os dados de mortalidade foram obtidos no
Sistema de Informações de Mortalidade (DATASUS/MS). Os casos foram
estratificados por faixas etárias, em três grupos: 0 a 9 anos; 10 a 14 anos e 15
a 19 anos. Foram calculadas as taxas de incidência e de mortalidade brutas e
padronizadas, para cada grupo etário,e sexo. Para as análises de tendência foi
utilizado um modelo de regressão logística de Poisson com o software
JoinPoint.
RESULTADOS: Entre 1995 e 2009, 167 crianças foram registradas com
tumores do SNC em Goiânia, cuja taxa foi 10,86 por 1.000.000 de crianças por
ano. A incidência foi maior em meninos (11,08/1.000.000/ano) entre as faixas
etárias de 0 a 9 anos (3,62/1.000.000/ano). A tendência foi de aumento da
incidência, de 0 a 9 anos, porém não foi significativa (APC: 8,6, p: 0,87). A taxa
de mortalidade, no periodo de 1996 a 2011 foi de 5,23/1.000.000/ano, sendo
maior nas meninas (5,17/1.000.000/ano). Houve tendência de redução da
mortalidade, principalmente em meninas entre 10 e 14 anos (APC: -6,9,
p:0,09).
CONCLUSÃO: A incidência dos tumores do SNC em Goiânia vem
aumentando. Uma das razoes pode ser a melhora nos métodos diagnósticos o
que por consequencia tambem pode levar a queda da mortalidade.
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IDENTIFICAÇÃO DOS PRIMEIROS CASOS AUTÓCTONES DE
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM HUMANOS
NA CIDADE DE SÃO MATEUS/ES
BRUMATTI, P.; PINHEIRO, W.G.; GRILO,C.E.; BORGES, C.C.

Resumo
A leishmaniose constitui um problema de saúde pública devido à incidência,
ampla distribuição geográfica e pela presença de sequelas desfigurantes,
destrutivas e incapacitantes que a doença provoca. Considerando o potencial
endêmico da cidade de São Mateus/ES para leishmanioses, o estudo teve
como objetivo descrever a identificação dos primeiros casos autóctones
confirmados de leishmaniose na cidade. Ao se analisar uma série história de
2003 a 2013 no Estado do Espírito Santo, foram registrados 1247 casos de
LTA residentes. Dentre os municípios mais endêmicos estão Brejetuba (168
notificações, sendo 155 autóctones), Afonso Cláudio (132 notificações, sendo
124 autóctones) e Cariacica (130 notificações, sendo 110 autóctones). Outros
25 municípios registraram um total de 566 notificações. Neste período de dez
anos o município de São Mateus registrou 15 casos de LTA, 5 casos são
alóctones e 10 autóctones, sendo todos os casos autóctones identificados em
2013. Até o ano de 2012, São Mateus não era contado como área endêmica
para LTA, porém, com o surgimento de 10 casos autóctones confirmados em
um único ano, um trabalho intenso, contínuo e prolongado está sendo
desenvolvido pelas equipes de saúde para identificar possíveis casos
subdiagnosticados. Em agosto de 2013 foram realizadas as primeiras suspeitas
clínicas, um jovem de 16 anos, apresentando duas lesões em cada membro
inferior e, sua irmã de 11 anos com uma lesão visível na face, ambos
residentes da rural. Os casos foram confirmados através do Teste de
Montenegro e escarificação das lesões. A partir desses casos, foram realizadas
ações pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e Ambiental Municipal,
Superintendência Regional de Saúde de São Mateus e Atenção Primária das
áreas acometidas, sendo descobertos mais 5 casos suspeitos que foram
confirmados através de testes específicos. Um Informativo Epidemiológico foi
elaborado pela equipe da Vigilância Epidemiológica sobre o “Surto de LTA
autóctone no município” e distribuído a todos os profissionais de saúde do SUS
e dermatologistas, clínicos gerais e pediatras da rede particular, a fim de alertar
quanto a identificação da patologia e suspeição de novos casos. A partir
dessas ações, mais 3 casos foram diagnosticados. Desde então, o município
tem se mantido em estado de alerta para pacientes portadores de lesões
crônicas.

Palavras-chave: Leishmaniose; autóctone; epidemiologia.
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P.A; FERNANDES, I. L.
Palavras chave: Reabilitação. Farmacologia. Comportamento de risco.
Introdução: A farmacoepidemiologia se relaciona ao estudo, uso e efeitos dos
medicamentos em uma população, sendo uma abordagem pertinente, pois é
consenso que toda prática medicamentosa pode trazer riscos aos indivíduos. A
utilização de medicamentos psicoativos na reabilitação de dependentes
químicos é uma realidade devido às suas propriedades de reestabelecer
sinapses degeneradas pelo abuso de substâncias. Objetivo: descrever os
medicamentos psicoativos utilizados em uma comunidade terapêutica e os
riscos relacionados ao consumo.
Metodologia: Estudo transversal descritivo realizada em uma comunidade
terapêutica em dependência química no interior do estado de Goiás. A amostra
foi composta por prontuários médicos do grupo de internos que faziam uso de
medicação psicoativa no período entre Janeiro e Março do ano de 2013. O
estudo faz parte de uma pesquisa maior com parecer favorável do Comitê de
Ética número 162/12 (UFG-CAC).
Resultados: Dos 24 prontuários analisados, 12 continham psicoativos como
protocolo terapêutico. Os benzodiazepínicos estavam em 100% deles, os
anticonvulsivantes em 75%, os antidepressivos em 42%, e os neurolépticos em
33%. A associação entre anticonvulsivantes e benzodiazepínicos foi
encontrada em 67% dos prontuários.
Conclusão: Os benzodiazepínicos são uma classe de medicamentos
conhecida pelo seu potencial risco de causar dependência química e física. Um
paciente em reabilitação pode necessitar desta classe para o controle da
fissura, ansiedade e psicoses, porém seu uso deve ser sempre avaliado pelo
psiquiatra e equipe de cuidadores devido ao risco inerente de dependência,
esta mesma prática deve ser adotada com os neurolépticos. Um paciente em
recuperação, ao utilizar destes medicamentos sem um devido
acompanhamento e monitoramento de profissionais especializados pode estar
em risco de modificar a sua dependência: de uma substância entorpecente
para uma substância medicamentosa, mascarando sua recuperação e
favorecendo recidivas. Outro risco inerente é a associação entre duas
substâncias psicoativas, devido à sedação excessiva e toxicidade hepática
relacionada.
Agradecimentos: FAPEG pelo apoio e financiamento da pesquisa.
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Prevalência de anemia em crianças de 6 a 24 meses que frequentam creches
comunitárias
Pâmela Priscila de Lisboa da Silva1
Mariana Lopes de Brito 3
Caroline Buss2
1. Curso de Nutrição. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil. (51) 81194584 – pamprilisboa@gmail.com
2. Banco de Alimentos de Porto Alegre, RS. (51) 81786546 –
mariana.lopesdebrito@gmail.com
3. Departamento de Nutrição. Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
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Introdução: No Brasil existem cerca de 2 milhões de crianças matriculadas em creches.
No Rio Grande do Sul, esse número é de aproximadamente 120 mil crianças, sendo que
82 mil frequentam creches públicas. Um estudo avaliando a ocorrência de anemia em
crianças menores de 36 meses de idade que frequentavam creches públicas demonstrou
que as crianças com tempo de frequência à creche superior a quatro meses possuíam
menor prevalência de anemia quando comparadas àquelas com menor tempo.
Objetivos: Identificar a prevalência de anemia em crianças de 6 a 24 meses de idade
que frequentam creches comunitárias no município de Porto Alegre, RS e verificar a
presença de associação entre anemia e tempo de frequência à creche. Método:
Realizou-se uma análise transversal de dados coletados no projeto “Impacto de uma
estratégia de intervenção no manejo da alimentação complementar em escolas de
educação infantil”. Foram incluídas nessa análise 370 crianças de 6 a 24 meses
matriculadas e frequentadoras de creches comunitárias conveniadas ao Banco de
Alimentos de Porto Alegre, no período de março de 2011 a novembro de 2012. A
dosagem de hemoglobina foi feita através de um hemoglobinomêtro portátil. Foram
consideradas com anemia as crianças que apresentaram níveis de hemoglobina
inferiores a 11g/dL, e com anemia grave aquelas com hemoglobina < 9,5g/dL. O tempo
de frequência à creche foi obtido através do cadastro presente na creche. Resultados: A
prevalência geral de anemia encontrada foi de 57,8% (n=214), sendo que destas 28,0%
(n=60) possuíam anemia grave. A prevalência de anemia entre as crianças de 6 a 12
meses foi mais elevada (73,9%), quando comparada com as outras faixas de idade (12 a
18 e 18 a 24 meses). No entanto, a prevalência de anemia em todos os grupos se
manteve elevada (>50%). Encontrou-se associação positiva entre o tempo de frequência
à creche e os valores de hemoglobina (p < 0,001, r = 0,32). O grupo de crianças com
anemia grave (Hb <9,5g/dL) possuía uma mediana de tempo de frequência de 3,9
meses. Conclusão: Os achados deste estudo confirmam a alta prevalência de anemia em
crianças de 6 a 24 meses que frequentam creches comunitárias.
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE Trypanosoma cruzi
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Estudos moleculares têm sido utilizados para caracterização de diferentes isolados
de Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, que apresenta
populações complexas. No estado do Espírito Santo, foram capturados isolados de
T. cruzi, provenientes de triatomíneos silvestres, no período de junho de 2010 a
maio de 2012, no qual DNA foi extraído e realizado a amplificação da região
intergênica do gene de calmodulina e do gene TcSC5D. As amostras foram
sequenciadas e analisadas pelo software Mega 5.05. No período do estudo, foram
capturados 394 triatomíneos sendo: 371 adultos e 23 ninfas. Em relação aos
espécimes adultos, 334 eram da espécie T. vitticeps (90,04%), 33 eram P.
geniculatus (8,89%), dois eram P. megistus (0,54%), um era P. diasi (0,27%) e um T.
tibiamaculata (0,27%). Do total, 251 triatomíneos estavam infectados com formas
flageladas semelhantes a T. cruzi, sendo o DNA extraído de 89 amostras. Setenta e
oito amostras foram amplificadas para a região intergênica do gene de calmodulina,
sendo dessas, 66 amostras sequenciadas, identificando as linhagens TcII (19,7%),
TcII-like (63,6%), TcIII (9,1%) e TcIV (7,6%). Sessenta e duas amostras foram
amplificadas e sequenciadas para o gene TcSC5D, identificando linhagens TcI
(1,6%), TcII (82,2%), TcIII (8,1%) e TcIV (8,1%). Neste estudo, foi possível observar
que a população de T. cruzi que circula nas espécies de triatomíneos do ES é
heterogênea, predominando a linhagem TcII e em menor proporção TcI, TcIII e TcIV.
Sabe-se muito pouco sobre os animais reservatórios silvestres, onde essas
populações circulam na Mata Atlântica, dificultando a correlação destas nesse
ambiente. A caracterização molecular permitiu identificar linhagens do protozoário
procedentes da floresta, porém capazes de se adaptar a ciclos de transmissão
domiciliar da doença de Chagas.
Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, epidemiologia molecular, Triatominae, Mata
Atlântica, Espírito Santo-Brasil.
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Situação epidemiológica da hanseníase em Minas Gerais – 1995 a 2012
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A hanseníase persiste como um relevante problema de saúde pública no Brasil. A meta
global utilizada como parâmetro para avaliar o controle da doença é a redução do
número de casos novos em menores de 15 anos e do grau 2 de incapacidade física no
diagnóstico. Compreender a situação epidemiológica é fundamental para o
planejamento das estratégias de controle e eliminação. O objetivo do estudo foi analisar
a situação epidemiológica da hanseníase no estado de Minas Gerais, no período de 1995
a 2012. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, baseado nos dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação. Foram analisadas as variáveis coeficiente de
detecção geral, em menores de 15 anos e de casos novos com grau 2 de incapacidade
física no diagnóstico por 100.000 habitantes e as tendências temporais por regressão
linear simples, classificação operacional, forma clínica, baciloscopia, proporção de
casos novos com grau de incapacidade física no diagnóstico e proporção de casos com
grau de incapacidade física na alta. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, parecer n°490.456. Observou-se
coeficiente de detecção geral médio de 15,64/100.000 habitantes, coeficiente de
detecção médio em menores de 15 anos de 2,8/100.000 habitantes, e coeficiente de
detecção médio de casos novos com grau 2 de incapacidade física no diagnóstico de
1,76/100.000 habitantes, as tendências de redução foram estatisticamente significativas,
com p<0,001 para ambos os coeficientes, sendo que a redução por ano foi em média
0,89, 0,76 e 0,96, respectivamente; maior proporção de casos multibacilares (71,5%) e
com a forma clínica dimorfa (49,1%) seguida da virchowiana (21,5%); proporção média
de casos com grau 2 de incapacidade física no diagnóstico de 11,8% e na alta de 6,4%;
baciloscopia positiva em 39,4% dos casos avaliados. Destaca-se que 56,4% dos casos
não continham informações quanto ao exame baciloscópico. Conclui-se que Minas
Gerais apresenta média endemicidade e tendência de redução da hanseníase, porém vale
destacar, a necessidade de avançar em relação ao diagnóstico precoce, pois apresenta
alta proporção de casos diagnosticados com grau 2 de incapacidade física, que pode
indicar prevalência oculta da doença e dificuldade operacional dos serviços de saúde.
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Prevalência de Excesso de peso, Hipertensão e Diabete Melito em Marisqueiras de
Saubara – BA.
JULIANA DOS SANTOS MULLER
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MARIA CAROLINA BARRETO MOREIRA COUTO
WENDEL DA SILVA VIANA
IVONE ALVES
VERONICA CADENA LIMA
As doenças crônicas não transmissíveis estão crescendo em todo o mundo, sendo um
importante problema de saúde pública. Inúmeros estudos são desenvolvidos com esta
temática, porém a literatura científica carece de estudos epidemiológicos com
trabalhadores da pesca artesanal/marisqueiras. Neste sentido, verifica-se a importância
da utilização de métodos epidemiológicos para conhecer o perfil de adoecimento destas
comunidades. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com uma amostra
estatisticamente significante de marisqueiras (n=209), localizadas em Subara – BA.
Dentre os critérios de inclusão encontram-se: ser do sexo feminino, ter idade ≥ 18 anos
e estar exercendo a atividade de mariscagem há pelo menos um ano. As comorbidades
Diabete melito e Hipertensão foram obtidas a partir do autorrelato de diagnóstico
médico. O peso, a altura e a CC foram aferidos por entrevistadores treinados. A média
de idade foi de 39,60 (±10,5). Em relação à escolaridade, 68% das marisqueiras
estudaram até o ensino fundamental, sendo que destas, 23% (n=48) nunca estudaram ou
estudaram até o primário. O excesso de peso (IMC≥25Kg/m2) foi identificado em
70,3% (n=147) e a obesidade (IMC≥30Kg/m2) em 32,5% da amostra. O excesso de
gordura na região abdominal (CC ≥ 80 cm) foi encontrado em 74,6% (n=156) das
marisqueiras. Em relação à hipertensão e diabetes, 27,3% (n=57) e 6,7% (n=14),
referiram possuir diagnóstico médico para estas enfermidades, respectivamente. As
prevalências de excesso de peso e de obesidade do estudo foram muito maiores que as
respectivas prevalências para mulheres do Brasil, que são de 45,6% e 15,8%,
respectivamente, para os anos de 2008-2009. Para a região nordeste esta diferença foi
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ainda maior. O percentual de marisqueiras com hipertensão foi maior que o percentual
em mulheres com 18 anos ou mais que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão
(26,9%) em 2012, no Brasil. A prevalência de Diabete melito foi inferior as
prevalências nacional e das 5 regiões brasileiras, também para o ano de 2012. A
dificuldade de acesso aos serviços de saúde por estas marisqueiras pode contribuir para
o não diagnóstico destas doenças. Mesmo com esta dificuldade os valores são
expressivos, indicando a importância de ações em saúde para estas comunidades.
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CARACTERÍSTICAS DOS RECÉM-NASCIDOS DE RISCO ADMITIDOS NUM
PROJETO DE SEGUIMENTO AMBULATORIAL
Aparecida das Graças Carvalho Gomes; Bruna Lilian Teles; Paolla
Gabrielle Nascimento Novais; Sara Gonçalves Luiz
INTRODUÇÃO: Os recém-nascidos de risco podem ser definidos como
aqueles que por patologias próprias ou de sua mãe, correm risco de morte ou
de sobreviverem com sequelas, que podem afetar seu crescimento e o
desenvolvimento, requerendo cuidados especializados por parte de uma
equipe multiprofissional mesmo após a alta da Unidade de Terapia Intensiva
(UTIN). OBJETIVO: Descrever as principais características dos recémnascidos de risco admitidos num projeto de seguimento ambulatorial.
METODOLOGIA: Realizou-se um estudo transversal e descritivo, a partir da
avaliação de 77 prontuários clínicos de neonatos egressos da UTIN, admitidos
entre agosto de 2011 a março de 2014, num projeto de extensão de Follow Up
de recém-nascidos de risco, realizado no ambulatório de pediatria do Hospital
Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), Espírito Santo. A análise foi
descritiva, por intermédio de distribuições de frequências e médias.
RESULTADOS: Do total de 77 neonatos admitidos, verificou-se que 52,6%
eram do sexo masculino e 47.4% do sexo feminino, 90,9% eram pré-termos,
7,9% a termos e 1,2% pós-termos. Do total de neonatos acolhidos, 53,8% eram
de baixo peso (>1500g e<2500g), 30,8% de muito baixo peso (< 1500g) e
15,4% de extremo baixo peso (< 1000g). O tempo médio de internação na
UTIN foi de 41 dias, variando de 5 a 132 dias. Quanto a situação alimentar,
31,2% estavam em aleitamento materno exclusivo, 37,6% em aleitamento
misto e 31,2% em aleitamento artificial. Os principais diagnósticos médicos
apresentados durante o período de internação na UTIN foram: Síndrome do
Desconforto Respiratório (77%); Pequeno para Idade Gestacional (84%);
Prematuridade (90,9%); Baixo peso (50%); Infecção respiratória aguda (35%),
Icterícia (33%); Hipoglicemia (30%); Anemia da prematuridade (25%);
Hipotireoidismo

congênito

(7,5%),

Retinopatia

(5%);

entre

outros.

CONCLUSÃO: do ponto de vista epidemiológico é essencial acompanhar estes
neonatos, a fim de que se possa conhecer o perfil dos recém-nascidos que
sobrevivem a UTIN no Brasil e melhor assisti-los, estabelecendo um
planejamento precoce de intervenção multiprofissional.
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Análise espacial da mortalidade por doenças cerebrovasculares nas
microrregiões do Espírito Santo
Autores: Fabiola Naomi Eto; Carolina Maia Martins Sales; Ana Paula Costa
Velten; Bruno Henrique Fiorin; Elizabete Regina Araújo de Oliveira.
Introdução: as Doenças Cerebrovasculares (DCbV) são responsáveis por uma
parcela significativa das mortes por doenças cardiovasculares. Devido a sua
magnitude, estudos sobre a mortalidade por DCbV são necessários para que
se conheça sua distribuição por localidade, a fim de subsidiar políticas de
atenção aos agravos agudos e crônicos mais prevalentes. Objetivo: Analisar o
padrão de distribuição espacial da mortalidade por DCBV nas microrregiões do
Espírito Santo nos anos de 1980, 1990, 2000 e 2008. Metodologia: Estudo
descritivo e ecológico de dados secundários provenientes do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS). Foram
incluídos os óbitos de residentes acima de 30 anos do estado do Espírito Santo
que possuíam como causa básica as DIC, os quais foram separados entre as
12 Regiões de Planejamento e Regiões Administrativas de Gestão de corte
microrregional (Metropolitana, Pólo Linhares, Metrópole Expandida Sul,
Sudoeste Serrana, Central Serrana, Litoral Norte, Extremo Norte, Pólo
Colatina, Noroeste I, Noroeste II, Pólo Cachoeiro e Caparaó). O indicador
utilizado foi calculado dividindo-se o número de óbitos por DCbV pela
população no referido ano multiplicados por 100.000. Na análise espacial dos
dados, utilizou-se a abordagem bayesiana para suavizar as flutuações
aleatórias das taxas epidemiológicas. Para a produção dos mapas temáticos e
cálculo dos estimadores bayesianos empiricos globais (Gbayes) utilizou-se o
software TerraView versão 4.2.0. Resultados: Observa-se um aumento da
taxa de mortalidade por DCV de 1980 a 2000, havendo uma diminuição em
2008 principalmente no leste do estado. Observa-se uma homogeneização da
taxa de mortalidade após o ajuste feito pelo estimador bayesiano global nos
anos de 1980 e 1990, ressaltando a diminuição do efeito “colcha de retalhos”;
nos anos de 2000 e 2008 não foi possível visualizar a suavização. Conclusão:
foi possível identificar áreas com maior mortalidade por DCbV através da
analise espacial, além de estimar um taxa a partir do GBAyes. Tal ferramenta
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se torna importante para intensificação de ações preventivas nas áreas com
maior mortalidade.
Palavras chave: doenças cerebrovasculares, análise espacial, mortalidade.
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Evolução do consumo de frutas e hortaliças no Brasil: 2006 – 2012
Claro, R. M.; Maia, E. G.
INTRODUÇÃO: O consumo de níveis adequados de frutas e hortaliças (F&H) é parte indispensável
de uma alimentação saudável, estando relacionado à melhor controle do peso e probabilidade
reduzida de desenvolvimento de diversas doenças. OBJETIVO: Analisar a evolução do consumo de
frutas e hortaliças nas 26 capitais de estado do País e no Distrito Federal (DF), no período entre
2006 e 2012. MÉTODOS: Dados coletados pelo Sistema de vigilância de fatores de risco e proteção
para doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) entre os anos de 2006 e 2012 foram
utilizados. O Vigitel entrevista, anualmente, uma amostra de adultos (≥ 18 anos) residindo em
domicílio com ao menos uma linha de telefone fixo, nas capitais de estado do País e DF. Cerca de
54 mil indivíduos foram entrevistados, a cada ano (≈2 mil/cidade), entre os anos de 2006 e 2011, e
cerca de 45 mil em 2012 (≈1,6 mil/cidade). Os indicadores do consumo de F&H utilizados foram:
consumo regular (≥5 dias/semana) de F&H (disponível todos os anos) e consumo adequado (≥5
vezes/dia) (disponível n o período 2008 e 2012). Calculou-se a prevalência dos indicadores
estratificada por sexo, para cada um dos anos. Modelos de regressão multivariada foram utilizados
para investigação de variações significativas no período. RESULTADOS: No período estudado, a
frequência de consumo regular de F&H aumentou de 30,1 para 34,0% no conjunto completo da
população estudada (p<0,05). Durante todo o período, maiores frequências de consumo foram
identificadas entre as mulheres (variação de 36,8 a 40,1%; p<0,05) em comparação aos homens
(variação de 22,2 a 26,9%; p<0,05). Do mesmo modo, verificou-se aumento na frequência de
consumo de níveis recomendados de F&H na população estudada. No período entre 2008 e 2012,
verificou-se aumento de 20,0 a 22,7% para o conjunto total da população. Uma vez mais,
verificou-se maior frequência de consumo em mulheres (variação de 15,8 a 17,5%; p<0,05) do que
em homens (variação de 23,7 a 27,2%; p<0,05) CONCLUSÕES: A despeito da elevação na
frequência de consumo nos últimos anos (tanto de consumo regular quanto de consumo
recomendado), iniciativas de promoção do consumo de frutas e hortaliças ainda devem figurar
dados os baixos níveis atuais de consumo.
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AVALIACÃO DOS VOLUMES E CAPACIDADE PULMONARES DE
ADOLESCENTES ESCOLARES: UM INQUERITO POPULACIONAL
1

2

3

Tatianne Moura Estrela Dantas , Millena Cavalcanti Ramalho , Rafaela Ramos Dantas , Yggo Ramos
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de Farias Aires , Camilla Ribeiro Lima de Farias , Giselda Felix Coutinho , Danielle Franklin de
6
6
Carvalho , Carla Campos Muniz Medeiros .
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Fisioterapeuta e Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba; Enfermeira e
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mestranda do programa de Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba; Graduanda de
4
Enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba; Graduando de Fisioterapia da Universidade
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Estadual da Paraíba; Professora Doutora em Motricidade do departamento de fisioterapia da
6
Universidade Estadual da Paraíba; Professora Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e
Professora do Departamento de Pós graduação em Saúde Pública da Universidade Estadual da
Paraíba.

INTRODUÇÃO: A avaliação da função pulmonar caracterizada pelos volumes e
capacidades pulmonares, além de caracterizar os distúrbios respiratórios ou
processos de alterações pulmonares, também pode ser indicativa de problemas em
outros sistemas, assim quanto mais precocemente identificada às alterações,
maiores os benefícios na saúde pulmonar e geral dos indivíduos. OBJETIVO:
Descrever a prevalência das alterações nos volumes e capacidades pulmonares
entre os adolescentes escolares de escola pública em Campina Grande-PB.
MÉTODOS: Inquérito de base populacional com adolescentes entre 15 e 19 anos de
escola pública em Campina Grande-PB. Foram avaliados 525 escolares por uma
equipe treinada com relação à espirometria e as informações sócio-demográficas
foram obtidas com a aplicação de questionário. A aferição das variáveis
espirométricas deste estudo, Capacidade Vital Forçada (CVF) e Volume Expiratório
Forçado no 1º segundo (VEF1), foram realizados seguindo as recomendações do
Consenso Brasileiro de Espirometria, utilizando um espirômetro computadorizado
portátil ultrassônico, com sensor de fluxo, marca Easy One®, com Winspiro Software
interno upgrade versão 1.04 para conexão com computador. Os dados foram
analisados no programa SPSS versão 17, sendo adotado o intervalo de confiança de
95%. RESULTADOS: O volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e a
capacidade vital forçada (CVF) encontraram-se alterados em 17,7% e 19,6%,
respectivamente dos adolescentes, sendo os meninos responsáveis por maiores
médias de VEF1(3,75ltsIC3,66-3,84) (p<0,001) e CVF(4,08ltsIC3,99-4,14) (p<0,001)
quando comparado às meninas (VEF1: 2,79ltsIC2,75-2,84 e CVF:2,99ltsIC2,943,04). CONCLUSÃO: A identificação precoce de alterações espirométricas alerta
para a possibilidade de acometimento de adolescentes por doenças respiratórias
crônicas e para a necessidade de estratégias efetivas de prevenção e tratamento da
saúde pulmonar desta população.
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Doenças crônicas não transmissíveis. Escolares.
Inquérito.
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Avaliação de úlceras por pressão na unidade de terapia intensiva: explorando
modelos de medidas repetidas e de sobrevivência
ROQUE, Keroulay Estebanez; MELO, Enirtes Caetano Prates; ANDREOZZI, Valeska.
Este estudo teve como objetivos avaliar os fatores preditivos relacionados ao
número de úlcera por pressão (UPP) por internação e estimar o efeito das variáveis
associadas ao tempo até a ocorrência da primeira. Trata-se de um estudo prospectivo
desenvolvido em um hospital de grande porte no município do Rio de Janeiro. A coorte
foi formada por 355 pacientes maiores de 18 anos admitidos na unidade de terapia
intensiva (UTI), no período de 1◦ agosto de 2011 a 31 de julho de 2012. Os pacientes
foram seguidos a partir da internação na UTI até a alta da unidade, por transferência
para a enfermaria ou óbito. O processo de identificação de incidentes de interesse
baseou-se em uma adaptação do método proposto pelo Institute for Healthcare
Improvement. Os incidentes foram identificados, com o auxílio de rastreadores, por
meio de revisão diária e prospectiva de prontuário e notificação voluntária estimulada.
A confirmação dos incidentes se deu por meio de estratégia de consenso entre
especialistas. A avaliação de fatores de preditivos relacionados ao número de UPP foi
realizada por meio de modelos de binomial negativo e inflacionados de zeros (ZINB) e,
os modelos de análise de sobrevivência foram aplicados para verificar as variáveis
associadas ao tempo até a ocorrência da primeira UPP. Confirmados 323 EAs em 114
pacientes internados ao longo de um ano de seguimento, sendo 49,4% eventos de UPP.
19,7% dos pacientes da coorte apresentaram pelo menos uma UPP durante o período de
internação na UTI. A taxa de incidência foi 4,5 úlceras por 100 pacientes-dia e em
média ocorreram 2,2 lesões por paciente. No modelo ZINB, a presença de
fricção/cisalhamento e limitação da percepção sensorial mostraram sobrerisco elevado
para a ocorrência de úlcera. O modelo ZINB revelou-se mais adequado para estimar a
probabilidade de ocorrência de UPP quando comparado ao binomial negativo. No
modelo de Cox, destaca-se um importante sobrerisco para pacientes com a percepção
sensorial totalmente limitada ou muito limitada em relação à percepção levemente
limitada/nenhuma limitação. No modelo com fragilidade no indivíduo, houve aumento
no gradiente de risco para pacientes com percepção sensorial totalmente limitada ou
muito limitada. Pior prognóstico para o desenvolvimento de UPP foi observado nos
pacientes que sofreram fricção/cisalhamento e apresentavam limitação na percepção
sensorial.
Palavras-chave: Evento adverso. Qualidade da assistência à saúde. Segurança do
paciente. Úlcera por pressão. Terapia intensiva.
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Validação de equações de taxa metabólica basal em mulheres idosas residentes em
Niterói, Rio de Janeiro
Michele Ribeiro Sgambato, Vivian Wahrlich, Luiz Antonio dos Anjos, Rosane Quaranta
Lessa, Bruna de Andrade Messias da Silva, Bianca Damasceno Carlos, Layanne Coutinho,

Introdução: Para estabelecer os requerimentos energéticos da população é necessário obter
informações acuradas da taxa metabólica basal (TMB). Geralmente são utilizadas equações de
predição para determinar a TMB. As equações sugeridas pela OMS são recomendadas
internacionalmente, porém estudos em adultos brasileiros demonstraram que essas tendem a
superestimar a TMB.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi validar equações de predição de taxa metabólica
basal em uma amostra de mulheres idosas residentes em Niterói, Rio de Janeiro.
Métodos: Foram recrutadas mulheres idosas que participavam de programas coletivos de
ginástica abertos à comunidade. A TMB foi medida por calorimetria indireta sob condições
padronizadas e a composição corporal foi determinada por absorptiometria de raio X de duplo
feixe. Também foram obtidas as medidas de massa corporal e estatura. A TMB medida foi
comparada (teste t de Student pareado) à TMB estimada pelas equações de Schofield (SCHO)
e Anjos et al. (ANJOS), esta desenvolvida para a população adulta de Niterói.
Resultados: Participaram do estudo 95 mulheres com idade média (desvio-padrão) de 70,0
(6,7) anos, estatura de 154,7 (6,2) cm e massa corporal de 66,0 (12,3) kg. A média do índice
de massa corporal foi de 27,5 (4,6) kg/m2 e o percentual de gordura corporal correspondeu a
42,8 (5,1) %. A TMB medida (992,0 ± 169,0 kcal) foi estatisticamente menor do que a TMB
estimada por SCHO (1257,8 ± 111,5 kcal) e pela equação de ANJOS (1099,3 ± 145,8 kcal). A
superestimativa observada para a equação de SCHO foi de 29,5 (9,4)% enquanto que para a
equação de ANJOS correspondeu a 12,6 (17,0)%.
Conclusão: As equações recomendadas internacionalmente e as recentemente sugeridas por
Anjos et al. superestimaram a TMB nesse grupo de idosas. Desta forma, parece necessário o
desenvolvimento de equações específicas para esse segmento da população.

Palavras chaves: Metabolismo basal, Equações de predição, Idosos

Suporte financeiro de CNPq (305399/2012-8; 485168/2011-1); FAPERJ (FAPERJ E26/102.801/2013; Processo E-26/111.496/2011); Bolsa Reuni; Bolsa PIBIC
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Perfil epidemiológico dos casos notificados de Leptospirose no ano de 2013 no
município de Niterói-RJ.
Juliana de Freitas Amorim 1
Ana Lúcia Fontes Eppinghaus 2
Cynthia Braz Machado 1
Introdução: A leptospirose é um a doença febril aguda que pode variar de formas
assintomáticas a graves. É transmitida pelo contato com urina de animais infectados
com a Bactéria do gênero Leptospira, sendo os roedores o principal reservatório. É uma
doença de notificação compulsória de grande relevância para a Saúde Pública.
Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos notificados de Leptospirose no
município de Niterói no ano de 2013. Método: Estudo quantitativo que utilizou como
instrumento para coleta de dados o Sistema Nacional de Agravos de Notificação
(SINAN) através da ferramenta Tabwin. As variáveis coletadas foram: raça, ocupação,
escolaridade, sexo, idade e bairro. Resultados: No ano de 2013 foram notificados, pelo
Munícipio de Niterói, trinta e um casos suspeitos de Leptospirose, desses, onze casos
são procedentes de outros municípios da mesma região metropolitana. Do total de casos
notificados de residentes em Niterói, dez foram confirmados por critério laboratorial,
nove casos foram descartados e um caso foi encerrado como inconclusivo. A
confirmação dos casos ocorreu em oito bairros do município de Niterói, tendo maior
ocorrência (30%) no bairro do Fonseca. Houve notificação dos casos em todos os meses
do ano, sendo a incidência maior nos meses de março (19, 35%) e abril (12,90%). A
população mais acometida são homens com faixa etária entre 30 a 64 anos,
prevalecendo à raça parda (35%). Quanto à escolaridade e ocupação não foi possível
traçar um perfil, devido a falta de informação no sistema relacionado a esse campo.
Ocorreu internação em 65% dos casos notificados. Dos casos confirmados residentes de
Niterói, 80% dos casos evoluíram para cura e 20% evoluíram como óbito por
Leptospirose. Conclusão: A Leptospirose teve característica endêmica no Município de
Niterói no ano de 2013, tendo maior incidência nos meses com maior índice
pluviométrico e no bairro mais populoso do município. Não foi possível traçar um perfil
completo devido a falta de preenchimento de campos importantes. Para que haja maior
prevenção da Leptospirose é necessário o conhecimento sobre a característica da
população e localidade. No entanto, para que isso ocorra, é importante que haja o
preenchimento de todos os campos da Ficha de Investigação Epidemiológica.

1 Técnica na Assessoria de Zoonoses na Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói-RJ.
2 Coordenadora de Vigilância em Saúde de Niterói-RJ.
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Levantamento dos Medicamentos causadores de Intoxicação Exógena em
residentes do município de Contagem/MG – 2007.
Fernanda Rodrigues Públio1
Luciane de Souza Leal Teixeira1
Orientador(a): Prof. Jussara Alves Cardoso Neves
1 -Farmacêutica - Aluna do curso de Especialização em Gestão e Planejamento em Serviços de
Saúde pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

As intoxicações por medicamentos configuram um problema de saúde pública.
Logo, conhecer os medicamentos presentes nos eventos de Intoxicação Exógena
no município de Contagem/MG possibilita intervenções nas políticas de saúde.
Como base de informação sobre as Intoxicações Exógenas foi utilizado o Sistema
de Informação de Agravos de Notificação on line (SINANNET), do Ministério da
Saúde. A amostra utilizada foi de 167 casos notificados de Intoxicação Exógena. A
análise dos dados coletados foi realizada por meio do TABWIN. A maior
freqüência de eventos de Intoxicação Exógena foi por benzodíazepinicos, estando
presentes em 39,53 % dos eventos causados por um agente tóxico, em 35,14%
dos eventos causados por dois agentes tóxicos e em 11,11 % dos eventos
causados por três agentes tóxicos O uso por um agente benzodíazepinico, pode
estar associado a uma sensação de bem-estar que essa droga proporciona . A
segunda maior freqüência de eventos de Intoxicação Exógena em Contagem/MG,
foi por Antidepressivos tricíclicos, medicamentos psicotrópicos presentes em
8,14% dos eventos causados por um agente tóxico e em 16,22% dos eventos
causados por dois agentes tóxicos. Os medicamentos relacionados às estas
intoxicações ocorridas no município são padronizados mediante a Relação
Municipal de Medicamentos (REMUME) que representou 79,07% dos eventos
Intoxicação Exógena causada por um agente tóxico; 82,76% dos eventos
causados por dois agentes tóxicos e em 71,43% dos eventos causados por três
agentes tóxicos. A possibilidade de conhecimento da real dimensão do problema
das Intoxicações Exógenas por meio de intensificação das notificações permitirá
aos profissionais a elegerem medidas de intervenção e preventiva apropriadas
para evitar a ocorrência desses eventos. Além disso, uma rede informatizada de
Farmácias e a concretização da prática de atenção farmacêutica, no município de
Contagem/MG, reduziriam a dipensação de medicamentos para o uso irracional.
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Modificações no excesso de peso, obesidade e acúmulo de gordura abdominal e
associação com insegurança alimentar em população adulta no Rio de Janeiro: 20052010.
Autores: Erica G. Barros, Talita B. Domingos, Mariana O. P. Gavazza, Marina M. L.
Antunes, Rosana Salles-Costa.
Introdução: Durante anos a insegurança alimentar (IA) esteve associada à fome e à
desnutrição. Entretanto, nos últimos anos, estudos têm demonstrado elevadas prevalências de
excesso de peso em populações em situação de IA, sobretudo, pela baixa qualidade da dieta.
Objetivo: Avaliar as mudanças nas prevalências de excesso de peso, obesidade e obesidade
central entre os anos de 2005 e 2010 e sua associação com IA em população adulta. Métodos:
Estudo realizado a partir de dados de dois inquéritos domiciliares ocorridos em 2005 e 2010,
no município de Duque de Caxias/RJ, com amostras de 1.085 e 1.121 domicílios,
respectivamente. Foram avaliados 1.105 adultos (19-59,9 anos) em 2005 e 1.529 em 2010. O
índice de massa corporal (IMC) foi utilizado como critério de classificação do excesso de
peso (IMC ≥ 25 kg/m²) e obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²). A circunferência da cintura (CC) foi
utilizada como marcador do acúmulo de gordura abdominal (CC ≥ 102 cm para homens e CC
≥ 88 cm para mulheres). A prevalência de IA foi estimada por meio da Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar. Utilizou-se o teste qui-quadrado para comparar proporções,
considerando p<0,05 para significância estatística. As análises foram conduzidas no programa
STATA 11.0, considerando a expansão da amostra. Resultados: No período avaliado, o
excesso de peso aumentou em 10,7% (51,7% vs. 62,4%, p<0,001), obesidade em 4,5%
(16,6% vs. 21,1%, p<0,05) e obesidade central em 7,4% (17,5% vs. 24,9%, p<0,01). Já a
prevalência de IA reduziu em 12,1% (53,5% vs. 41,4%, p<0,001). Houve aumento
significativo do excesso de peso entre adultos em segurança alimentar (SA) (53,2% vs. 64,0%,
p<0,01) e IA leve (49,8% vs. 60,6%, p<0,05), mas não entre aqueles em IA moderada/grave
(51,0% vs. 58,5%, p>0,05). Do mesmo modo, a obesidade central também aumentou naqueles
em situação de SA (16,8% vs. 24,5%, p<0,05) e IA leve (15,9% vs. 24,6%, p<0,05), mas não
naqueles com IA moderada/grave (21,3% vs. 27,6%, p>0,05). Não foram observados
aumentos significativos nas prevalências de obesidade entre as categorias de IA. Conclusão:
Houve aumento na prevalência de excesso de peso e obesidade central não apenas no grupo
com SA, mas também naqueles com IA leve. Estes resultados reforçam a necessidade de
políticas públicas visando a promoção de um estilo de vida saudável e combate à obesidade
em populações pobres e em situação de IA.
Financiamento: CNPq e FAPERJ.
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Vívian Mara Ribeiro
Eduardo Luiz Andrade Mota
Luciano Nery Ferreira
Jefferson Paixão Cardoso
Polianna Alves Andrade Rios
Gustavo Jaccoud Santos
Dardane Dias Jardim

Introdução: Efeitos de Acidentes de Trânsito (AT) sobre as condições de saúde
e qualidade de vida de indivíduos afetados não se restringem a danos diretos, e
se desdobram após os eventos acidentários. Objetivos: Investigar a qualidade
de vida – dimensão “Dor” – em condutores, segundo o envolvimento em AT.
Método: Corte transversal do estudo longitudinal “Pesquisa Saúde & Trânsito”
em andamento em Jequié-BA. Inquérito domiciliar com amostra de 1410
condutores. A caracterização da ocorrência de AT na vida e nos últimos 12
meses foi feita a partir de uma questão para cada. A qualidade de vida foi
avaliada por meio do Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health
Survey- SF-36, em todas as suas 8 dimensões. A distribuição dos escores da
dimensão dor apresentou características de distribuição não normal (teste de
Shapiro-Wilk). Utilizou-se teste não paramétrico de Mann-Whitney para
comparação das medianas dos escores entre os grupos. Adotou-se Prob > │z│≤
0,05 para rejeitar a hipótese de não haver diferenças entre as medianas. Projeto
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia. CAEE: 04789012.3.0000.0055. Resultados: Entre os
escores de qualidade de vida – dimensão dor – de 1395 condutores, média 76,5
(±22,9), mediana 72. Na comparação por grupo segundo envolvimento em AT,
observou-se média de 78,3 (±21,7), mediana 74 entre os 553 condutores que
relataram nunca terem se envolvido em AT, enquanto que entre os 842
condutores que relataram ter se envolvido em algum AT, a média foi 75,3 (±23,5),
mediana 72. Submetida ao teste de Mann-Whitney, a diferença entre as
medianas se mostrou significativa (Prob>│z│=0,026). Com relação ao
envolvimento nos últimos 12 meses, observou-se média 77,1 (±22,7), mediana
74 entre os 1208 condutores que relataram não terem se envolvido em AT nos
últimos 12 meses, enquanto que entre os 187 condutores que relataram ter se
envolvido em algum AT nos últimos 12 meses, a média foi 72,3 (±23,8), mediana
72. Submetida ao teste de Mann-Whitney, esta diferença entre as medianas se
mostrou significativa (Prob>│z│< 0,001). Conclusão: Houve associação entre o
envolvimento em AT e menor escore de qualidade de vida – dimensão dor –
entre os condutores. A associação se mostrou significante tanto para a
ocorrência de AT em qualquer momento da vida, quanto para a ocorrência nos
últimos 12 meses.
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PERFIL DE ALCOOLISTAS E SUAS COMORBIDADES EM UM PROGRAMA
DE ATENÇÃO AO ALCOOLISTA

Camila Barcelos Vieira, Kelinson de Souza Rocha, Lorena Cardoso Silveira,
Marluce Miguel de Siqueira

Introdução: A utilização de substâncias psicoativas pelo homem está presente
no decorrer da história em diferentes culturas. Assim segundo a Organização
Mundial de Saúde, no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas consomem
bebidas alcoólicas, por ano, o que corresponde a aproximadamente 40% da
população mundial e o uso indevido do álcool é um dos principais fatores que
contribui para a diminuição da saúde mundial. Objetivo: Traçar o perfil das
comorbidades nos pacientes que receberam atendimento no Programa de
Atenção ao Alcoolista (PAA). Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, de
caráter retrospectivo, no qual foi utilizada a pesquisa documental nos
prontuários dos pacientes que frequentaram o PAA do Hospital Universitário
Cassiano Antônio de Moraes, de janeiro a agosto de 2013. Resultados: Dos
151 prontuários avaliados, a análise do perfil socioeconômico revelou maior
prevalência entre os 45-54 anos (34,2%), 88,2% eram do sexo masculino, 25%
residiam em Cariacia e 45,4% eram casados. Ao analisar as variáveis clínicas
obteve-se: 57,9% não possuíam histórico familiar de alcoolismo; 32,9%
iniciaram o uso com idade menor que 15 anos; 50,7% tinham como bebida de
preferência os destilados e 15,1% já tinha feito uso de droga ilícita alguma vez
na vida. Quanto as comorbidades e complicações advindas do uso e abuso do
álcool 47,4% eram tabagistas e 19,7% não; 23,7% eram hipertensos e 42,1%
não; 11,8% tinham algum tipo de transtorno psiquiátrico e 53,3% não; 44,2%
tinham alguma complicação relacionada ao sistema gastrointestinal, enquanto
15,1% não; 15,8% tinha alguma complicação no sistema neurológico, enquanto
42,8% não; Discussão: O predomínio de complicações clínicas se dá ao fato
da faixa etária dos participantes do programa em sua maioria estar entre os 4554 anos na qual os problemas decorrentes do consumo de álcool costumam
aparecer, e a alta frequência de problemas gastrointestinais em pacientes
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dependentes se deve ao fato do álcool ser tóxico para a mucosa gástrica, além
da prevalência de depressão significativamente maior em abusadores de
álcool. Conclusão: Conhecer o perfil de uma população permite sugerir e
programar ações para melhor atendimento. De igual modo, conhecer as
comorbidades dessa população contribui para um planejamento de tratamento
mais eficaz e eficiente para os alcoolistas.
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ASPECTOS RELATIVOS AOS RECÉM-NASCIDOS EXPOSTOS AO HIV EM
UMA MATERNIDADE PÚBLICA

Elaine Saraiva Feitosa
Mestre em Saúde Pública-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Sônia Samara Fonseca de Morais
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Francisco José Maia Pinto
Professor Adjunto-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Ítala Thaise de Aguiar Holanda
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Thays Bezerra Brasil
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE
Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra
Mestranda em Saúde Coletiva-Universidade Estadual do Ceará-UECE

INTRODUÇÃO: a heterossexualização e a feminização da epidemia da AIDS desde a
década de 90 aumentaram a preocupação com a transmissão materno-infantil do HIV,
tornando-se um problema relevante em saúde pública. Na ausência de intervenções
profiláticas na gestação, parto e pós-parto, o risco de infecção na criança exposta é
aproximadamente 25%. OBJETIVO: analisar aspectos relativos aos recém-nascidos
expostos ao HIV, em um serviço de referência, de um hospital-maternidade, em
Fortaleza-CE, no período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010. MÉTODOS:
realizou-se um estudo transversal, com abordagem descritiva. Foram selecionadas todas
as 127 gestantes infectadas com o vírus HIV, que fizeram o pré-natal e/ou parto e suas
crianças expostas ao vírus. Excluíram-se as perdas fetais ou neonatais. Na análise
descritiva, utilizaram-se as frequências (absolutas e relativas) e as medidas paramétricas
(média e desvio-padrão). A pesquisa foi aprovada no CEP, sob o protocolo 58010.
RESULTADOS: os dados relativos ao recém-nascido mostram a idade gestacional
variando de 31,5 a 40,3 semanas, com média de 38,4 semanas e desvio-padrão de 1,5
semanas. A maioria dos recém-nascidos apresentou peso igual ou superior a 2500g 105
(83,3%), idade gestacional superior ou igual a 37 semanas 113 (89%), índice de Apgar
no primeiro minuto, superior ou igual a sete 123 (98,4%), e no quinto minuto de vida
125 (99,2%). DISCUSSÃO: verificou-se que a maioria dos recém-nascidos apresentou
peso adequado e gestação compatível com o termo, com índices de Apgar no primeiro e
quinto superiores a sete, demonstrando boa vitalidade ao nascimento e a não ocorrência
de problemas durante o parto, o que favoreceu a aplicabilidade de medidas preventivas
no período pós-natal. CONCLUSÃO: o estudo demonstrou que as mães acompanhadas

1968

pelo serviço de saúde de referência tiveram recém-nascidos com a maioria apresentando
boas condições de vitalidade e maturidade ao nascimento.

1969

SÍFILIS CONGÊNITA: CARACTERÍSTICAS MATERNAS DOS
CASOS NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS
NO PERÍODO DE 2007-2012

Elenir Terezinha Rizzetti Anversa- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.
Nicássia Cioquetta Lock - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Tamires Daros dos Santos- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Sandra Trevisan Beck- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Teresinha Heck Weiller- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Valéria Parecida Da Rosa- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.
Luciane da Silva Ramos- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.

A sífilis congênita é consequência da disseminação do Treponema pallidum da gestante
infectada para seu bebê. Em gestantes não tratadas, a transmissão vertical da infecção
ocorre em aproximadamente 70% dos casos na Sífilis primária, 70 a 100% na
secundária e 10 a 30% na latente e terciária. A Sífilis Congênita evolui em
aproximadamente 40% das gestações em perdas fetais e perinatais e, nas restantes, em
torno de 50% dos recém-nascidos poderão sofrer sequelas físicas, sensoriais ou do
desenvolvimento. Esta pesquisa teve por objetivo verificar as características maternas
dos casos de Sífilis Congênita notificados no município de Santa Maria no período de
2007-2012. Trata-se de um estudo descritivo epidemiológico realizado através de dados
secundários do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINAN-NET do município, cuja população estudada englobou os casos notificados de
Sífilis Congênita em mulheres residentes em Santa Maria/RS, no período de 2007 a
2012. Sendo este um trabalho realizado pelo Programa de Educação pelo Trabalho para
a Saúde (PET) Saúde/Vigilância em Saúde (PET Saúde/VS) da Universidade Federal de
Santa Maria. A análise dos dados foi realizada no programa SPSS, versão 13.0 for
Windows, sendo realizada frequência simples da sífilis congênita no período estudado.
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de
Santa Maria/RS sobre o protocolo nº 23081.012145/2011-67 e registro do CONEP nº
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243. A partir da análise dos dados verificou-se que, considerando o total de casos
notificados (n=74), a idade média em anos foi de 26,36, sendo 6,477 o desvio padrão, a
mediana 25, o mínimo 15 anos e o máximo 43 anos. Dos 74 casos notificados de sífilis
congênita, 85,1% ocorreram na raça branca, 13,5 na raça não branca que inclui parda,
preta, indígena e amarela. A escolaridade prevaleceu da 5ª a 8ª série incompleta do
Ensino Fundamental (EF) com 37,8%, seguido de 1ª a 4 ª série incompleta do EF com
8,1% e 29,7% de casos ignorados . A análise da variável ocupação mostra que a maior
ocorrência é em donas de casa com 65,0% e em empregada doméstica com 9,5 %.
Portanto, é importante a realização de ações para eliminação e controle da Sífilis no
município para que seja feito o diagnóstico precoce e assim o devido tratamento, tanto
da gestante quanto do seu parceiro, visando à prevenção desta.
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE EM HEMODIÁLISE:
RESULTADOS PARCIAIS PRELIMINARES DE ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO
Marysabel Pinto Telis Silveira, Maristela Bohlke, Michele Szchornack Strelow,
Jõao Pedro Mussi Laydner, Jonas Roni Peter, Matheus Szchornack Strelow,
Ana Laura Buchweitz Giusti, Daniela Bayer Gomes, Franklin Correa
Barcellos, Miriam Moreira Mussi.
Introdução: Devido ao importante papel na morbimortalidade, as doenças
crônicas, entre elas a Doença Renal Crônica (DRC), têm recebido maior
atenção dos profissionais de saúde nas últimas décadas. O controle rigoroso
da pressão arterial, assim como o ganho de peso interdialítico, são da maior
importância para minimizar a progressão da DRC, além de diminuir o risco da
doença cardiovascular freqüentemente associada. A Atenção Farmacêutica
(AF) envolve o acompanhamento do paciente, com o objetivo, entre outros,
de responsabilizar-se junto a ele para alcançar os objetivos terapêuticos
desejados. Método: Ensaio clínico randomizado, os pacientes foram
divididos em grupo controle (GC) (atendimento habitual) e grupo intervenção
(GI) (foi prestada AF). Foram medidos parâmetros clínicos e laboratoriais,
entre eles, pressão arterial e ganho de peso interdialítico. A AF foi prestada
durante 6 meses por acadêmicos de farmácia, devidamente treinados, com
frequência mínima mensal, sendo que no início as entrevistas foram mais
frequentes. O tempo total do estudo será de 1 ano. Resultados: Foram
acompanhados 29 pacientes no GC e 21 no GI, apenas a idade mostrou-se
estatisticamente diferente entre os grupos na linha de base, sendo maior nos
pacientes do grupo controle (GC: Média 59 anos, IC95% 55-63,7; GI: Média
51 anos; IC95% 42,2-60,8), demais variáveis sóciodemográficas e clínicas
distribuíram-se homogeneamente. Ao final dos 6 meses de acompanhamento
não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na pressão
arterial nem no ganho de peso interdialítico. Pressão arterial sistólica: GC:
Média 138 mmHg, IC95% 133-144; GI: Média 137, IC95% 130-145. Pressão
arterial diastólica: GC: Média 84,7, IC95% 80,7-88,7; GI: Média 84, IC95%
79,7-88,4). Ganho de peso interdialítico: GC: 2,494g IC95% 2100-2886); GI:
2387g IC95% 1940-2833). Conclusão: a intervenção AF não se mostrou
efetiva para controle da PA ou ganho de peso interdialítico nos pacientes em
hemodiálise estudados, porém, estes são dados parciais, o tempo de
acompanhamento total será de 1 ano, e o número de pacientes pode também
ter contribuído para não termos encontrado diferenças significativas ente os
grupos.	
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Level of physical activity in adolescents of Niterói – RJ- Brazil.
Karla Campos de Paula, Jackeline C.P.Lobato, Pauline Lorena Kale, Moyses
Szklo, Antônio José Leal Costa.
Background: Physical activity in adolescents may have an important role in the
prevention of obesity and others chronic diseases. Objective: to evaluate the
level of physical activity in adolescents. Methods: A cross-sectional study was
conducted in two public schools in Niterói- RJ, Brazil. Anthropometric measures
and questionnaires information were obtained from 464 students aged 10-14
years in 2010. Physical activity scores were based on the Physical Activity
Questionnaire for Older Children (PAQ-C). Levels of physical activity were
classified as active, when score was ≥3 and sedentary when score was < 3.
Overweight and obesity were defined as sex-age- body mass index Z-score
greater than + 1.00 and + 2.00, respectively. Results: Sedentarism was
observed in 69% of the students (78% among girls and 59% among boys).
17% of sedentary students were overweight and 12% were obese. Soccer and
running were reported by 93% of boys and 75% of girls, respectively. School
physical activity was reported by 90% of girls and 95% of boys. Physical activity
was more commonly reported during weekends. Students aged 10 years were
less sedentary (37% among boys and 63% among girls) than older students.
Conclusions: a high proportion of students were classified as sedentary,
especially among older students. Physical activity that takes place in the school
must be increased as a strategy to prevent overweight and obesity in
adolescents.
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM UMA MATERNIDADE
PÚBLICA DE SÃO LUÍS – MA
Isabela Vieira dos Santos Mendonça - autora
Doutoranda em Saúde Coletiva - UFMA
Keila Raianan Santos Nunes
Aluna do Curso de Licenciatura em Biologia – IFMA
Edenilde Santos
Aluna do Curso de Licenciatura em Biologia – IFMA
Arlene de Jesus Mendes Caldas
Orientadora – Depto. Enfermagem - UFMA
Introdução: Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é parte importante do total de resíduos
pelo potencial de risco que representa à saúde coletiva e ambiental. Objetivo: Avaliar o
gerenciamento dos RSS em uma maternidade pública de São Luís - MA verificando a
adequação do manejo às resoluções, colaborando com a identificação de práticas adequadas
e/ou inadequadas. Métodos: Esta pesquisa está aprovada com Parecer consubstanciado CEP
nº 327.795 e foi realizada pela observação do manejo com o preenchimento de um roteiro,
elaborado com base nas Resoluções nº 306/04 (ANVISA) e nº 358/05 (CONAMA). Dois
pesquisadores observaram por dois dias consecutivos cada setor, totalizando quatro
observações ocorridas nos meses de outubro e novembro de 2013, nos setores de internação,
Central de Material e Esterilização - CME, Centro de Parto e Diagnóstico. Resultados:
Resíduo infectante (grupo A) é acondicionado em saco branco leitoso, comum (grupo D) em
saco preto e o grupo E nas caixas de perfuro cortante. Para o grupo B (químico) não há
qualquer acondicionamento diferenciado, são segregados juntamente com os perfuro
cortantes. Verificou-se frequentemente segregação incorreta do resíduo comum, sendo
observado nas lixeiras para infectante e nas caixas de perfuro cortante com maior frequência
nos setores de internação e Centro de Parto. A coleta interna é realizada três vezes ao dia, em
carros fechados, porém os resíduos não são separados de acordo com a classificação em
grupo. Verificou-se que não há sala para armazenamento interno no setor de internação e
CME. A coleta externa é realizada três vezes/ dia, os resíduos são transportados em carros
fechados, separados de acordo com a classificação até o abrigo externo. Este possui divisões
para resíduos do grupo A e D, mas não para o grupo B. O tratamento prévio (autoclave) é
realizado para os resíduos do grupo A, subtipo A1, gerado no Laboratório de Análises Clínicas.
Os funcionários da higienização utilizam como Equipamento de Proteção Individual: botas,
luvas, máscara e touca. Conclusão: Verificou-se que a estrutura disponibilizada pela
Maternidade para o manejo dos RSS mostra-se satisfatória, no entanto, notaram-se falhas nas
etapas de segregação, transporte e armazenamento interno podendo ser minimizado com a
orientação dos profissionais que atuam na geração e no manejo desses resíduos.
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Autores: Juliana Pires carús, Giovanny

V A França, Aluísio J D Barros

Local das refeições e tipo de comida consumida por adultos residentes em
cidade de médio porte: comer em casa ainda é o mais comum
INTRODUÇÃO: As alterações no estilo de vida das populações, advindas da
globalização e da urbanização, provocaram mudanças nos padrões e
comportamentos alimentares. 1, 2, 3, 4, 5 No Brasil, observaram-se mudanças no
padrão alimentar dos indivíduos, desde 1970, não só no que se refere ao
aumento no consumo de ultraprocessados

6,

mas também quanto ao local

onde são feitas as refeições e tipos de preparações consumidas.
OBJETIVO: Descrever as refeições realizadas por adultos em relação ao local
e ao tipo de preparação consumida em cidade de médio porte, do sul do
Brasil.
MÉTODOS: Realizou-se um estudo transversal, de base populacional, na
cidade de Pelotas, RS, em 2012. A amostragem foi realizada em dois estágios,
tendo os setores censitários do Censo Demográfico de 2010 como unidade
amostral primária. Foram coletadas informações sobre o local das refeições
(em casa ou fora de casa) e sobre o tipo de preparação consumida em casa
(comida caseira, lanches, comida de restaurante) nos dois dias anteriores à
entrevista, utilizando-se um questionário padronizado.
RESULTADOS: Participaram do estudo 2.927 adultos: 59,0% mulheres, 60,0%
com idade abaixo de 50 anos e 58,0% estava trabalhando. Obtiveram-se
informações sobre 11.581 refeições nos dois dias anteriores à entrevista,
sendo 25,0% delas realizadas fora de casa, no almoço, e 10,0% no jantar.
Quanto às refeições realizadas em casa, a maioria relatou ter consumido
comida preparada em casa, tanto no almoço quanto no jantar. As refeições
realizadas fora de casa, 64,0% no almoço e 61,0% no jantar, foram realizadas
no local de trabalho, majoritariamente preparadas em casa. As refeições fora
de casa foram realizadas principalmente por pessoas do sexo masculino,
jovens e com alta escolaridade. Quanto às categorias de ocupação, os grupos
que consumiam mais frequentemente refeições em restaurantes foram
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trabalhadores do comércio, empresários, professores e profissionais de nível
superior.
CONCLUSÕES: Embora existam mudanças nos padrões de alimentação do
brasileiro, os adultos residentes em cidades de médio porte ainda se alimentam
predominantemente em casa e de comida caseira.
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Análisis de la tendencia del cáncer de pulmón en Argentina, 1997-2011.
Autores:
- Guillermo Raúl Macías (Universidad Nacional de La Matanza – Argentina)
- María Graciela Abriata (Instituto Nacional del Cáncer – Argentina)
Introducción: El cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte por cáncer en varones y
la tercera en mujeres en Argentina en el quinquenio 2007-2011. Estudios de diversos orígenes
muestran una disminución en los últimos años de las tasas de mortalidad por esa causa en EEUU y
Europa, con diferencias entre sexos (descenso en hombres y aumento en mujeres)
Objetivo: Describir la tendencia de la mortalidad por cáncer de pulmón en Argentina entre 1997 y
2011
Método: Se seleccionaron registros de mortalidad codificados como C33-C34 (CIE10a Rev.)
(Dirección de Estadísticas e Información de Salud) con denominadores provenientes de los Censos
Nacionales de 2001 y 2010 y proyecciones intercensales (Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos). Se calcularon Tasas Ajustadas por Edad con población mundial estándar IARC (x 100.000
hab.) con IC95% calculados en base a una distribución de Poisson (aproximación de Byar). Las
tendencias a nivel provincial fueron analizadas con el software Joinpoint Regression (Instituto
Nacional de Cáncer EEUU), analizando el Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) del modelo
sin puntos de inflexión (muestra una relación lineal entre la tasa y el intervalo 1997-2011 y
permite identificar la dirección de la tendencia y el ritmo de cambio promedio anual). Fueron
graficadas las tendencias en mapas temáticos elaborados con el software SIGEpi (OPS) agrupando
los PECA en quintiles de magnitud y dirección ordenada
Resultados: Entre 1997 y 2011 se observó una tendencia descendente de las tasas a nivel país y
una disminución de la brecha entre hombres y mujeres; con tasas más elevadas en los primeros.
Tanto en el análisis anual como en el quinquenal se observa una tendencia descendente en
varones, mientras que en mujeres aparece lo contrario. Sobre 24 distritos los PECA por sexos
muestran un aumento en mujeres en 18 provincias (significativo en 8) y un descenso en hombres
en 17 (significativo en 10)
Conclusión: La tendencia en el periodo 1997-2011 en Argentina presenta un comportamiento
similar a los países europeos y EEUU. Lo mismo sucede con la tendencia en los diferentes sexos. El
descenso de las tasas a nivel país se produce a expensas de los varones. El aumento en mujeres
podría deberse a cambios culturales que deberían estudiarse con investigaciones de tipo
cualitativo.
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PNEUMOCONIOSES NO BRASIL: AS NOTIFICAÇÕES NO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE COMO UM MODELO A SER SEGUIDO PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS
TATIANA MOTA XAVIER DE MENESES
FATIMA SUELI NETO RIBEIRO

O Brasil é pioneiro em reconhecer o trabalho como fator de risco na saúde coletiva ao
introduzir na vigilância epidemiológica os agravos relacionados ao trabalho em 2004.
Destacam-se as pneumoconioses, causadas pela exposição a poeiras no ambiente de
trabalho, internacionalmente combatidas como a asbestose e a silicose. OBJETIVO:
Descrever o avanço, as características e analisar o potencial das notificações de
pneumoconioses no Sistema de Saúde através do SINAN. MÉTODOS: Estudo descritivo a
partir da análise da base de dados do SINAN entre 2007 e 2012. RESULTADOS: O total
de notificações de pneumoconiose foi de 1.952 casos. São Paulo foi o estado com mais
registros (61,9%), a média de idade foi de 48,7 anos e o sexo masculino predominou
(95,6%). Entre as pneumoconioses, 1.084 (55,3%) eram asbestose e 593 (30,3%) silicose.
Para silicose, Minas Gerais foi o estado que mais notificou (45,5%), a idade média foi 43,3
anos e as ocupações mais registradas foram: cortador de pedra e garimpeiro (18,4%) na
indústria de extração de minerais e trabalhos em pedras (26,8%). A exposição média foi de
12 anos. Para asbestose, São Paulo (94,2%) e o sexo masculino (96%) se destacaram
com média de idade de 51,9 anos. A ocupação mais registrada foi a elaboração de préfabricados (cimento amianto) (54,9%) na indústria de “Fabricação de produtos cerâmicos
não refratários”, 76,6%. A média de exposição foi de 3,84 anos. A Previdência Social, fonte
clássica para informações ocupacionais, registrou no mesmo período 577 casos de silicose
(J62) e 187 casos de asbestose (J61 e J92), o que indica o potencial do SINAN para a
captação de casos. CONCLUSAO: As notificações do SINAN evoluíram em 5 anos,
superando a Previdência, em mais de 5,7 vezes para os casos de asbestose. Os achados
do SINAN são condizentes com a literatura nas duas pneumoconioses, no predomínio de
sexo masculino e faixa etária, mas o tempo de exposição foi menor no Brasil. A inserção
destas pneumoconioses dentre os agravos de notificação pode melhorar a qualidade da
informação, contemplando os trabalhadores não formais, e este pode ser um procedimento
para políticas públicas internacionais.
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AUTOEFICÁCIA CONTRACEPTIVA ENTRE ADOLESCENTES COM
ANTECEDENTE GESTACIONAL

Juliana Teixeira Nunes
Keila Rejane Oliveira Gomes
Thatiana Araújo Maranhão
Laís Norberta Bezerra de Moura

INTRODUÇÃO: A adolescência é caracterizada por profundas mudanças
físicas e psicológicas, bem como por população engajada em cada vez mais
comportamentos de risco, como a prática do sexo desprotegido. A iniciação
sexual precoce torna a gravidez na adolescência uma potencial situação de
vulnerabilidade, gerando sério problema de saúde pública. A autoeficácia é,
assim, definida como a necessidade do ser humano em alcançar sucesso
sobre uma meta e a realização de determinadas conquistas, sendo utilizada em
diversas pesquisas sobre sexualidade na adolescência por ser entendida como
fator que auxilia a diminuição das taxas de gravidez indesejada. OBJETIVO:
Analisar a autoeficácia de adolescentes quanto ao uso de contraceptivos após
o primeiro trimestre pós-resolução de uma gravidez. MÉTODOS: Estudo
longitudinal, cujos dados foram coletados em duas fases, em 2006. A coleta da
primeira fase ocorreu quando 202 adolescentes estavam internadas após a
resolução de uma gravidez, em uma das quatro maternidades participantes do
município de Teresina-PI, e a segunda fase se deu na residência das
adolescentes três meses pós-parto. Os dados foram analisados por modo
descritivo, sendo a autoeficácia verificada por meio do risco relativo. Este estudo
foi aprovado pelo CEP/UFPI sob CAAE nº 0106.0.045.000-05. RESULTADOS: Na
primeira fase observou-se que o perfil reprodutivo e de uso de contraceptivos
pelas adolescentes foi que 72,3% eram primigestas, 72,8% acreditavam que a
gravidez não ocorreu no momento certo e 52% não faziam uso de
contraceptivos anteriormente àquela última gestação. Na segunda fase,
evidenciou-se que houve alta frequência de retorno menstrual (52%) e das
relações sexuais (74,3%) três meses pós-resolução da gestação. A análise da
autoeficácia mostrou que jovens que tinham a intenção de evitar nova gravidez
tinham 44% mais chances de serem autoeficazes e estarem usando método
contraceptivo três meses pós-parto, em comparação às jovens que não tinham
a intenção de evitar nova gravidez. CONCLUSÃO: Apesar da elevada
autoeficácia verificada, é importante que o planejamento familiar seja
prioridade, principalmente para aquelas que não desejam engravidar pelos
próximos anos. Espera-se que estes achados subsidiem os profissionais da
saúde, no sentido de melhorar a assistência à saúde reprodutiva de
adolescentes, para a redução de gestações indesejadas.
DESCRITORES: Autoeficácia. Gravidez na adolescência. Contracepção.
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USO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E CAPITAL SOCIAL ENTRE
ADULTOS
FERREIRA, R. C.; SOARES, M. F.; VARGAS, A. M. D.; FERREIRA, E. F.
Esse estudo avaliou a associação entre capital social e características do uso de serviços
odontológicos entre adultos. Amostra complexa, probabilística de adultos, de 35 a 44
anos, residentes na área urbana de municípios da região metropolitana de Belo Horizonte,
Minas Gerais. Dados obtidos por meio de entrevistas e exame da cavidade bucal nos
domicílios. A variável dependente “característica do uso de serviços” foi obtida em três
níveis pela combinação das três variáveis: uso regular de serviços odontológicos (sim;
não), usou nos últimos 6 meses (sim; não) e motivo do último uso (dor; prevenção;
tratamento). Os indivíduos com todas as características favoráveis quanto ao uso de
serviços foram aqueles que fizeram uso regular, usaram no último ano e para prevenção
ou tratamento. As variáveis independentes foram exógenas (faixa etária, cor da pele),
características pessoais (sexo, situação conjugal, renda, escolaridade), percepção da
saúde, condição de saúde bucal (dor de dente, número de dentes cariados),
comportamentos de saúde (uso de fio dental, atividade física, hábito tabagista, consumo
de bebidas alcoólicas) e capital social (questões do questionário do banco mundial). O
modelo de regressão logística ordinal de odds proporcionais parciais foi realizado
considerando a correção pelo efeito de desenho. Um total de 1150 adultos responderam
às questões sobre uso de serviços, 34,4% relataram fazer uso regular; 55,4% usaram os
serviços odontológicos no último ano e 68,8% usaram para tratamento/prevenção. Um
total de 273 adultos (19,9%) apresentou todas as características favoráveis quanto ao uso
de serviços odontológicos. O uso favorável dos serviços odontológicos foi maior naqueles
que relataram poder contar com outras pessoas além da família que emprestariam
dinheiro, nos de maior renda e maior escolaridade e nos que não fumavam. O uso
favorável dos serviços odontológicos foi menor entre os mais jovens, naqueles com
percepção da saúde geral boa ou muito boa. O aumento do número de dentes cariados foi
associado com uma redução na chance de uso favorável dos serviços odontológicos. Das
variáveis referentes ao capital social, permaneceu significativa a que se refere a possuir
redes de amigos e ou familiares. Com base nos resultados, conclui-se possuir redes de
amigos ou familiar podem favorecer o uso de serviços de saúde odontológicos entre
adultos.
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RISCOS

ERGONÔMICOS

NA

ATIVIDADE

DA

PESCA

ARTESANAL/MARISCAGEM NA ILHA DE MARÉ, BAÍA DE TODOS OS
SANTOS, SALVADOR – BA.

FERNANDA DOS SANTOS LIMA GOIABEIRA
RITA FRANCO RÊGO
WENDEL DA SILVA VIANA
LILIAN LESSA ANDRADE LINO
VERONICA MARIA CADENA LIMA
PAULO GILVANE LOPES PENA
IVONE BATISTA ALVES
ILA ROCHA FALCÃO

Objetivo: Estimar a prevalência de riscos ergonômicos na atividade da pesca
artesanal/mariscagem. Metodologia: No curso de uma pesquisa participativa de base
comunitária desenvolveu-se um estudo de Corte Transversal com todas as 186
pescadoras artesanais/marisqueiras de comunidades da Ilha de Maré, Salvador – BA.
Para o estudo, as entrevistadas obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: ser do
sexo feminino, ter a mariscagem como principal atividade laboral, ter idade ≥ 18 anos,
residir em Ilha de Maré. Foi utilizado um questionário estruturado e padronizado. Para
avaliação

dos

riscos

ergonômicos,

o

processo

de

trabalho

da

pesca

artesanal/mariscagem foi divido em etapas (coleta, transporte, limpeza, cozimento e cata
do marisco). Foram realizadas análises descritivas dos dados. Resultados: a ocorrência
de repetitividade aparece alta nas etapas de Coleta (98,9%), Limpeza (67,7%),
Cozimento (52,2%) e Cata do marisco (95,7%). O levantamento de carga mostrou-se
elevado em todas as etapas do processo de mariscagem: Coleta (94,1%), Transporte
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(100%), Limpeza (95,2%), Cozimento (82,3%) e Cata (75,3%). As posturas irregulares
são frequentes nesta atividade laboral, sendo a permanência em posição agachada
(51,1%) e com coluna inclinada (24,2%), durante a etapa de coleta as de maior
prevalência nesse estudo. Além disso, verifica-se que a carga horaria disponibilizada
para o desenvolvimento da atividade laboral é de 10 horas em média, durante 5 a 7 dias
por semana (66,1%), sendo as pausas realizadas por 68,8% das pescadoras
artesanais/marisqueiras. Conclusão: os riscos ergonômicos apresentaram elevada
prevalência em todas as etapas do processo de mariscagem, o que torna essas
trabalhadoras vulneráveis a adoecimentos em decorrência da pratica laborativa, sendo
importante a busca de alternativas que possam reduzir esses riscos nessa ocupação, com
o desenvolvimento de tecnologias que possam atender todas as etapas do processo
laboral. Os resultados obtidos com esta pesquisa estão sendo apresentados aos técnicos
da Previdência Social e aos pescadores artesanais e marisqueiras da Ilha de Maré e de
outras comunidades circunvizinhas.
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Consumo de bebida alcoólica entre ciganos: resultados preliminares
Autores: Ana Cláudia Conceição da Silva
Bruno Gil de Carvalho Lima

INTRODUÇÃO: Os hábitos de vida, cultura e tradições interferem na condição de
saúde da população, podendo constituir problema de saúde pública. As condições
social, econômica, ambiental e cultural conformam seus hábitos de vida e
comportamentos, ao predispor a situações como o consumo de bebidas alcoólicas.
OBJETIVO: Descrever características relacionadas ao consumo de bebida alcoólica na
população cigana. MÉTODOS: Estudo corte transversal, descritivo exploratório,
multicêntrico, conduzido em quinze municípios, nas regiões Metropolitana de Salvador,
Recôncavo Baiano, Sudoeste, Chapada Diamantina, Semi-árido, na Bahia, Brasil.
População de 1285 ciganos, amostra aleatória 461 ciganos. Instrumento de coleta de
dados contendo características sociodemográficas, informações sobre o trabalho,
atividades e hábitos de vida, saúde, e outras. Utilizou-se o questionário CAGE.
Estimadas freqüências absolutas e relativas das variáveis de interesse. Análise e
processamento dos dados mediante o programa SPSS. RESULTADOS: Taxa resposta
(60%). Identificou-se 18,2% indivíduos que consumiam bebida alcoólica (bebedorproblema). O consumo de bebidas alcoólicas foi expressivo entre os indivíduos do sexo
masculino (90%); todos eram casados; 33,3% tinham renda familiar de “2 a 5 salários
mínimo”; 55,6% grau de escolaridade baixo; 20% tinham hábito de fumar, 60%
possuíam filhos; 60% trabalhavam. CONCLUSÃO: Sugere-se que diferenças no
consumo de bebida alcoólica resultaram de perspectivas individuais e motivacionais, de
enfrentamento das condições adversas, das características culturais, e das condições
sociais e econômicas. Os ciganos estão sujeitos a situações de vulnerabilidades
individual, social e programática, ócio, desgaste físico e psicológico. Esses fatores
contribuem para o consumo de bebidas alcoólicas. Faz-se necessária a implementação
de estratégias que visem à promoção da saúde, a melhoria nas condições de vida, a
valorização cultural, e a facilidade no acesso aos serviços de saúde.
Palavras-chave: Epidemiologia do álcool; Ciganos; Grupos étnicos
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PERFIL DAS VÍTIMAS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO
ATENDIDAS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,
OLINDA /PE.
AUTORES: ARAÚJO, H.R.B., MELO, J.C.M.G., SOARES, C.C.A., MOTA, L.R.,
ANDRADE, A.J., FREITAS, N.M.C., ALVES, M.M.R., QUEIROZ,
S.M.W., ACL; GUIMARÃES, T.C., FURTADO, B.M.A.S.M*
* (Orientadora)
PALAVRAS-CHAVES: Acidentes
Emergência em Saúde Pública.

de

Trânsito,

Serviços

de

Saúde,

INTRODUÇÃO: O grupo de estudos do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET) da Universidade de Pernambuco resolveu estudar esse tema como parte de
uma pesquisa maior sobre a rede de assistência às emergências por acidentes de trânsito
no município de Olinda/PE. OBJETIVO: Analisar o perfil das vítimas por acidentes de
trânsito atendidas na Unidade de Pronto Atendimento em Olinda/PE no período de julho
a dezembro de 2012. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal de cunho
censitário. A população do estudo foi representada por todas as vítimas por acidentes de
trânsito atendidas na Unidade no período estudado. Para caracterização do perfil
epidemiológico e clícino das vítimas foram coletadas nas fichas de atendimento as
variáveis: idade, sexo, hora do atendimento, local de ocorrência, ocupação, estado civil,
cor/raça, escolaridade, tipo de ocorrência (se atropelamento, acidente com carro, moto
ou bicicleta); área da lesão e gravidade da vítima (Escala de Coma de Glasgow como
parâmetro); Para análise dos dasos foi utilizado o software SPSS. RESULTADOS: Dos
980 casos analisados a maioria foi do sexo masculino (79,1%), na faixa etária de 17 a 31
anos (64,9%), solteiros (52,3%), cor parda (66%), estudante (13%), (em 14,3% das
fichas não foi registrado a ocupação). Terça-feira e domingo tiveram o maior percentual
de atendimento 17,8% e 17%. O horário com maior frequencia foi de 18 às 24 horas
(35%). A procedência de 48,6% foi da cidade de Olinda e 49,8% de outras cidades, 20%
trazidos pelo SAMU, 26,6% pelos Bombeiros e 44,7% por particulares. 73,4% dos
acidentes envolveram motocicletas, 51,2% colisão e 21,1% capotamento, o condutor
representou 71% das vítimas. 30% das lesões foram os membros, 60% das fichas não
foram encontrados registro da lesão, assim como a escolaridade e gravidade do caso.
84% dos casos tiveram como desfecho a alta. 7,8% foram encaminhados para outra
unidade de saúde. CONCLUSÃO: O que chama atenção é que a maoria dos acidentes
não se concentrou apenas nos finais de semana, mas também nos outros dias da semana.
Outro fato interessante é o veículo particular ter superado SAMU e Bombeiros como
meio de transporte a trazer a vítima a Unidade. Chama atenção o não registro de dados
importantes, como a escolaridade e gravidade da lesão, inferindo a necessidade de um
plano de trabalho para a melhoria dos registros nos prontuários.
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DETERMINANTES DA MORTALIDADE INFANTIL EM MUNICÍPIOS DO
VALE DO JEQUITINHONHA, MINAS GERAIS

Gisele Nepomuceno de Andrade. Escola de Enfermagem da Universidade Federal de
Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil.
Thânia Aparecida Gomes da Silva Barbosa. Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil.
Kellen Rosa Coelho. Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas
Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil.
Stephanie Karoline Torres França de Morais. Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil.
Andréa Gazzinelli. Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais.
Belo Horizonte, MG, Brasil.

Resumo
Este estudo teve o objetivo de analisar os determinantes da mortalidade infantil
nos municípios de Araçuaí, Joaíma, Jordânia e Novo Cruzeiro, localizados no
Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Estudo epidemiológico, observacional, do
tipo caso-controle. Participaram do estudo 36 óbitos infantis (casos) e 72
nascidos vivos (controles), sorteados aleatoriamente e que não evoluíram a
óbito, ocorridos no ano de 2008. Informações demográficas, socioeconômicas,
de antecedentes obstétricos maternos, de atenção ao pré-natal e ao parto e de
condições biológicas das mães e recém-nascidos foram coletadas utilizando
questionário estruturado com mães e/ou responsáveis. Observou-se que a
maioria dos óbitos ocorreu no período neonatal (55%), embora importante
proporção de mortes pós-neonatais (45%) tenha sido identificada.Filhos de
mulheres com história prévia de natimorto (OR61,91; p<0,001) e crianças
prematuras (OR 6,24; p=0,01) ou que nasceram com algum tipo de
malformação (OR13,16; p<0,001)tiveram maior chance para mortalidade
infantil. Ademais, crianças cujas famílias não recebiam auxílio governamental
(OR 11,60; p=0,02) e que residiam em moradiascom condições menos
favoráveis, avaliadas pela ausência de piso com cerâmica (OR 11,12; p=0,03)
e ausência de água encanada (OR 12,05; p=0,01), apresentaram maior chance
de óbitoantes de completarem um ano de vida.Causas perinatais constituem
importantes determinantes dos óbitos infantisna população estudada, embora
precárias condições socioeconômicas ainda interfiram significativamente na
ocorrência dos óbitos infantis,sugerindo problemas sociais e dificuldades de
acesso aos serviços de saúde. O desafio de redução dos óbitos infantis nos
município estudados incorpora não somente a necessidade de melhorias no
acesso e na qualidade dos serviços de assistência à saúde materno-infantil,
como também a demanda por políticas públicas que visem à redução das
desigualdades socioeconômicas.
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Características epidemiológicas da Sífilis Congênita
no estado de Sergipe entre 2007 e 2013.
Mércia Simone Feitosa de Souza;
Shirley Verônica Melo Almeida Lima;
Sheyla Teixeira Lima
Fernanda da Silva Costa
INTRODUÇÃO: A Sífilis Congênita no Brasil ainda é um grave problema de saúde
pública além de ser considerada uma doença infectocontagiosa, de evolução crônica. A
sífilis congênita se dá pela infecção do feto pelo Treponema pallidum, e é transmitida
por via transplacentária em qualquer momento da gestação. Sua ocorrência sinaliza
desafios aos serviços de saúde, em especial a atenção ao pré-natal, pois o diagnóstico
precoce e tratamento as gestante são medidas simples e eficazes na prevenção da
doença. OBJETIVO: Descrever características epidemiológicas das gestantes com
diagnóstico de Sífilis e analisar a incidência da sífilis congênita entre os anos de 2007 a
2013 no estado de Sergipe. MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional,
descritivo de incidência com coleta de dados retrospectiva. A fonte de dados utilizada
foi o banco de dados do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN), como
também o Sistema de Informação de nascidos Vivos (SINASC). Na análise dos dados
descritivos foram utilizados os programas Microsoft Excel 2007 e o programa TABWIN
(versão 3.5). RESULTADOS: No período em estudo foram notificados 1.444 casos de
sífilis congênita no estado. A maior taxa de incidência encontrada durante a pesquisa foi
no ano de 2013 com 11,1 casos por 1000 nascidos vivos. Observou-se aumento
assustador na incidência de novos casos ao longo dos anos como: (2,7) 2007, (3,0)
2008, (3,5) 2009, (5,0) 2010 e (6,7) 2011, (9,9) 2012 e (11,1) em 2013. 68,55% das
crianças notificadas com sífilis congênita foram de mães que fizeram o pré-natal, destas
34,84 obtiveram seu diagnóstico durante o pré-natal e apenas 2,63% dessas mães foram
tratadas adequadamente durante a gravidez com 11,51% dos seus parceiros tratados.
CONCLUSÃO: Foi possível constatar que o estado de Sergipe demanda ações
prioritárias para a mudança da realidade observada. Tornou-se evidente o desafio para a
saúde pública em aumentar a cobertura e a qualidade do pré-natal, bem como ampliar o
diagnóstico para a sífilis gestacional a fim de minimizar o aparecimento da sífilis
congênita. A doença requer uma nova tomada de consciência em todos os níveis de
atuação no sistema único de saúde, sobretudo quanto a amplitude e gravidade da sífilis
bem como o compromisso ético e sanitário dos profissionais da rede primária de
atenção à saúde.
Palavras-chave: vigilância epidemiológica; sífilis congênita; sífilis.
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DISCORDÂNCIA ENTRE BIOIMPEDÂNCIA
E O ÍNDICE DE ADIPOSIDADE CORPORAL
Carola Carla Pinheiro Monroe, Nádia Tavares Soares, Patrícia Soares de
Moura, Emanuel Diego dos Santos Penha, Lia Silveira Adriano, Luis Sérgio
Fonteles, Flávio Henrique Macedo Pinto, Soraia Pinheiro Machado Arruda
RESUMO
Introdução: Existem diferentes métodos para avaliar o percentual de gordura
corporal. O Índice de Adiposidade Corporal (IAC) é um dos mais recentes,
enquanto a bioimpedância elétrica (BIA) está dentre os tradicionais. Objetivo:
Analisar a concordância entre as estimativas do percentual de gordura corporal
por esses dois métodos. Método: Os dados foram coletados em uma clínica
particular multidisciplinar de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005. A amostra foi
de 177 indivíduos, sendo 135 mulheres e 42 homens, entre 18 e 76 anos. Foi
avaliada a correlação entre os métodos e a concordância por meio da técnica
proposta por Bland-Altman. Resultados: Os métodos estão fortemente
correlacionados na população total e apresentam correlação moderada após
estratificação por sexo. O IAC difere, em média, 0,9 pontos percentuais abaixo
da BIA. Além disso, o limite de concordância entre os métodos foi amplo.
Conclusão: Concluímos que os resultados de percentual de gordura
estimados por meio de BIA e IAC são discordantes, não sendo esses métodos
intercambiáveis.
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FATORES DESENCADEANTES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE
Kamila Ferreira Lima
Solange Sousa Pinheiro
Camila Santos do Couto
Antônio Ronildo Araújo de Melo
Cesário Rui Callou Filho
Pâmela Campelo Paiva
INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher acarreta implicações negativas para seu
desenvolvimento pessoal e para sua saúde, sendo assim considerado um sério
problema de saúde pública. A violência é uma das principais causas de
morbimortalidade, podendo abranger diversos aspectos das vítimas, e os profissionais
de saúde têm fundamental importância na identificação e notificação dos casos.
OBJETIVO: Identificar os fatores desencadeantes da violência contra as mulheres no
município de Quixadá-CE. METODOLOGIA: Estudo transversal retrospectivo de
abordagem quantitativa, realizado a partir da coleta de dados notificados em um
Centro de Referência da Mulher e Cidadania no município de Quixadá-CE. Os
resultados foram obtidos a partir da análise de 302 fichas de notificação de mulheres
vítimas de violência com idade entre 18 e 69 anos, referentes ao período de 2007 a
2011. A coleta de dados ocorreu em agosto e setembro de 2012. Foram incluídas
todas as notificações de violência feitas com informações completas. Os dados obtidos
foram compilados em um banco de dados no programa Microsoft Excel 2007.
Posteriormente, esses dados foram analisados com o auxílio de um programa
estatístico (EPIINFO versão 3.2). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa sob o protocolo nº 20120122. RESULTADOS: Os dados analisados foram
obtidos a partir da análise de 302 fichas de notificações de mulheres vitima de
violência, no intervalo dos anos de 2007 a 2011. Ocorreram 156 casos em 2007, 72
em 2008, 41 em 2009, 18 em 2010 e 16 no ano de 2011. Analisando os fatores
desencadeantes que levam essas mulheres sofrerem violência, pôde-se observar que
a maioria das mulheres, 97 (32,1%), afirma que o fator desencadeante da agressão foi
a separação, enquanto que 52 (17,6%) apontam a utilização de bebidas alcoólicas, 38
(12,6%) apontam o ciúme, 20 (6,6%) apontam o uso de drogas, 8 (2,6%) apontam a
vingança, e por fim, 87 (28,8%) apontam outros fatores como desencadeantes.
CONCLUSÃO: Através do estudo foi possível identificar os fatores desencadeantes da
violência contra a mulher, de forma que separação foi identificada como o fator
precipitante mais evidente nas mulheres violentadas, seguido de outros fatores não
relatado por essas mulheres, em seguida vem o álcool, ciúme, drogas e vingança.

1988

INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR
Pollyanna Kássia de Oliveira Borges; Paola Martins Schwab; Erildo Vicente Muller;
Wesley Souza Borges; Carlos Eduardo Coradassi.

INTRODUÇÃO
Internações por condições sensíveis a atenção primária (ICSAP) podem ser
definidas como aquelas que poderiam ser evitadas através de um serviço de atenção
básica de grande efetividade e fácil acesso. Assim, as ICSAP podem ser usadas para
avaliar a efetividade, resolutividade e a qualidade da atenção primária.
Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) são problemas de saúde
atendidos por ações típicas do primeiro nível de atenção e cuja evolução, na falta de
atenção oportuna e efetiva, pode exigir a hospitalização, como pneumonias bacterianas,
complicações do diabetes e da hipertensão, asma, entre outros.
Grande parte das internações ocorridas no âmbito hospitalar são resultados da
falta de acompanhamento efetivo e de qualidade na atenção primária, devido ao fato de
que em nossa sociedade há preferencialmente a busca pela cura das doenças em
detrimento à promoção da saúde. Por isso, a Estratégia Saúde da Família (ESF) foi
implantada no Brasil para reforçar a atenção primária e propor um novo modelo de
produção de saúde, acompanhando cada particularidade da área de sua abrangência e as
necessidades da população assistida e, consequentemente, promover a redução das
internações hospitalares.
No Brasil, a primeira lista nacional das internações por condições sensíveis à
atenção primária (ISAP), foi elaborada no ano de 2007, com base nas listas já existentes
em algumas Secretarias de Estado da Saúde, revisão bibliográfica de trabalhos
internacionais, e reunião de consenso entre pesquisadores, gestores e especialistas no
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tema. A lista de doenças por internações sensíveis a atenção primária foi editada,
atualizada e divulgada então em 17 de Abril de 2008 através da portaria GM/MS nº 221.
O Ministério da Saúde estabelece ainda que a lista deverá ser utilizada como
instrumento de avaliação da atenção primária e da utilização da atenção hospitalar,
podendo ser aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde nos âmbitos
Nacional, Estadual e Municipal.
OBJETIVO
Este estudo teve por objetivo a descrição das internações por condições sensíveis
à atenção primária ocorridas no município de Ponta Grossa-PR no período de 2000 a
2010.
Verificou-se a escassez de estudos desta natureza em nosso Estado, gerando a
curiosidade sobre os encaminhamentos dos primeiros níveis de atenção à saúde para o
serviço hospitalar. Considerou-se o momento oportuno para a investigação deste tema,
visto que a ESF municipal foi implantada há algum tempo no município e vem
conquistando seu espaço no âmbito de interesse. Através deste indicador seria possível
analisar a situação da Atenção Primária no Município de Ponta Grossa e levantar
hipóteses sobre suas possíveis dificuldades de acesso, as formas de acolhimento,
equidade e, em especial, a resolutividade.
Assim, julgou-se oportuna realização deste estudo a fim de entender e refletir
sobre possíveis fragilidades ou efetividades do sistema e contribuir para a requalificação
da atenção primária em Ponta Grossa.
MÉTODOS
Realizou-se um estudo epidemiológico do tipo ecológico sobre as internações
ocorridas no município de Ponta Grossa no período entre 2000 a 2010.
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Os dados, de domínio público, foram coletados no sítio do Departamento de
Informática do SUS (DATASUS). No link Informações de Saúde, Epidemiológicas e de
Morbidade, foi selecionado o município de Ponta Grossa e, ano a ano, buscou-se a
informação referente às internações por causas sensíveis à Atenção Primária, segundo a
lista de morbidades da CID-10. As ICSAP foram classificadas e agrupadas segundo as
doenças disposta na Portaria nº 221/2008. Os dados populacionais de cada ano (20002010) para Ponta Grossa também foram coletados do DATASUS.
Os dados foram descritos por meio de número absoluto, porcentagem e média de
internações por todas as causas e por condições sensíveis à atenção primária. As
análises de medidas de tendência central e seus intervalos de confiança (95% IC) foram
realizados no pacote estatístico Stata, versão 12.
Por fim, foram construídos os coeficientes de internação por condições sensíveis
à atenção primária e proporção de internações por ICSAP.
RESULTADOS
Durante os anos de 2000 a 2010 ocorreram no município de Ponta Grossa
227.014 internações. Destas 58.777 (25,89%) eram ICSAP. Durante o período estudado,
o maior e o menor número absoluto de ICSAP ocorreram, respectivamente, nos anos de
2003 (n=6.308) e 2008 (n=4.383). Com exceção do ano de 2007, observou-se uma
tendência decrescente no número de ICSAP.
As três principais causas, em ordem decrescente, de ICSAP no período estudado
(2000 a 2010) foram: Pneumonias (n=19.832; fp: 33,74%), Insuficiência cardíaca
(n=6.688; fp: 11,38%) e Gastroenterites infecciosas e complicações (n=6.287; fp:
10,70%).
Doenças muito frequentes na população brasileira, como o Diabetes Mellitus e a
Hipertensão essencial, também foram causas comuns de internação por ICSAP em
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Ponta Grossa no período considerado. As dez causas mais frequentes de ICSAP
representaram mais de 80% de todas as ICSAP na cidade ao longo do período.
A proporção de ICSAP no início da década passada era de 24%. Ao final da
década esta proporção reduziu para 21%. O ano que teve uma maior proporção de
ICSAP foi 2003, porém observou-se que o percentual de ICSAP reduziu ao longo dos
11 anos estudados.
Quando comparadas as ICSAP com a população do município de Ponta Grossa,
os quatro primeiros anos estudados apresentaram um maior coeficiente. Porém, a partir
do ano de 2004, com exceção do ano de 2007, o número de internações por mil
habitantes decresceu.
CONCLUSÃO
As internações por condições sensíveis a atenção primária vêm reduzindo nos
últimos anos em Ponta Grossa. As políticas públicas voltadas para a atenção primária
devem ser efetivas para que as taxas continuem reduzindo, pois, são doenças que podem
ser tratadas no primeiro nível de atenção. Assim, a ampliação do ESF no município e
em todo o Brasil com políticas de promoção e prevenção a saúde é de extrema
importância para a manutenção do padrão epidemiológico das internações observado.
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PREVALÊNCIA DE NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL
E SEGURANÇA DO PACIENTE
Autores: Dirce Inês da Silva, Tatiane do Prado Reis, Maria das Graças
Braga Ceccato.
Introdução: A adesão ao tratamento farmacológico na Síndrome de
Imunodeficiência Humana (aids) tem sido um desafio, mesmo com o advento
de novos medicamentos . A mensuração da prevalência de não adesão nos
serviços de saúde é emergente, tendo em vista o plano individual de manter a
qualidade de vida e no coletivo impedir a disseminação de vírus resistentes.
Trata-se de uma questão crítica, pois a não adesão ao tratamento pode
comprometer a obtenção de bons resultados e para algumas condições clínicas
os efeitos podem ser desastrosos. No caso da Síndrome de Imunodeficiência
Humana (aids), atualmente considerada como uma doença crônica, a adesão
aos esquemas terapêuticos com múltiplas drogas representam um desafio e as
implicações decorrentes da não adesão à terapia antirretroviral (TARV) incluem
falha terapêutica e resistência viral e um fator comprometedor da segurança do
paciente.Objetivo: Mensurar a prevalência de não adesão ao tratamento
antirretroviral no Hospital Eduardo de Menezes da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais.Método: Estudo descritivo transversal no período de
julho de 2011 a julho de 2012 por meio da Morisky Medication Adhrence Scale
(MMAS). A escala consiste de quatro perguntas: 1- Você alguma vez esquece
de tomar seu remédio ? 2 - Você, ás vezes é descuidado para tomar seu
remédio? 3 - Quando você, se sente melhor, às vezes, você pará de tomar seu
remédio? 4- Às vezes, você se sente pior quando toma o remédio , você para
de tomá-lo? Uma resposta negativa a uma dessas perguntas classifica a não
adesão ao tratamento. . A análise estatística foi realizada no programa Statiscal
Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 18.0.Resultados:
Foram obtidas informações de 312 pessoas vivendo com HIV/aids e a
prevalência de não adesão ao tratamento antirretroviral foi de 48,7%. 43,2%
tem o costume de tomar os medicamentos fora do horário,15,9% esquece de
tomar os medicamentos, 2,3% para de tomar quando se sente melhor e 1,6%
quando se sente pior para de tomar.Conclusão: A mensuração da não adesão
ao tratamento aplicada no estudo por meio da MMAS revelou ser uma
alternativa para avaliação da adesão, pois aponta os principais problemas em
relação aos medicamentos. É uma ferramenta que pode ser associada a outras
medidas de adesão para uma melhor forma de aferição e monitoramento
garantido a segurança do paciente no tratamento da aids.
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Análise de classe latente: O uso na avaliação de padrões alimentares
de crianças e adolescentes

Santos, CAST¹, Prado MS2, Matos SMA2 ,Assis AMO3, D´Innocenzo2,
Rodrigues LC 4,
Barreto ML2
1-Departamento de Ciências Exatas. Universidade Estadual de Feira de
Santana, Feira de Santana - BA.
2- Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia. Rua
Basílio da Gama, s/n. Campus Universitário, Canela. Salvador-Ba.
3- Escola de Nutrição, Universidade Federal da Bahia. Salvador-Ba.
4- Department of Epidemiology and Population Health, London School of
Hygiene and Tropical Medicine5, London, United Kingdom.

RESUMO
Introdução- Tradicionalmente os padrões alimentares são obtidos
empregando-se análise de componentes principais, análise fatorial
exploratório ou análise de cluster. Mais recentemente tem sido
utilizado análise de classe latente (ACL) por ser considerado um modelo
estatístico mais apropriado, uma vez que classifica os indivíduos em
diferentes padrões alimentares. Objetivo: identificar padrões
alimentares de crianças e adolescentes utilizando-se ACL. Metodologia:
análise fatorial exploratória e confirmatória foi utilizada na
extração de três fatores, obtidos de item alimentares. Posteriormente
o modelo de ACL foi usado, empregando-se o programa Mplus. Resultados:
o melhor modelo de ACL para a amostra foi de 3 classes, após ajuste
por sexo e idade das crianças/adolescentes e indicador socioeconômico.
As crianças/adolescentes alocadas na classe 1 apresentaram maior
probabilidade de consumo de frutas (83,0%), doces (72,75%), leite e
derivados (69,9%), verduras (66,0%), farinhas (57,9%), carnes (65,7%)
e preparação à base de pescados (61,6%), caracterizando um padrão
alimentar mais saudável em contraste com aqueles alocados na classe
3 que apresentou uma baixa probabilidade de consumo dos grupos de
alimentos saudáveis, enquanto as crianças pertencentes alocadas na
classe 2 a probabilidade de consumo foi moderada . Conclusão: nosso
estudo sugere o uso de ACL para classificar os indivíduos conforme
padrões alimentares semelhantes e análise fatorial exploratória para
compreender a combinação de alimentos que compõem os padrões
alimentares.
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Autores: Gisele Antoniaconi, Kariny Araújo Muniz, Daniel Canavese de Oliveira,
Rodrigo Arantes Reis.

Objetivo: Esse estudo buscou investigar a prevalência de asma e rinite em estudantes de
13 e 14 anos da rede estadual de ensino, utilizando como instrumento o questionário
padroonizado International Study of Asthma and Allergies (ISAAC). Métodos:
Delineou-se um estudo transversal, realizado no município de Paranaguá, litoral do
Paraná. Os dados foram obtidos através do questionário escrito, módulo de asma e
rinite, aplicado em 16 escolas da rede estadual de ensino, no mês de abril de 2013,
totalizando uma mostra de 541 escolares.. A pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa foi conduzida no ambiente escolar, após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis e Termo de Assentimento
Informado pelos participantes voluntários. Resultados: Obteve-se 85,11% (n=429) da
amostra estimada. Paranaguá registrou uma prevalência de 13,5% de asma e 41,4% de
rinite. Entre os 16 colégios a prevalência de asma variou de 0 a 22,6%, e a rinite entre
14,3% e 61,4%. Conclusões: Altas prevalências de asma e atopia foram identificadas
em nossos estudantes. Futuros estudos deverão ser realizados a fim de elucidar o
fenômeno aqui demonstrado.
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Eixo temático: Epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis
Subtema: Outras doenças crônicas não transmissíveis
Autores:
Sanuyla de Albuquerque Oliveira
Luzibênia Leal de Oliveira
Evelyn Sales Victor
Clarissa Emanuelle Gonzaga

ESTUDO DOS ÓBITOS E GASTOS RELACIONADOS ÀS DOENÇAS
ENDÓCRINAS, NUTRICIONAIS E METABÓLICAS NO ESTADO DA
PARAÍBA

Introdução: O sistema endócrino é responsável pela regulação da maioria das funções
homeostáticas e metabólicas do organismo. Nos casos em que esse sistema perde o
equilíbrio de seu funcionamento ocorrem os distúrbios endócrino-metabólicos que são
alterações hormonais que levam a manifestação de sintomas inespecíficos de
intensidade e frequência variáveis, representados principalmente por fadiga, depressão,
alteração de peso, distúrbios gastrointestinais e ansiedade. Atualmente têm-se observado
a ocorrência de tais distúrbios em faixas etárias cada vez mais jovens, com elevados
graus de sofrimento e complicações, tornando-se necessária a investigação precoce e
intervenção nos seus fatores condicionantes. Objetivos: Verificar o número de óbitos
infantis no estado da Paraíba por doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas na série
histórica de 2001 a 2011; Evidenciar a ocorrência de óbitos em qualquer idade por
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas no Estado da Paraíba na série histórica
2002 a 2013; Demonstrar os gastos com doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
no estado da Paraíba na série histórica 2002 a 2013. Métodos: Trata-se de uma pesquisa
exploratória, transversal, documental e com abordagem quantitativa, composta pelos
dados referentes aos óbitos infantis no Estado da Paraíba, disponíveis no banco de
dados on-line do DATASUS, e pelos dados fornecidos pela Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da saúde através de solicitação ao Serviço de Informação ao
Cidadão. Resultados: O número de ocorrências mais relevantes de óbitos infantis
devido a doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas se deu nos anos de 2004 e
2005, com 45 e 42 óbitos, respectivamente; Dentre as doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas a que mais provocou óbito na série histórica estudada foi a desnutrição com
2.425 casos, seguida pela com 2.144 casos; Diabetes Mellitus O Diabetes Mellitus
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detém a maior parte dos gastos, totalizando R$ 15.040.916,97 seguida pela desnutrição,
responsável por R$ 11.035.775,89 durante toda a série histórica estudada. Conclusão:
A desnutrição e o Diabetes Mellitus são as principais doenças endócrinas, nutricionais e
metabólicas que provocam óbitos e geram gastos aos governos. Consideramos a
necessidade de maior esforço governamental com vistas a erradicar, ou pelo menos
reduzir drasticamente os óbitos por desnutrição.
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INCIDÊNCIA, MORTALIDADE E TENDÊNCIA DE TUMORES RAROS, EM
CRIANÇAS DE GOIÂNIA
Fabrícia Ramos Rezende ¹; Maria Paula Curado ²
1- Universidade Federal de Goiás
2- Universidade Federal de Goiás, International Prevention Research Institute

INTRODUÇÃO: Os tumores ósseos, os tumores renais e os sarcomas são neoplasias
raras. A incidência de tumores ósseos malignos é maior na população negra dos EUA,
Itália, Brasil, Alemanha e Espanha. Os sarcomas de partes moles correspondem de 4% a
8% de todas as neoplasias malignas na infância. E os tumores renais representam de 5%
a 10% de todas as neoplasias infantis.
OBJETIVOS: Analisar as taxas de incidência e mortalidade e as tendências dos tumores
ósseos malignos, tumores renais e dos sarcomas de partes moles na cidade de Goiânia
no período de 15 anos.
MÉTODO: Os casos incidentes foram coletados do Registro de Câncer de Base
Populacional de Goiânia. Os dados de mortalidade foram obtidos no Sistema de
Informações de Mortalidade (DATASUS/MS). Os casos foram estratificados por faixas
etárias: 0 a 9 anos; 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. Foram calculadas as taxas de incidência
e de mortalidade brutas e padronizadas, para cada grupo etário, para o sexo feminino e
masculino. Para as análises de tendência foi utilizado um modelo de regressão logística
de Poisson com o software JoinPoint.
RESULTADOS: Entre 1995 e 2009, 79 crianças foram diagnosticadas com tumores
ósseos malignos em Goiânia (5,14/1.000.000/ano). A incidência foi duas vezes maior
em meninos (6,78/1.000.000/ano). A tendência da incidência foi heterogênea e variou
com a faixa etária. A taxa de mortalidade (1996 a 2011) foi 2,28/1.000.000/ano, sendo
maior nos meninos (3,20/1.000.000/ano). Os sarcomas de partes moles tiveram
incidência de 5,14/1.000.000/ano, sendo maiores em meninas (5,84/1.000.000/ano). A
tendência da incidência foi de aumento, principalmente entre 10 a 14 anos, porém não
foi significativa (APC: 5,6; p:0,89). A taxa de mortalidade foi de 1,78/1.000.000, sendo
maior em meninas (1,72/1.000.000/ano). A tendência da mortalidade foi de aumento,
principalmente entre 10 a 14 anos, porém não significativa (APC: 4,2; p: 0,74). Os
tumores renais tiveram incidência de 3,84 por 1.000.000 de crianças por ano. A
incidência foi maior em meninas (4,02/1.000.000/ano). A taxa de mortalidade foi de
0,92/1.000.000/ano, sendo maior nos meninos (0,99/1.000.000/ano).
CONCLUSÃO: Os sarcomas de partes moles apresentam uma tendência de aumento da
incidência e da mortalidade, na cidade de Goiânia. Já os tumores ósseos malignos e os
tumores renais apresentam uma tendência estável.
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Coeficiente de Detecção da Hanseníase na Região da AMUSEP
(Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense) no período
de 2001 a 2013

Laís Guarnieri Campiotto - UNICESUMAR
Rafael Garani - UNICESUMAR
Mirian Ueda Yamaguchi - UNICESUMAR
RESUMO
A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica, causada pelo bacilo
Mycobacterium leprae, que se dissemina através das vias aéreas superiores,
acometendo a pele e os nervos periféricos, principalmente dos olhos, mãos e pés.
Essa característica peculiar a torna uma patologia de diagnóstico simples na maioria
dos casos, sendo também responsável pelas deformidades que podem surgir com a
evolução da doença. Entretanto, representa um importante problema de saúde
pública em países em desenvolvimento como o Brasil. Este estudo tem por objetivo
verificar o coeficiente de detecção da hanseníase nos 30 municípios integrantes da
Associação de Municípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP), no período de
2001 a 2013, a fim de reforçar a vigilância epidemiológica e contribuir para o controle
da doença. Trata-se, portanto, de um estudo transversal e retrospectivo, utilizando
uma amostra censitária, cujos dados foram obtidos junto ao DATASUS. O
coeficiente de detecção foi calculado dividindo-se o número de casos novos
residentes diagnosticados no local e no ano pela população residente no local e ano,
multiplicados por 10.000 habitantes. Os parâmetros de endemicidade para o
coeficiente de detecção de hanseníase utilizados nesta pesquisa foram os
recomendados pelo Ministério da Saúde, ou seja os graus: < 0,20 (baixo); 0,20|-1
(médio); 1|-2 (alto); 2|-4 (muito alto); e ≥ 4 (hiperendêmico). Os resultados obtidos
mostraram que em nenhum dos municípios analisados foi verificado coeficiente de
detecção baixo, mas no período de 2002 a 2013 tem pelo menos um município por
ano com coeficiente de detecção hiperendêmico (≥ 4). Na maior parte dos
municípios foi encontrado coeficiente alto, muito alto ou médio. O coeficiente médio
da AMUSEP foi de 1,06 (alto). Concluiu-se que são necessários maiores esforços no
sentido de se obter diagnósticos precoces da doença.
Palavras chave: Hanseníase. Coeficiente de detecção. Vigilância epidemiológica.
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RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SANTA CATARINA
Universidade do Contestado, Pró, Pet Saúde, Mafra, Santa Catarina, Brasil
Jéssica Seredninski Melnek
Tatiane Wolf
Renata Campos
Luciana Maria Mazon

O ACS vem alcançando destaque pelo importante papel que
desempenham na equipe de saúde da família com impactos positivos nos
indicadores de saúde e satisfação da população. O objetivo deste estudo foi
identificar os riscos associados ao trabalho desempenhado pelo Agente
Comunitário de Saúde em municípios da região norte do estado de Santa
Catarina (SC). Tratou-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com
abordagem quali-quantitativa. A pesquisa foi realizada em três municípios que
fazem parte da 25° Regional de Saúde/SC. Os municípios selecionados para o
estudo foram Itaiópolis, Mafra e Papanduva. Tratou-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva com abordagem quali-quantitativa.. A coleta de dados
foi realizada por meio de entrevista com apoio de um questionário semi
estruturado. A amostra correspondeu a 126 agentes comunitários de saúde.
Os entrevistados tinham idade média de 34,9 anos, predominante do gênero
feminino (95,2%). Dentre os entrevistados 62,7% possuem ensino médio
completo e uma renda média mensal de R$ 761,00.
Quanto ao trabalho que desempenham, 60,7% dos ACS consideram seu
trabalho prejudicial a saúde devido a exposição aos riscos biológicos e físicos.
Apenas 63% informaram terem recebido informações sobre os riscos
associados ao seu trabalho, sendo que estas informações foram dadas
principalmente pelo enfermeiro da Unidade de Saúde que trabalham. Quanto
aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 30,3% afirmaram não terem
recebido os equipamentos mínimos para o desenvolvimento de sua função
como boné e protetor solar e 40,2% os receberam parcialmente. Dentre
aqueles que disseram receber os EPIS apenas 56% utilizam diariamente em
sua rotina de trabalho. Além disso, 30,3% já sofreram algum acidente de
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trabalho, associado principalmente a mordedura de cães. Os achados deste
trabalho trazem subsídios e/ou elementos para a gestão do trabalho de modo
compreensivo e preocupado efetivamente com a saúde dos trabalhadores que
influenciam o modelo de assistência na atenção básica.
Palavras Chave: Saúde do Trabalhador, Agente Comunitário de Saúde,
Atenção básica
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ESTADO NUTRICIONAL E CONDIÇÃO BUCAL DE GESTANTES USUÁRIAS
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.
Ana Claudia Morais Godoy Figueiredo 1; Simone Seixas da Cruz2; Stefany Ariadley Martins da
Silva3; Gessica Santana Orrico³; Josicélia Estrela Tuy Batista³ ; ³; Edla Carvalho Lima Porto;
Drielly,, Silva Andrade; Johelle de Santana Passos Soares; Isaac Suzart Gomes Filho
1. Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva, Docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e-mail:
aninha_m_godoy@hotmail.com.2. Cirurgião dentista, Doutora em Saúde Coletiva, Docente da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia, e-mail: simoneseixas1@gmail.com 3 Bolsista PIBIC, Estudante de Enfermagem, Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia.

A gestação é um fenômeno complexo que pode causar várias modificações no modo de
vida da mulher, influenciando ativamente o estado de saúde, que engloba as condições
nutricional e bucal. Uma nutrição materna e saúde oral adequadas são de suma
importância para um desenvolvimento gestacional satisfatório, evitando desfechos
indesejáveis, como prematuridade, baixo peso do nascido, perda dentária e desnutrição
da mãe. O objetivo desse estudo consiste em identificar os fatores associados ao estado
nutricional e à condição bucal de gestantes atendidas em Unidades de Saúde dos
municípios de Santo Antônio de Jesus e Juazeiro, no estado da Bahia. O desenho de
estudo empregado foi do tipo transversal, de caráter exploratório. As participantes
foram gestantes, atendidas pelo SUS em Juazeiro-BA e Santo Antônio de Jesus-BA. A
coleta de dados se processou através de entrevistas com aplicação de formulário,
avaliação antropométrica e dos marcadores biológicos nutricionais (hemograma,
dosagem de vitamina A e ferritina), além do exame clínico da condição bucal. Vale
ressaltar que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual de Feira de Santana, conforme determinação da resolução
196/96. A ficha de coleta de dados contém informações sociodemográficas,
reprodutivas, gestacionais, de estilo de vida e de condição bucal. Também foram
coletados dados, a partir de prontuários e/ou cartão da gestante. A amostra do estudo foi
de 210 gestantes, sendo adotado como método de análise estatística o cálculo da razão
de prevalência e intervalo de confiança a 95% para as variáveis categóricas e o teste tStudent para as variáveis contínuas. O programa estatístico adotado foi o STATA 10. Os
achados preliminares principais deste estudo sinalizam para a associação entre a
condição nutricional materna e os fatores: tabagismo durante a gestação, anemia
autorreferida e aborto

prévio.

Quanto

à

condição

bucal,

somente

a

escolaridade materna se mostrou associado a este desfecho. Salienta-se que apenas
estas características se apresentaram associadas aos efeitos em investigação, com
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significância estatística. Assim, os dados indicam alguns fatores associados aos
desfechos em investigação, todavia, ainda são necessários estudos mais robustos para
formulação de ações sociais que visem à prevenção e promoção à saúde no período
gestacional.
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MORTALIDADE POR CÂNCER PEDIÁTRICO NO CENTRO OESTE DO BRASIL
Autores: Fabrícia Ramos Rezende * , Maria Paula Curado **
* Universidade Federal de Goiás
** Universidade Federal de Goiás, International Prevention Research Institute

INTRODUÇÃO: As taxas de mortalidade dos tumores pediátricos estão diminuindo em
todo o mundo. Isso vem ocorrendo principalmente devido ao diagnóstico precoce,
melhor acesso ao tratamento, protocolos de quimioterapia e investimento em recursos
humanos. O Brasil é um país continental e as disparidades podem ser identificadas
analisando os dados de mortalidade por câncer infantil dentro das regiões geográficas.
OBJETIVO: O objetivo deste estudo é analisar as taxas e tendências da mortalidade de
câncer infantil no Centro-Oeste do Brasil, no período de 15 anos.
MÉTODOS: Os dados de mortalidade foram obtidos no Sistema de Informações de
Mortalidade (DATASUS/MS). Foram analisados os dados de Goiânia, Campo Grande,
Brasília e Cuiabá. Os casos foram estratificados por faixas etárias, em três grupos: 0 a 9
anos; 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. Foram calculadas as taxas de mortalidade brutas e
padronizadas, para cada grupo etário, para o sexo feminino e masculino. Para as análises
de tendência foi utilizado um modelo de regressão logística de Poisson com o software
JoinPoint.
RESULTADOS: Ocorreram 1.528 mortes por câncer infantil no período de 1996 a
2011. As taxas de mortalidade padronizadas foram de 22,22 por 1.000.000 mortes por
crianças por ano. Nos meninos ocorreram 882 mortes (25,65 por 1.000.000), nas
meninas foram 646 mortes (18,80 por 1.00.0000). O tipo de câncer mais letal foi
leucemia nos meninos. As taxas de mortalidade para a leucemia foram: Brasília
(feminino: 5,03; masculino: 6,24 por milhão); Campo Grande (feminino: 7,25;
masculino: 8,42 por milhão); Cuiabá (feminino: 7,18; masculino: 10,66 por milhão);
Goiânia (feminino: 6,88; masculino: 12,44 por milhão). Há uma tendência na redução
da mortalidade por câncer infantil em ambos os sexos porem não significativa.
CONCLUSÃO: No Centro-Oeste do Brasil a mortalidade por leucemia teve as taxas
mais altas no sexo masculino. Observou-se que a tendência da mortalidade do câncer
pediátrico tem um padrão heterogêneo entre as cidades do centro oeste.

2005

Comportamentos no trânsito: condutas de proteção e de risco para acidentes em uma amostra de
condutores de veículos.
Autores:
Polianna Alves Andrade Rios,
Eduardo Luiz Andrade Mota,
Jefferson Paixão Cardoso,
Luciano Nery Ferreira,
Vívian Mara Ribeiro,
Gustavo Jaccoud Santos,
Bruna Silva de Souza,
Tailane Borges Rodrigues.
Introdução: Os acidentes de trânsito colaboram, crescentemente, com o perfil de
morbimortalidade do Brasil, resultando em impacto importante no sistema de saúde e nas áreas
econômica e previdenciária. Parte das ocorrências mostra-se associada a condutas arriscadas dos
usuários da via pública. Objetivo: Estimar prevalências de comportamentos de risco e de proteção
no trânsito entre condutores de veículos. Método: Estudo transversal, exploratório, realizado em
Jequié-Bahia, em 2013. A amostra foi composta por 1.408 condutores de veículos a motor
selecionados por amostragem aleatória por conglomerado, a qual considerou os Setores
Censitários (SC) urbanos como unidade a ser selecionada. Todos os domicílios dos SC foram
abordados para verificar se existiam condutores. Os critérios de inclusão foram: ser residente do
município, ter 14 anos ou mais e referir dirigir qualquer veículo a motor. Os dados foram coletados
com formulário estruturado, em entrevistas domiciliares realizadas por estudantes de graduação da
área da saúde. A análise foi feita no software Stata®, v. 12.0, com emprego da estatística descritiva.
O estudo atendeu aos aspectos éticos. Resultados: A maioria dos condutores era homem (66,3%),
com média de idade de 41,3 anos (DP=22,6), de pele parda (50,1%), casado (60,4%), com 2º grau
completo (40,3%), renda entre R$ 680,00 até R$ 2.000,00 reais (48,3%) e condutor de automóvel
(58,9%). Os comportamentos de risco apresentaram as seguintes prevalências: 16,8% dirigiam sem
ser habilitados; 27,0% referiram uso do celular enquanto dirigem; 44,5% dirigiu após beber; 8,7%
andou de moto com mais de duas pessoas, ou com crianças com menos de 7 anos na garupa; e
17,0% referiu alguma frequência de dirigir correndo apenas por diversão. Quanto às condutas de
proteção, foi observado que o uso do cinto de segurança é mais frequente quando andam no banco
da frente e quando dirigem em rodovias. 55,8% informaram sempre usar assento de segurança ao
transportar crianças; 79,7% sempre usam capacete ao andar de motocicleta; e, quando estão na
condição de pedestre, 55,7% nunca usam a faixa ao atravessar a rua. Conclusão: A despeito do
endurecimento recente de algumas leis de trânsito e das exigências de itens de segurança veicular,
os comportamentos arriscados no trânsito, em especial de condutores, ainda se apresentam com
frequência importante no cotidiano da população.
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito, Epidemiologia, Fatores de risco.
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Sessão: Epidemiologia de grupos populacionais (Saúde da criança e do adolescente)
Título: Mudança secular da exposição precoce a outros alimentos em crianças menores de
seis meses. Brasil, 1986 a 2006
Autores: Rinaldi, Ana Elisa Madalena; Conde, Wolney Lisboa
Introdução: A duração do aleitamento materno bem como o percentual de crianças
amamentadas aumentou nas últimas décadas. Entretanto o padrão de desmame nas últimas
décadas ainda é pouco explorado. Objetivos: Analisar o padrão qualitativo da introdução
precoce de alimentos em crianças brasileiras menores de seis meses nas três últimas décadas.
Métodos: Foram utilizadas as Pesquisas de Demografia e Saúde brasileiras de 1986, 1996 e
2006. Foram selecionadas 1217 crianças menores de seis meses, vivas e morando com mãe no
dia da entrevista. Foram selecionados alimentos oferecidos às crianças no dia anterior à
entrevista, sendo água, leite fluido, leite em pó, suco, outros líquidos e alimentos
semisólidos/sólidos nos três anos e chá, água com açúcar e papas em 1996 e 2006. O tipo e
frequência dos alimentos oferecidos foram analisados mensalmente em cada pesquisa. O risco
(IRR) de introdução nos três anos foi estimado em regressão de Poisson, considerando fator de
ponderação. Adotou-se p<0,05. Resultados: A ordem de introdução de alimentos diferentes
do leite materno em 1986 foi: água, leite fluído, outros líquidos, alimentos semisólidos/sólidos,
leite em pó e suco; em 1996: alimentos sólidos/semi-sólidos, leite fresco, suco, outros líquidos
(não especificados na pesquisa) e leite em pó; em 2006: leite em pó, alimentos
semisólidos/sólidos, leite fresco, suco e outros líquidos. Em 1986, no primeiro mês de vida,
46% das crianças já tinham sido expostas à água, em 1996 27% e em 2006, 10%. Este
comportamento de queda foi verificado até o 4º mês de vida. Para os alimentos leite fluído,
outros líquidos e suco este comportamento foi observado. Houve redução do risco de
introdução precoce de água (IRR=0,78,p=0,01), leite fresco (IRR=0,13,p=0,00), suco
(IRR=0,59,p=0,02), outros líquidos (IRR=0,15, p=0,00) nos três anos das pesquisas, e para chá
(IRR=0,60,p=0,00) e papa (IRR=0,41,p=0,00) entre 1996 e 2006. Não foi observada diferença
para leite em pó e água com açúcar. Conclusão: A água é o primeiro alimento para contribuir
no desmame precoce nas três décadas, seguida de outros alimentos com consistência líquida.
O percentual de crianças expostas precocemente a outros alimentos mostrou tendência de
queda no período, porém aumentou a exposição precoce a alimentos (semi)sólidos.
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Epidemiologia
e monitoramento do Atendimento Anti-rábico
humano em Ponta Grossa – Pr durante o período de 2011 a 2013.
CORADASSI, C.E.; STOCCO, C.; PINHEIRO , K.D;
MULLER, E.V. INGLES L.M.

; CORDEIRO, T.M.G:

A presença de animais errantes nas ruas das cidades brasileiras é um
problema de saúde publica . No município de Ponta Grossa – PR (331.523
habitantes) o atendimento anti-rábico é o primeiro colocado dentre as
notificações junto ao Hospital Municipal Amadeu Puppi. Durante o triênio
2011-2013, foram realizados , segundo o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) 3569 atendimentos anti-rábico humano, o
que perfaz uma média 3/dia. Nos anos de 2012 e 2013 foi desenvolvido o
censo animal no município, o qual obteve dados compatíveis com 52996
caninos (30530 machos , 22466 fêmeas) e 4770 felinos ( 2551 machos ,
2219 fêmeas). Os animais errantes não puderam ser contabilizados no
censo devido a sua mobilidade constante e irregular. Para chegarmos a um
percentual aproximado foi utilizado fator de aproximação por conglomerado
onde para cada 5 animais contabilizados no domicilio chegou-se a um
número de 2 errantes o que representa 40 % dos cães e gatos domiciliados.
Diante dos números de atendimento anti-rábico humano no município
avaliaram-se alguns dados epidemiológicos contidos nas fichas de
investigação e notificação: 88,40% em média dos animais agressores eram
passíveis de observação ou seja eram comunitários, domiciliados ou
semidomiciliados (aqueles que passam o dia na rua e retornam ao domicilio
apenas para se alimentar e dormir), 94,39% dos agravos
estão
relacionados a caninos sendo que as mordeduras ( 90,94%) constituíram a
maioria das lesões das quais
43,09 % aconteceram nos membros
inferiores; 39,36 % dos acidentes ocorreram em pessoas da faixa etária
entre 20 e 49 anos sendo 52,84 % do sexo masculino. Evidencia-se que a
maioria dos agravos estão relacionados a cães passiveis de observação, ou
seja que possuem proprietários e/ou tutores. A avaliação destes dados
permite ao município investir em campanhas educativas de guarda
responsável e implementação da diminuição da população de caninos
errantes através do aumento da capacidade de atendimento do programa
de castração de animais e a adoção do registro geral animal. Executando
políticas
permanentes de controle dessa população
existe boas
expectativas com relação a uma diminuição considerável do número de
agravos e atendimento anti-rábico humano no município de Ponta Grossa.
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PERFIL DOS ÓBITOS INFANTIS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA.
JOÃO PESSOA-PB, 2013.
Rebecca Gomes Ferraz1, Renan Cabral1, Jória Guerreiro2, Flávia Branco3, Lídia
Dayse Araújo de Souza3, Geralda Cristiane Bezerra Reinaldo3, Delza Maria
Pereira Soares3
1
Estudante –CCM/DPS/ PET-VS/VEH
2
3

Tutora - CCM/DPS/ PET-VS/VEH

Preceptor - CCM/DPS/ PET-VS/VEH

INTRODUÇÃO: No Brasil a MI vem declinando graças às mudanças socioeocomicas,
culturais e de acesso aos serviços de saúde. No entanto, ainda há muitos óbitos infantis
(OI) relacionados à causas evitáveis de morte. Os bancos mais utilizados para conhecer
a situação de saúde da criança são o SIM e o SINASC sendo complementados por
informações não constantes nesses bancos a exemplo: a investigação dos OI.
OBJETIVOS: Avaliar os OI ocorridos no Instituto Cândida Vargas (ICV) e construir
um perfil epidemiológico. MÉTODO: Estudo epidemiológico descritivo, referente aos
134 OI, do IVC, ocorridos em 2013. Os dados foram extraídos da ficha de investigação
(FI) de óbito. Variáveis estudadas: da mãe: escolaridade, idade materna; consultas no
PN, primeira consulta de PN, tipo de parto; intercorrência no trabalho de parto (TP) e
fatores de risco da gestação; do RN: peso ao nascer, idade cronológica. Os dados foram
transcritos para o TabWin e Excel. RESULTADOS: Dos 134 casos, 35,8% são de
gestação na adolescência, 10,5 % < de 16 anos, 53,7% entre 23 e 35 anos e 6% acima
dos 35. Escolaridade: 10,6% fundamental I; 34,8% fundamental II; 48,4% ensino
médio. PN: 78,9% realizaram, 42,8% 6 consultas ou mais e 61,3% com ínicio no 1º
trimestre. 53,8% das FI sem data de início do PN. Tipo de parto: 51,9% cesáreo. Apenas
5% com TP sem intercorrência, 21,5% trabalho de parto prematuro (TPP), 18,2%
hipertensão arterial, 8,6% amniorrexe prematura. Fatores de risco: 9% sem resposta,
41,5% com TPP, 36,9% com ITU, 22,3% com doença hipertensiva específica da
gravidez. Peso ao nascer: 77% com baixo peso; 8,3% insuficiente; 12,9% adequado.
Idade cronológica: 77% pré-termo. CONCLUSÃO:A maioria das mães do estudo são
jovens sem o ensino médio concluído. Parte das gestantes sofre intercorrências, e
também o feto, caracterizando-as como gestantes de risco ou alto risco. Na literatura o
TPP e a ITU são as complicações mais comuns. Apesar das condições desfavoráveis
elas têm realizado o PN, no entanto não há como verificar a qualidade na FI. Chama
atenção o elevado número de variáveis sem informação quando vem encaminhada de
outra instituição. Para que as medidas de redução da MI sejam aprimoradas é preciso o
monitoramento e qualificação das informações subsidiando as decisões que contribuam
para a queda das taxas de MI.

2009

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGREGAÇÃO: ANALISE EM UM HOSPITAL
PÚBLICO DE SÃO LUÍS - MA
Introdução: Os resíduos de serviços de saúde (RSS) representam uma fração inferior a 2% do
total de resíduos geradas diariamente no Brasil, sendo importante não necessariamente pela
quantidade gerada, mas pelo potencial de risco que representam à saúde e ao meio ambiente.
Objetivo: Analisar a segregação dos RSS em um hospital público de alta complexidade de
São Luís - MA. Métodos: Esta pesquisa está aprovada com Parecer consubstanciado CEP nº
327.795 e foi realizada através da observação do manejo direcionada a etapa de segregação.
Checamos as lixeiras dos resíduos infectantes e comuns e das caixas de perfuro cortantes e
identificamos os resíduos presentes nos setores: ambulatorial, internação, centro cirúrgico,
CME e diagnóstico. Dois pesquisadores observaram por dois dias consecutivos cada setor,
totalizando quatro observações ocorridas nos meses de janeiro a março de 2014. Resultados:
O resíduo infectante (grupo A), do total de 234 lixeiras observadas, 75% apresentaram
resíduos classificados em outros grupos caracterizando uma incorreta segregação. Os
resíduos que tiveram a maior representatividade foram às embalagens de material hospitalar
(gaze, seringa, instrumental, etc.) 58%, em seguida o papel toalha com 42%. Analisando por
setor, o ambulatorial destacou-se em primeiro lugar com 95% de suas lixeiras para resíduo
infectante com segregação inadequada. Em relação ao resíduo comum (grupo D), observou-se
um total de 323 lixeiras, com 6% destas contendo outros tipos de resíduos, sendo o mais
frequente a gaze com sangue (42%). O setor que menos segregou corretamente o seu resíduo
comum foi internação. Quanto ao perfuro cortante (grupo E) do total de 107 caixas observadas,
(36%) continham outros tipos de resíduos, sendo, as embalagens de material hospitalar o mais
frequente (62%). O setor que mais segregou inadequadamente o grupo E foi o ambulatorial
(69%). Conclusão: Segregação é uma etapa importante para um eficiente de manuseio dos
RSS, tendo suas vantagens, à redução dos riscos a saúde e ao meio ambiente, impedindo que
resíduos infecciosos, contaminem os outros resíduos gerados no estabelecimento de saúde;
reduzir gastos; possibilitar a reciclagem de alguns resíduos que não requerem tratamento.
Acredita-se que sem uma segregação adequada, cerca de 70% dos resíduos gerados em
serviços de saúde que não apresentam risco acabam potencialmente contaminados.
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Adaptação transcultural e validação da ferramenta “Newest Vital Sign”
para avaliação do letramento em saúde em professores.
RODRIGUES, R., MESAS, A. E., ANDRADE, S. M., GONZÁLEZ, A. D.
RESUMO
Letramento em saúde (LS) é uma habilidade cognitivo-intelectual para
obtenção e processamento de informações em saúde. Constitui um fator que
pode influenciar diferentes desfechos em saúde, uma vez que se baseia em
capacidades cognitivas essenciais para o entendimento de informações sobre
saúde. Por essa razão, estudos que investigam o LS têm sido realizados em
diferentes populações, evidenciando-se associações com estilo de vida,
comorbidades e mortalidade. Nesse contexto, os professores constituem um
grupo populacional de especial interesse, pois avaliar o LS desses profissionais
poderia ajudar a compreender certas relações entre saúde, estilo de vida e o
trabalho docente e, além disso, a identificar hábitos e comportamentos
modificáveis e subgrupos que necessitem de maior atenção à saúde. Até o
presente momento, não se encontra no Brasil instrumento validado adequado
para a avaliação do LS em professores. Assim, este trabalho visa à adaptação
transcultural e validação, para aplicação em professores, da ferramenta de
avaliação do LS Newest Vital Sign, composta por seis questões e de aplicação
simples e rápida. Foram seguidas as etapas para adaptação transcultural:
tradução, retradução e revisão por um Comitê de Especialistas. O teste de
validação final foi realizado em 301 professores de educação básica da rede
estadual de ensino de Londrina, Estado do Paraná, Brasil, avaliando-se
consistência interna e validade de constructo. Como resultado, a ferramenta
em validação apresentou boa adaptação transcultural, com alfa de Cronbach
de 0,74. A validade de constructo foi evidenciada frente às características da
população, de modo que o LS inadequado associou-se à maior idade, não
observação de informações nutricionais e pior estado de saúde autorreferido.
Com base nesses resultados, concluiu-se que a ferramenta Newest Vital Sign,
na versão em Português do Brasil (NVS-BR), possui boa validade em
professores da educação básica e pode ser utilizada para rastreamento de
letramento em saúde inadequado.
Palavras-chave: Professor. Letramento em Saúde. Alfabetização em saúde.
Ensino Fundamental e Médio. Newest Vital Sign. NVS.
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SUICÍDIO E RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE: UMA ANÁLISE DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

Prof. Dr. Attilio Provedel
Departamento de Arquivologia
Universidade Federal do Espírito Santo
attilio.provedel@ufes.br
Profa. Dra. Karina Okajima Fukumitsu
Pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP)
Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio
karinafukumitsu@gmail.com
Dra. Ana Catarina Tavares Loureiro
Associação Médico-Espírita do Estado do Espírito Santo (AMEEES)
actloureiro@gmail.com
INTRODUÇÃO: O problema da violência tem se destacado como um dos principais temas de interesse
da epidemiologia, especialmente pela verificação do aumento de seus níveis no cenário mundial.
Neste contexto insere-se o fenômeno do suicídio como uma das categorias da violência. Nos últimos
50 anos foi registrado um aumento de cerca de 60% das taxas de suicídio em todo o mundo,
situando-se como uma das três principais causas de morte para indivíduos com idade entre 15 a 34
anos. Apesar de se destacar em nono lugar por ser um país populoso, o Brasil apresenta taxa
considerada baixa em comparação aos outros países. O envolvimento religioso/espiritual pode ser
considerado como um dos fatores de proteção na prevenção do suicídio. OBJETIVOS: Análise da
produção científica brasileira em epidemiologia sobre suicídio, verificando os achados sobre os
impactos da religiosidade/espiritualidade. MÉTODO: A coleta de dados foi realizada na base de dados
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando a expressão “suici* AND (espirit* OR religi*)”, para
registros do tipo artigo e no período de 2004 a 2013. A partir da eliminação dos registros repetidos e
dos artigos não relacionados com tema, procedeu-se com a análise na íntegra dos artigos restantes.
RESULTADOS: Foram recuperados os registros de 22 artigos. Com a eliminação de 4 registros
repetidos e 8 artigos sem relação com o tema, restaram 10 artigos. 43 autores no total (todos
distintos) foram identificados, resultando em uma média de 4,3 autores por artigo. Verificou-se que
9 artigos foram publicados após o lançamento da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, em
2006. Desses 10 artigos, 4 não se caracterizaram como estudos epidemiológicos e suas contribuições
concentraram-se principalmente em análise crítica e revisão sistemática de estudos sobre a relação
religião-saúde mental. CONCLUSÃO: A produção científica brasileira identificada neste estudo é
escassa, mas constata a associação entre religiosidade/espiritualidade e suicídio, observando que a
religião pode ser um fator de proteção a favor da prevenção do comportamento suicida e
confirmando a literatura atualizada que aborda o assunto. Considerando a diversidade religiosa
brasileira, sugere-se uma ampliação dos estudos epidemiológicos sobre suicídio e
religiosidade/espiritualidade para um melhor entendimento desta relação.
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL E A ADEQUAÇÃO DO CONSUMO DE ALIMENTOS DE
CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES EM DOIS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
ALQUATI, L.R.; MEDEIROS, M.C.; CODELLO, D.J.; EVANGELISTA, G.; GABRIEL, C.M.; GOMES,
N.; FALEIROS, F.T.V.; FONSECA, C.R.B.
Larissa Ribeiro Alquati, Marilia de Medeiros Couto, Denise Juncon Codello, Gisele Evangelista,
Claudia Maria Gabriel, Nilciana Gomes, Francisca T.V. Faleiros, Cátia Regina Branco da
Fonseca.

Introdução: O crescimento infantil depende de diversos fatores, as condições
socioeconômicas e o acesso aos serviços de saúde e educação determinam
características de saúde e doença na infância. Os disturbios nutricionais, em especial o
sobrepeso e a obesidade, são problemas de saúde infantil atuais. A nutrição influencia o
crescimento e o desenvolvimento infantil, sendo importante a avaliação dessa
população, a fim de identificar os grupos de risco e promover

as intervenções

adequadas. Objetivos: Avaliar o estado nutricional correlacionando-o com o consumo
alimentar habitual de crianças pré-escolares em dois Centros de Educação Infantil
(CEI), e promover orientação nutricional. Método: Incluídas todas as crianças com
idade entre 4 e 72 meses, matriculadas em dois CEI, um central (234) e outro na
periferia do município (120). Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e após
ciência e assinatura do TCLE foi entregue aos responsáveis um Inquérito Alimentar da
frequência de consumo de 8 grupos de alimentos da criança, mais o consumo de óleo
mensal da família - analisado segundo adequação para idade (Manual de alimentação da
Sociedade Brasileira de Pediatria). Realizada avaliação antropométrica segundo idade,
sexo e estatura, sendo os dados antropométricos, bem como os valores de % IMC e zescore IMC, avaliados por meio dos softwares WHO AnthroPlus e WHO Anthro
(OMS). A classificação adotada foi: magreza, eutrofia, sobrepeso ou obeso. Banco de
dados construído no Microsoft Office Excel, e analisado através do Statistical Analysis
Sistem (SAS), com regressão logistica.
Resultados: Analisou-se 229 inquéritos, 61% do total de crianças matriculadas nos
CEI. A maior frequência de adequação ocorreu no "Grupo 3" - Cereais e grãos. A
inadequação foi na quantidade de óleo/mês por família, acima do recomendado.
Crianças com "magreza" 0,56%, "sobrepeso" 18,36% e "obeso" 12,71%. Das com
sobrepeso, 81,53% e, das obesas, 82,22% foram do CEI central, neste CEI a idade se
relacionou positivamente com a inadequação do consumo de óleo - quanto maior a
idade, maior a chance de inadequação do consumo (OR =3,88, IC 95%=1,95-7,72).
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Quanto maior a idade, menor foi a chance do perfil nutricional estar inadequado, em
ambos os CEI.
Conclusões: A alimentação das crianças é um problema importante a ser enfrentado nas
áreas da Saúde e da Educação, e para as crianças pré-escolares é o momento oportuno
de realizar orientações e intervenções para evitar problemas futuros. A desnutrição,
atualmente, é considerada pontual, e o sobrepeso e a obesidade preocupam já em faixa
etária tão precoce. A orientação nutricional individual e coletiva, e as discussões de
políticas publicas na Educação são importantes para a mudança do perfil nutricional e
de consumo alimentar destas crianças.
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Consumo materno de bebidas alcóolicas durante a gestação e o risco de
leucemia em menores de 2 anos

Jeniffer Dantas Ferreira1, Arnaldo Cézar Couto2, Maria Socorro Pombo-deOliveira3, Sergio Koifman1.

1 Programa de Pós-graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP, Fundação Oswaldo
Cruz/FIOCRUZ, Rio de Janeiro
2 Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO
3 Programa Hematológico-Oncológico Pediátrico, Centro de Pesquisa, Instituto
Nacional do Câncer/ INCA, Rio de Janeiro
Introdução: Há evidências de que o consumo de álcool aumente o risco de
câncer em adultos e, consumido durante a gravidez, pode provocar efeitos
sobre o feto. Através de seu metabólito acetaldeído, o álcool pode interferir
com a síntese e reparo do DNA e levar a hipometilação do DNA. Objetivo:
Investigar a associação entre o consumo de álcool materno 3 meses antes e
durante a gestação e o risco de leucemias em menores de 2 anos. Métodos:
Trata-se de um estudo caso-controle de base hospitalar desenvolvido em 15
centros no Brasil no período entre 1999 e 2007. Os dados foram coletados por
meio de entrevista direta com as mães biológicas, utilizando um questionário
padronizado. O presente estudo incluiu 675 crianças, sendo 423 controles, 193
portadores de leucemia linfóide aguda (LLA) e 59 de leucemia mieloide aguda
(LMA). Casos e controles foram pareados por área de residência e frequência
de idade. A regressão logística não condicional foi usada para estimar a razão
de chances (OR) para a associação entre consumo de álcool e EAL.
Resultados: O consumo de bebidas alcoólicas foi reportado por 43% das
mães de LLA e 39% de LMA e, 35,5% das mães de controles. O consumo
materno de cerveja 3 meses antes da gestação foi associado com LLA,
apresentando OR ajustada OR=1.30 (IC 95% 0.71-2.36) para ingestão ≤ 1
copo/semana e OR= 1.47 (IC 95% 0.88-2.46) para consumo > 1 copo/semana,
tendo sido observado efeito dose-resposta (p trend < 0.05). A modificação de
efeito para o consumo cumulativo de álcool e fumo não foi observado.
Conclusão: O presente estudo não corrobora a hipótese que o consumo de
álcool aumente o risco de leucemias em menores de 2 anos.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES EXTRAS ADMITOS NA
EMERGÊNCIA DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO DE REFERÊNCIA NO
ESTADO DO CEARÁ DURANTE O PERÍODO DE CONTINGENCIAMENTO.
July Grassiely De Oliveira Branco; Cíntia de Oliveira Castelo Branco
Sales; Maria Cecília Cavalcante Barreira; Geraldo Bezerra da Silva
Júnior; Fátima Luna Pinheiro Landim; Mirna Albuquerque Frota.
RESUMO
Introdução: A rede hospitalar emergencial, em conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgências e Emergências constitui uma das portas
de entrada no serviço de saúde. Neste cenário observamos que,
normalmente, estas instituições, a fim de atenderem as necessidades da
população, acolhem grande número de usuários extrapolando suas
capacidades instaladas, criando leitos extras, que ficaram conhecidos
popularmente, no Ceará, como “piscinão”.
Objetivo: O objetivo deste estudo é traçar o perfil epidemiológico de usuários
em observação/internação na emergência de um hospital de grande porte da
cidade de Fortaleza – Ceará, durante o período de contingenciamento.
Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, com base em dados
secundários coletados a partir de planilhas de gestão de leitos do hospital
pesquisado durante os meses de setembro a dezembro do ano de 2013. Os
dados foram analisados segundo estatística descritiva através do programa
SPSS versão 20 e discutidos considerando o referencial teórico de
reorganização do SUS.
Resultados: Durante o período do estudo passaram 1.491 pacientes pelos
leitos extras, com média de idade de 57±24 anos (variação de 13 e 99 anos),
sendo 848 do sexo masculino (56,9%) e 643 do feminino (43,1%). Os
pacientes eram procedentes em sua grande maioria da cidade de Fortaleza
(64,5%) e 01 paciente do Estado do Rio Grande do Norte. As causas mais
frequentes de observação/internação, de um total de 253 diagnósticos, foram
AVC

(24,41%),

seguido

de

Insuficiência

Renal

Crônica

(8,92%),

Complicações do Diabetes (6,7%) e Neoplasias do Sistema Nervoso Central
(5,9%). Parte dos usuários apresentaram mais de um diagnóstico durante a
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sua permanência.
Conclusão: Os resultados apontam para a necessidade de criação de leitos
de retaguarda em virtude do desenvolvimento crescente de Doenças
Crônicas não Transmissíveis, bem como de melhoria das estratégias de
prevenção dessas doenças, a fim de reduzir a incidência de suas
complicações.
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RESUMO
Título: Hospitalizações pediátricas por condições sensíveis à atenção primária em
uma região ampliada de saúde do Sudeste do Brasil
Autores: Ana Luiza Dayrell Gomes da Costa Sousa, Delba Fonseca Santos e Angelina
do Carmo Lessa
As hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária são um indicador da
capacidade resolutiva do sistema de saúde, representando problemas que seriam
potencialmente evitáveis caso houvesse uma atenção primária contínua, oportuna e
efetiva. Consistem em doenças cujo risco de internação poderia ser reduzido através da
prevenção, diagnóstico e tratamento precoce de condições agudas ou do controle e
acompanhamento de afecções crônicas. Este trabalho teve como principal objetivo
estudar o perfil regional das hospitalizações pediátricas por condições sensíveis à
atenção primária à saúde. Trata-se de um estudo analítico transversal, realizado por
meio de inquérito de morbidade hospitalar com utilização de dados secundários obtidos
dos prontuários clínicos. Foram investigadas todas as internações de crianças abaixo de
dez anos de idade ocorridas em 2011. Os dados revelam que as internações por
condições sensíveis à atenção primária corresponderam a 31,0% do total e a 40,4% dos
casos provenientes do município de Diamantina, ambos com valores superiores aos
relatados na literatura. As principais causas de internação por CSAP encontradas foram
pneumonias bacterianas, asma e infecções de pele de tecido subcutâneo. Os resultados
evidenciaram a importância do monitoramento da atenção primária quanto às ações
direcionadas à população infantil, visto sua maior vulnerabilidade. Somadas a outros
indicadores, as internações por condições sensíveis à atenção primária apresentam-se
como uma ferramenta de grande utilidade para a gestão em saúde, pois possibilitam uma
visão mais ampla quanto à realidade da assistência prestada.
Palavras-chave: atenção primária à saúde, internações por condições sensíveis à atenção
primária
Instituição: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Programa de
Pós-graduação em Saúde, Sociedade e Ambiente: Mestrado profissional interdisciplinar

2018

DIABÉTICOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA NA
CAMPANHA DE CASOS SUSPEITOS EM 2001 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES
AUTORES: LOMEU, Guacira M.; CAMPOS, Juarez de Q.
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Cruzeiro do Sul.
Introdução: O Diabetes mellitus é uma síndrome metabólica complexa. Sendo
prevalente o DM tipo2 (85 a 90% dos casos). Em 2001, realizou-se a campanha de
detecção de casos suspeitos de diabetes (CNDDM). Utilizou-se a estratégia de atuação
massiva para rastrear casos em >40 anos e uma vez confirmados, vinculá-los ao
Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento. Objetivo: Descrever a evolução do
perfil de saúde de pacientes diabéticos, diagnosticados na (CNDDM) usuários do SUS, a
partir da confirmação diagnóstica após a CNDDM, realizada em 2001 no município de
Vitória no Estado do Espírito Santo, Brasil. Metodologia: Estudo transversal com
delineamento descritivo em dois pontos no tempo (2001-2010), respectivamente,
momento do diagnóstico e fase atual, em amostra de conveniência. Para identificação
dos casos utilizou-se o banco de dados criado a partir da ficha de participação na
campanha. Procedeu-se a busca dos casos confirmados de diabetes no cadastro de
resultados de exames (CRE) do Laboratório Central Municipal, entre 2001 e 2003.
Foram identificados 157 casos. Os casos foram pareados com o CRE de 2010,
encontrou-se 72 casos compatíveis com o objetivo do estudo. Foram coletados dados
sobre exames bioquímicos da fase do diagnóstico (FD) e na fase atual (FA). Variáveis
antropométricas, de acesso aos serviços de saúde e caracterização do estado atual de
saúde foram obtidas através de entrevista telefônica. A análise dos dados foi feitas no
programa estatístico SPSS, versão 19. Resultados: A mediana de consultas
relacionadas ao DM foi de 2/ano. Com base na comparação dos exames na FD e na FA,
observou-se redução na glicemia de jejum e H1C (valor p<0,001). Os demais
resultados de controle metabólico (GPP, CT, LDL-c, HDL-c e TG) mostraram redução
insuficiente em todas as classes. O grupo apresentou alto risco para eventos
cardiovasculares e síndrome metabólica. Houve um incremento de 21% na prevalência
de hipertensão arterial em comparação à FD. Em relação à morbidade associada
observou-se ocorrência de ACV (20%), IAM (12%), retinopatia diabética (35,9%),
doença renal (15,3%), pé diabético (26,4%) e amputação de membro inferior (2,7%).
93% dos diabéticos utilizavam medicamentos fornecidos pela ABS. Conclusão: A
identificação precoce de eventos relacionados à hiperglicemia, a exemplo dos
cardiovasculares (angina, infarto e AVC) e outras comorbidades do diabetes, determina
que ações de controle estrito devam ser estabelecidas no segmento ao tratamento,
utilizando medidas terapêuticas e de reabilitação que reduzam as lesões e
incapacidades.
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Perspectivas de controle da dengue: Percepção do trabalho dos Agentes de Combate às
Endemias por moradores no município de Viçosa-MG

Medeiros, A. M.; Alves, S. V. P.; Muñiz, L. J. D. M. Oliveira, J. S. C.; Rocha, A. R.;
Benevenuti, T. M.; Castor, L. G.; Lopes, K. C. G.; Bevilacqua, P. D.
O Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), instituído em 2002, incorpora elementos
como a mobilização social e a participação comunitária de forma a garantir maior efetividade
no combate ao Aedes aegypti, dada a incapacidade das ações exclusivamente centradas em
atividades de campo, em controlar um vetor altamente domiciliado. No município de ViçosaMG, a incidência da dengue vem aumentando com notificações consecutivas de casos
autóctones desde 2007. Em 2013 foram 565 casos em oposição a 5 em 2012. As ações de
combate ao vetor no município são desenvolvidas pelo Programa de Endemias (PE) que conta
com 41 agentes de combate às endemias (ACE). A vigilância constante dos domicílios é parte
importante do PNCD, porém, para que essa ação seja efetiva, é necessário o envolvimento da
população na recepção dos agentes e no controle do Aedes. Em 2013, o Programa PET-VS
Produção de Informação e Educação Permanente em Vigilância em Saúde, financiado pelo
Ministério da Saúde inicia, em parceria com o PE, atividades de formação permanente de ACE
e graduandos envolvendo o controle da dengue, dentre outros. Dentre essas atividades,
desenvolve-se uma pesquisa objetivando descrever como a população compreende o trabalho
dos ACE relativo ao combate ao Aedes aegypti. A construção dos dados envolve a aplicação de
questionários fechados com questões sobre o conhecimento do trabalho dos ACE e sua
importância a uma amostra de moradores, representando 5% dos domicílios de Viçosa,
totalizando em torno de 1300 residências. Até o momento, foram aplicados 129 questionários,
sendo que 98% dos respondentes informam conhecer o trabalho dos ACE, sendo o tratamento
dos focos de Aedes a atividade mais citada (82%). Embora a atividade de orientação sobre
prevenção de focos do vetor tenha sido citada por apenas 43%, 74% dos moradores
informaram já ter recebido alguma orientação dos agentes. Quase a totalidade dos
entrevistados considera o trabalho necessário (99%) e concordam com as visitas domiciliares
(98%); 3% já recusaram a visita alguma vez, sendo a mesma considerada incômoda para 9%. Os
dados preliminares sugerem a necessidade de fortalecimento do papel dos ACE como
orientador de atividades de prevenção e controle da dengue, e não o executor das ações de
eliminação do vetor, estimulando o protagonismo dos moradores na prevenção/combate aos
focos do Aedes no ambiente doméstico.
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Tuberculose no estado do Rio de Janeiro e associação com indicadores socioeconômicos
VALENTE, B. BALTAR, V. KAWA, H.
Introdução
A tuberculose (TB) é um relevante problema de saúde pública e o Brasil é um dos 22 países
priorizados pela OMS que concentram 80% da carga da doença.
No País, o estado do Rio de Janeiro apresenta incidência de 70,7/100.000 quase duas vezes a
média nacional 38/100.000, embora seja o segundo lugar do PIB no Brasil.
Objetivo:
Analisar associação entre indicadores socioeconômicos com ocorrência de tuberculose no
estado do Rio de Janeiro.
Metodologia
Área de estudo é o estado do Rio de Janeiro, localizado na região Sudeste, população de
15.989.929.(IBGE, 2010). Foram utilizados dados secundários obtidos na Secretaria de Saúde
do estado do Rio de Janeiro.
Variável de interesse foi número de casos de tuberculose em 2011 por município e as
explicativas foram: Taxa de analfabetismo (TXA), Renda média domiciliar per capita ano
segundo domicílio (RMD); Índice de Gini da Renda domiciliar per capita-RJ (GINI); Razão de
Renda segundo domicílio (RR); Taxa de desemprego (TXD). Os indicadores socioeconômicos
foram obtidos no IBGE censo 2010. As análises foram realizadas no software SPSS 19.0,
modelo de regressão linear generalizado com função de ligação log da população de 2011 e
distribuição de Poisson, significância 5%. A avaliação do modelo foi por análise de diagnóstico
graficamente.
Resultados:
O efeito da variável GINI apresentou um valor muito pequeno no exponencial de Beta, em
contrapartida o aumento de 1 unidade da RR representou um aumento de 9,9% dos casos de TB.
O aumento em uma unidade na TXD significou aumento em 7,1% de casos de TB, já o aumento
em uma unidade de TXA resultou em uma diminuição média de 8,7% dos casos de TB, o que
não era esperado. A variável RMD não foi significativa por isso excluída.
Conclusão:
Esta pesquisa verificou associação entre tuberculose e indicadores socioeconômicos,
demonstrando relação com as condições de vida, sobretudo na região metropolitana. A partir daí
a explicação sobre a relação inversa da TXA com a doença, devido TXA ser mais presente nas
regiões afastadas da metrópole. Estas associações apontaram a necessidade de estudos locais
que possibilite a observação em um nível de maior detalhamento, para compreensão dos
processos envolvidos na transmissão e persistência da doença.
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TÍTULO: ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS POR AIDS NO
DISTRITO FEDERAL ENTRE 2001 E 2011

Autores: Dalila Fernandes Gomes1; Ana Carolina de Freitas Honorato1; Bárbara Gomes
Silva1; Marianna dos Santos Oliveira2; Rafaela Oliveira da Vitória2; Rayane
Cavalcante1; Walter Massa Ramalho3; Wildo Navegantes de Araújo3
Afiliação: 1 - Estudantes da graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ceilândia
(FCE), Universidade de Brasília (UnB); 2 - Estudantes da graduação em Terapia
Ocupacional da FCE, UnB; 3 - Professores de epidemiologia do colegiado de Saúde
Coletiva da FCE, UnB - Ceilândia/DF

Introdução: No Brasil, o Programa Nacional de DST e AIDS tornou-se
referência mundial no enfrentamento ao HIV/AIDS. Mesmo com o fortalecimento de
ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas no combate ao HIV/AIDS pelo governo
brasileiro, a doença apresenta mortalidade relevante. Objetivos: descrever o impacto
dos óbitos por AIDS no Distrito Federal (DF), entre 2001 e 2011, por meio do cálculo
dos Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) por AIDS em menores de 70 anos.
Métodos: Utilizou-se um estudo descritivo e o cálculo dos APVP por AIDS. Para o
cálculo do APVP foi utilizado o banco de dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e os censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para homens e mulheres no período. Resultados: Os óbitos por
AIDS no DF no período analisado aconteceram principalmente em homens (69,35%),
com 20,46% na faixa etária entre 40 a 44 anos. A taxa de mortalidade no período foi de
4,72 em 2001 a 4,54/100.000 habitantes em 2011 no DF. O coeficiente do APVP na
população do DF para AIDS, entre 2001 e 2011, vem caindo ao longo dos anos (1,54 em
2001 e 1,35 em 2011). Conclusão: É fundamental que os esforços de toda sociedade,
não apenas dos gestores de saúde pública do Brasil sejam direcionados, não para se
gastar menos com a AIDS, mas para reduzir o número de casos, e, desta forma
minimizar os custos sociais que a AIDS representa para o Sistema Único de Saúde.
Ademais, as políticas de prevenção ao HIV/AIDS devem considerar que a endemia se
assenta sobre desigualdades, afetando populações de forma heterogênea.

2022

Palavras Chaves: Anos Potenciais de Vida Perdidos; Mortalidade; AIDS/HIV; Distrito
Federal.
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TÍTULO: Atenção Nutricional às Doenças Crônicas Não Transmissíveis na
Rede Básica de Saúde de Santos, SP.
Autores:
Natália Spina - Universidade Federal de São Paulo.
Paula Andrea Martins – UNIFESP BS, Departamento de Ciências do
Movimento Humano.
Anna Sylvia de Campos Laporte-Pinfildi - Universidade Federal de São Paulo
Campus Baixada Santista (UNIFESP BS).
Maria Angélica Tavares de Medeiros – UNIFESP BS, Depto. de Políticas
Públicas e Saúde Coletiva.

Introdução: A atenção nutricional tem relevante papel para a integralidade do
cuidado na Atenção Básica em Saúde e compõe as diretrizes da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição. Objetivos: Este trabalho teve por objetivo
caracterizar a atenção nutricional na Atenção Básica (AB) de Santos, SP,
quanto às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Métodos: Realizouse estudo descritivo, de caráter censitário, incluindo as Unidades Básicas de
Saúde (UBS)/Unidades Saúde da Família (USF) da área insular de Santos.
Utilizou-se instrumento semiestruturado para entrevistar gestores locais.
Resultados: Foram entrevistados 28 gestores, a maioria do segundo feminino
(86%) e com pós-graduação lato sensu concluída (71%). As ações de
enfrentamento às DCNT mais frequentes foram: atendimento por equipe
interdisciplinar ao diabetes (79%) e à hipertensão arterial-HA (68%); ações
educativas em grupos (93% para diabetes e 82% para HA) e visitas
domiciliares (78%). As ações de atenção nutricional à obesidade em si foram
referidas por menos da metade dos entrevistados, podendo indicar uma
abordagem fragmentada dos serviços. Encontrou-se um reduzido número de
nutricionistas (três) para cobrir as 28 UBS/USF, atuando em sistema de rodízio
nesses locais. Para 50% dos entrevistados a principal dificuldade para realizar
ações de nutrição por outros profissionais foi o desconhecimento das
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especificidades da área. Conclusão: Os resultados apontaram a necessidade
de qualificação das equipes de saúde em ações de alimentação e nutrição e a
incipiente inserção de nutricionistas na Atenção Básica de Santos. Espera-se
que este estudo subsidie a gestão do SUS municipal, de modo a qualificar a
atenção nutricional como elemento estratégico para o alcance da integralidade.
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ZONEAMENTO NO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE:
SUAS VANTAGENS E REPERCUSSÕES NO CONTROLE DA DENGUE
Edina Silva Costa; Ana Carolina Rocha Peixoto; Andrea Caprara; Martha Suellen de
Lacerda Miranda; Joana Mary Soares Nobre; Rafaela Pessoa Santana; Cyntia Monteiro
Vasconcelos Motta
Introdução: O zoneamento possibilita que as atividades operacionais de campo sejam
desenvolvidas em uma área de abrangência restrita, denominada zona, que
corresponderá à área de atuação e responsabilidade de um agente de saúde. Cada zona
deverá ter de 800 a 1.000 imóveis. Nesse sentido, deverão existir maior vínculo e
identificação do agente de saúde pública com a comunidade. Objetivo: Analisar os
desdobramentos possíveis da prática do Zoneamento, no tocante à mobilização e
participação dos atores sociais no cotidiano das ações de controle da dengue subsidiada
pela abordagem Ecossaúde Metodologia: estudo qualitativo, realizado em cinco
agregados do município de Fortaleza-Ce no período de junho de 2012 a maio de 2013.
Para a coleta de dados adotou-se as técnicas: Grupo focal e Análise documental, e de
posse das informações seguiu-se com a análise de conteúdo. Resultados: Observa-se
que há mais de 14 anos essa metodologia de trabalho não era adotada pela Secretaria de
Saúde do Município de Fortaleza e a distribuição dos agentes de endemias em micro
áreas, ou Zoneamento, foi percebida como um ponto positivo. Evidenciaram-se
benefícios de se trabalhar por meio do Zoneamento: maior identificação com o território
de trabalho; convivência com os moradores; diálogo com a comunidade. Os elos foram
se construindo, havendo um declínio dos níveis de recusa, fortalecendo a participação e
a mobilização social, já que permitiu ao agente de endemias maior compreensão da
dinâmica, dos problemas e das possibilidades na área trabalhada. Conclusão Com este
estudo foi possível identificar algumas potencialidades do Zoneamento: o fato do agente
de endemias inserirem-se continuamente ao cotidiano tanto do território como dos
domicílios, possibilita dar maior resolutividade ao seu trabalho, bem como criar laços
mais sólidos e afetivos com a comunidade. Por fim, este, aliado à aplicação dos
princípios da Ecossaúde, incitou a comunidade a olhar a realidade de forma mais
consciente. Já o agente de endemias começa a vislumbrar novos caminhos para esta
transformação.
Palavras- Chave: Zoneamento. Dengue. Ações de controle da dengue
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Perfil dos pacientes atendidos no Programa de Atenção ao Alcoolista no
período de janeiro a agosto de 2013
Autores: Camila Barcelos Vieira1; Jéssika Fialho Honório1; Karine Felipe
Barbosa1; Pedro Henrique Costa dos Santos1; Rebeca Teixeira Jureves1;
Lorena Silveira Cardoso2; Marcos Vinícius Ferreira dos Santos3; Marluce
Miguel de Siqueira4.
Introdução: Um dos principais riscos à saúde no mundo é o uso prejudicial do
álcool, relacionado a aproximadamente 2,5 milhões de mortes por ano. O uso
destas substâncias pode gerar várias consequências, como menor participação
nas atividades cotidianas, redução no desempenho escolar, profissional e
afetivo. No Brasil, 12% dos adultos são dependentes. Objetivo: Traçar o perfil
socioeconômico dos usuários atendidos em um Programa de Atenção ao
Alcoolista. Metodologia: Estudo descritivo retrospectivo, realizado com base
na análise de dados secundários provenientes de prontuários de usuários que
foram atendidos no Programa de Atenção ao Alcoolista, situado no Ambulatório
3 do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade
Federal do Espírito Santo, no período de janeiro a agosto de 2013. Os dados
foram coletados através de um formulário, sendo posteriormente analisados
com o software Statistical Package for the Social Sciences, versão 20. A
amostra da pesquisa foi composta por 151 usuários, que corresponde a 100%
do total de usuários atendidos no período do estudo. Resultados: Dos
usuários atendidos, 74% eram do sexo masculino, com faixa etária
predominante de 45-54 anos (28,7%). O grau de escolaridade prevalente foi o
ensino fundamental incompleto (9,4%), 44,2% não trabalham, e dentre os que
trabalham 12,7% já se ausentaram do trabalho por motivos relacionados ao
uso do álcool. A faixa etária predominante de início do uso é de 15-17 anos
(27,6%). De acordo com o Short Alcohol Dependence Data, 30,4% dos
pacientes apresentaram grau grave de dependência. Na faixa etária prevalente,
17,3% já fez uso de alguma droga ilícita ao menos uma vez na vida. Período
prevalente de abstinência foi de 0-4 semanas, sendo que, 37,9% apresentam
fissura, 31,25% apresentam sinais e sintomas de abstinência e 19,3% têm mais
de uma comorbidade devido ao uso. Conclusões: Para aprimorar o serviço
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prestado, deve-se trabalhar no atendimento a promoção da saúde, a prevenção
ao uso de drogas ilícitas e também ao surgimento de novas comorbidades por
alcoolismo. Com este estudo, é possível constatar o início precoce do consumo
de álcool dos 15 aos 17 anos. Assim, reforça-se a relevância de estratégias
preventivas com populações desta faixa etária. Neste sentido, a presença de
ações no ambiente escolar pode colaborar, evitando o início ou a intensificação
do consumo.
1

Acadêmico do curso de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal

do Espírito Santo (UFES), monitor do Programa de Atenção ao Alcoolista
(PAA), membro técnico do Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Álcool e
outras drogas (CEPAD).
2

Enfermeira, mestranda em Saúde Coletiva/UFES, membro técnico do Centro

de Estudos e Pesquisas sobre o Álcool e outras drogas (CEPAD).
3

Enfermeiro, mestre em Saúde Coletiva/UFES, membro técnico do Centro de

Estudos e Pesquisas sobre o Álcool e outras drogas (CEPAD) e professor da
Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.
4

Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem/UFES e coordenadora

geral do Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Álcool e outras drogas
(CEPAD).
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MELHORANDO A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DA ROTINA DE DUPLICIDADE,
PRIMEIRA REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL
LOPES, Elizabeth Farias¹; SILVA,Yeda de Fátima Pereira da²; AMARAL, José Vicente
Zirpoli³; BRITO, Cintia Michele Gondim4.
(1) Médica e Sanitarista, I Regional de Saúde, PE, (2) Técnica de Vigilância Epidemiológica, I Regional de Saúde,
PE, (3) Técnico do Sistema de Informação, I Regional de Saúde, PE, (4) Sanitarista da Vigilância em Saúde, I
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INTRODUÇÃO: A base da vigilância e do controle da Tuberculose (TB) deve estar
assentada num sistema de informação de qualidade. A coleta de dados junto ao livro de
registro de TB e o preenchimento dos impressos subsidiam esta informação. É comum
aos municípios, regional e Estado: alimentar, consolidar e avaliar regularidade,
completitude, vinculação, consistência desses dados; servir de apoio técnico, analisá-los
e divulgá-los. A adequada alimentação do Sistema de Notificação de Agravos
Notificáveis (SINAN) permite conhecer e monitorar as ações de controle que são
incorporadas e implementadas, para a tomada de decisões por gestores de saúde e
gerentes de programas. OBJETIVO: Descrever estratégias utilizadas para reduzir
duplicidades na I Regional Saúde/GERES/PE, 2012. METODOLOGIA: Trata-se de
um estudo transversal, observacional com caráter descritivo, composto por 187
duplicidades no banco do SINAN de TB de 2012 ocorridos na I Gerência Regional de
Saúde (GERES)/PE e analisadas no período de agosto de 2013 a fevereiro de 2014.
RESULTADOS: Foram realizadas 02 oficinas de monitoramento e avaliação dos
indicadores da TB para os 19 municípios e o Distrito de Fernando de Noronha;
identificação das duplicidades no SINAN regional e assessoria in loco nos municípios
da regional. Das 187 duplicidades, observou-se a redução de 79% (N=38) dos duplos
registros no ano de 2012. CONCLUSÃO: O estudo evidencia que apesar da rotina de
duplicidades existirem no SINAN da TB, sua execução não era realizada com a devida
frequência, nos níveis informatizados. Para nortear os serviços e incrementar a
qualidade dos dados recomenda-se: treinamentos, supervisões e limpeza de banco.
Devem-se divulgar os achados entre os envolvidos, para sensibilizá-los sobre a revisão
dos registros e de periódica avaliação na base de dados da TB. Espera-se deste estudo
estimular os profissionais repensando sua prática cotidiana, gerando informações de
qualidade e possibilitando avaliações precisas, no desempenho e no quadro
epidemiológico da TB.
Palavras chave: Tuberculose. Sistema de Informação. Duplicidade.
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Percepção da qualidade de vida e satisfação com a saúde entre internos de
comunidades terapêuticas do município de Foz do Iguaçu, Paraná
Sidmara Sakser*; Carolina Rosa de Araújo*; Wesley Martins*; Mayara Silveira
Almeida*; Samuel Andrade de Oliveira*;Bruna Unser Trindade*; Marcos Augusto
Moraes Arcoverde*; Reinaldo Antonio Silva Sobrinho*
*Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste – PR.
Introdução: O acentuado aumento do consumo de drogas nas últimas décadas vem se
tornando uma questão de saúde pública, envolvendo consequências físicas, psíquicas e
sociais, tornando-se um fenômeno complexo e multifatorial. Sendo assim, a
compreensão desses aspectos é fundamental para se pensar na questão do tratamento e
do cuidado, principalmente no que se refere à eficácia dos mesmos.
Objetivo: Analisar a percepção de qualidade de vida e satisfação de
saúde entre dependentes químicos em tratamento em Comunidades Terapêuticas no
município de Foz do Iguaçu – PR. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico
descritivo. Utilizou-se dados primários através da aplicação do questionário WHOQOL
Abreviado – versão em português (compadrão de respostas pela Escala Likert),
aplicado com internos de três comunidades terapêuticas de Foz do Iguaçu, no mês de
fevereiro de 2014. As variáveis utilizadas foram tempo de internamento, droga mais
usada, como você avaliaria sua qualidade de vida e quão satisfeito você está com a sua
saúde. Para a tabulação dos dados foi utilizado o programa Estatística-StatSoft 12.
Resultado: A população do estudo foi composta apenas pelo sexo masculino, sendo que
a média de idade foi de 39 anos (desvio-padrão ± 12,4 anos). Quanto ao tempo de
internamento a mediana foi de 90 dias (1º quartil = 50 dias e 3º quartil = 180 dias). Entre as
drogas mais utilizadas pelos internos estão o álcool (45,9%), a cocaína (18,9%), o crack
(16,2%) e a maconha (13,5%). Em relação à questão de como os internos avaliam sua
qualidade de vida 56,7% relatou como “boa” e apenas 5,4% classificaram como “muito ruim”.
Quanto à satisfação com a saúde a resposta “satisfeito” foi a mais frequente (43,2%) e
aqueles muito insatisfeito configuraram 8,1% dos respondentes. Conclusão: A maioria dos
indivíduos em recuperação do abuso de drogas mostraram respostas positivas a qualidade de
vida e a satisfação com sua saúde. Destaca-se que essa satisfação pode estar relacionada
com o fato da migração de uma situação onde se encontravam vulneráveis, para um ambiente
de abrigo no qual recebem tratamento psicológico, físico e social. Assim, há evidências que as
atividades desenvolvidas nessas instituições trazem contribuições significativas na qualidade
de vida e nas condições de saúde dos internos.
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Introdução: Os Acidentes de Trânsito (AT) podem produzir efeitos qualidade de
vida das pessoas, sobretudo pelo comprometimento no estado geral de saúde.
Objetivos: Analisar a qualidade de vida – dimensões “Estado geral de saúde” –
em condutores, segundo o envolvimento em AT. Método: Corte transversal do
estudo longitudinal “Pesquisa Saúde & Trânsito” em andamento em Jequié-BA.
Inquérito domiciliar com amostra de 1410 condutores. A caracterização da
ocorrência de Acidente de Trânsito na vida e nos últimos 12 meses foi feita a
partir de uma questão para cada. A qualidade de vida foi avaliada com o Medical
Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey- SF-36, em todas as suas
8 dimensões. A distribuição dos escores da dimensão vitalidade apresentou
características de distribuição não normal (teste de Shapiro-Wilk). Utilizou-se
teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparação das medianas dos
escores entre os grupos. Foi adotada Prob > │z│≤ 0,05 para rejeitar a hipótese
de não haver diferenças entre as medianas. Projeto aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. CAEE:
04789012.3.0000.0055. Resultados: Foram investigados os escores de
qualidade de vida – dimensão Estado geral de saúde – de 1395 condutores,
média 76,1 (±18,1), mediana 77. Na comparação por grupo segundo
envolvimento em AT, observou-se média 77,1 (±17,7), mediana 82 entre os 553
condutores que relataram nunca terem se envolvido em AT na vida, enquanto
que entre os 842 condutores que relataram já ter se envolvido em algum AT na
vida, a média foi 75,4 (±18,4), mediana 77. Submetida ao teste de MannWhitney, esta diferença entre as medianas não se mostrou significativa
(Prob>│z│=0,101). Com relação ao envolvimento nos últimos 12 meses,
observou-se média 76,6 (±18,0), mediana 80 entre os 1208 condutores que
relataram não terem se envolvido em AT nos últimos 12 meses, enquanto que
entre os 187 condutores que relataram ter se envolvido em algum AT nos últimos
12 meses, a média foi 73,1 (±18,7), mediana 77. Submetida ao teste de MannWhitney, esta diferença entre as medianas se mostrou significativa (Prob>│z│=
0,010). Conclusão: Houve associação entre o envolvimento em AT e menor
escore de qualidade de vida – dimensão Estado geral de saúde – entre os
condutores. A associação se mostrou significante apenas para a ocorrência de
AT nos últimos 12 meses.
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Diagrama de Controle Espaço-Temporal – Aplicação de Nova Metodologia para
Detecção de Epidemias de Dengue
Autores: Cecília Nicolai*, Antônio José Leal Costa**, Tania Guillén**
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Estudos em Saúde Coletiva - UFRJ
INTRODUÇÃO: A limitação dos métodos de controle e a dificuldade inerente ao
desenvolvimento de uma vacina vêm dificultando os esforços em reduzir a ocorrência
de epidemias de dengue. Assim, cresce a responsabilidade da Vigilância
Epidemiológica (VE) em aprimorar suas técnicas de monitoramento e emissão de
alertas, mitigando o impacto destas epidemias.
OBJETIVO: 1) Apresentar o Diagrama de Controle (DC) Espaço-Temporal (DET),
um método destinado ao monitoramento da distribuição dos casos notificados de
dengue no tempo e no espaço e emissão de alertas oportunos de epidemias.
MÉTODO: Baseado em dados da VE do município do Rio de Janeiro foram
calculadas as médias do número de casos notificados, em anos epidêmicos e não
epidêmicos, para cada bairro, entre 1992 e 2011. O número de casos por bairro foi
comparado às respectivas médias obtendo-se dois indicadores: Proporção de Bairros
que excederam suas médias epidêmicas (PB1) e não epidêmicas (PB2), por semana
epidemiológica (SE) e ano. A correlação cruzada entre as séries temporais PB1 e PB2
e número de casos foi estimada com a modelagem ARIMA. O DET foi construído
com as respectivas PB1 e PB2, e avaliados em três limites, 20%, 40% e 70% da
PB1(DET1) e 20%, 50% e 80% da PB2 (DET2), por SE. DET e DC pela Média
Móvel, método do Programa Nacional de Controle da Dengue, foram comparados
quanto à sensibilidade (S), especificidade (E), valores preditivos + e – (VPP e VPN) e
razão de verossimilhança + e –. O padrão ouro, presença ou não de epidemia, foram
os 1o semestres dos anos de 2002 e 2008 e de 2003 e 2009, respectivamente. Os 2o
semestres dos anos de 2001 e 2007 e de 2002 e 2008 foram nomeados,
respectivamente, pré e pós-epidêmicos.
RESULTADO: As séries temporais PB1, PB2 e número de casos apresentaram
correlação imediata. No limite 20%, os DET 1 e 2 apresentaram S>90% e E>80% e
E<55% respectivamente. O DCMM apresentou S=94,2% e E=52,9%. O valor do VPP
para o DCMM foi 66,7%, contra 84,7% do DET1 e 68,2% do DET2, no limite de
20%. Os DET mostraram tendência de elevação da E e queda de S com a elevação
limites de avaliação.
CONCLUSÃO. O DET emitiu alerta de epidemias mais oportunos, além de
incorporar informação geográfica em um único instrumento, identificando padrões de
distribuição dos casos dengue para períodos epidêmicos e não epidêmicos no Rio de
Janeiro. Seu desempenho deve ser avaliado em outras cidades.
Palavras Chave: Dengue, Epidemia, Vigilância Epidemiológica
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Determinantes do excesso de peso em enfermeiros segundo gênero:
comparação entre modelos de regressão

Leidjaira Juvanhol Lopes¹, Lúcia Rotenberg¹, Raquel Martins Lana¹, Renata Cabrelli¹, Rosane Harter Griep¹

1 Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz

INTRODUÇÃO: dados de Índice de Massa Corporal (IMC) geralmente são modelados através de regressão
logística com o objetivo de identificar fatores associados ao excesso de peso. Para isso, o IMC é
transformado em uma variável binária a partir de um dado originalmente contínuo. Este método leva à
perda de informações, pois se assume uma homogeneidade de risco dentro das categorias. OBJETIVO:
avaliar os fatores associados ao excesso de peso segundo gênero a partir de diferentes modelos de
regressão a fim de identificar a melhor abordagem. MÉTODO: foram analisados dados de 2557 enfermeiros
(2240 mulheres) de 18 hospitais públicos do Rio de Janeiro/RJ, coletados entre 2010 e 2011. Três blocos de
variáveis explicativas – história pessoal, ocupacional e estilo de vida – foram considerados. Dois modelos
lineares generalizados foram comparados em relação aos resultados finais: gama e logístico. Na regressão
gama, foi utilizada a função de ligação identidade. Para o modelo logístico, o IMC foi transformado em uma
variável binária, sendo considerado como excesso de peso o IMC ≥ 25. RESULTADOS: idade, auto-avaliação
de saúde negativa e IMC aos 20 anos foram positivamente associados ao IMC nos dois modelos, para
ambos os sexos. Somente entre as mulheres, escolaridade da mãe, viver com companheiro, sobrecarga
doméstica, consumo de alimentos fritos e inatividade física apresentaram associação positiva com o IMC,
independente do modelo utilizado. Tempo de trabalho noturno entre mulheres e número de vínculos na
enfermagem entre homens foram diretamente associados ao excesso de peso na regressão gama, mas não
na logística. Em ambos os modelos para mulheres, o IMC foi maior entre pretas. Nos homens, entretanto,
maior IMC foi observado entre pardos e apenas no modelo gama. CONCLUSÃO: os fatores associados ao
excesso de peso, bem como a força das associações, diferiram por gênero e segundo o método de
regressão utilizado. As maiores diferenças entre os modelos foram observadas entre os homens, o que
pode ser parcialmente explicado pelo menor tamanho de amostra. Assim, a regressão gama parece ser
mais apropriada do que a logística para modelar fatores associados ao excesso de peso, especialmente se o
tamanho da amostra for pequeno.
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Uso de medicamentos entre ciganos: resultados preliminares

Autores: Ana Cláudia Conceição da Silva
Bruno Gil de Carvalho Lima

INTRODUÇÃO: A população brasileira faz uso de medicamentos, contudo grande
parcela utiliza sem indicação adequada e prescrição de profissional de saúde autorizado.
Condições social, econômica, ambiental, cultural, e comportamentos, predispõem o
povo cigano a situações de exposição, como o uso de medicamentos sem indicação
terapêutica adequada. OBJETIVO: Descrever características relacionadas ao uso de
medicamentos na população cigana. MÉTODOS: Estudo corte transversal, descritivo
exploratório, multicêntrico, conduzido em quinze municípios, nas regiões Metropolitana
de Salvador-RMS, Recôncavo Baiano, Sudoeste, Chapada Diamantina, e Semi-árido, na
Bahia, Brasil. População de 1285 ciganos, amostra aleatória 461 ciganos. Instrumento
de coleta de dados contendo características sociodemográficas, informações sobre o
trabalho, atividades e hábitos de vida, uso de medicamentos, e outras. Variável de
interesse: uso de medicamentos. Estimadas freqüências absolutas e relativas das
variáveis. Análise e processamento dos dados mediante o programa SPSS.
RESULTADOS: Taxa resposta (60%). Identificou-se 47,7% indivíduos que usavam
medicamentos. O consumo de medicamentos foi expressivo entre os indivíduos do sexo
feminino (60%); casados (95,5%); 34,9% tinham renda familiar de “> 1 a 2 salários
mínimo”; 78,3% grau de escolaridade alto, 68,9% não trabalhavam, 93,3% realizavam
atividades de lazer; 714% prescritos. CONCLUSÃO: Sugere-se que diferenças no uso
de medicamento resultaram de perspectivas individuais e motivacionais, das
características culturais, das condições sociais e econômicas. Estão sujeitos a situações
de vulnerabilidades individual, social e programática. Esses fatores contribuem para o
uso de medicamentos entre ciganos. Faz-se necessária a implementação de estratégias
que visem o monitoramento da utilização, a melhoria nas condições de vida, a
valorização cultural, o fácil acesso aos serviços de saúde, e ampla divulgação da
importância da indicação terapêutica medicamentosa.
Palavras-chave: Farmacoepidemiologia; Uso de medicamentos; Ciganos; Grupos
étnicos
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Beber e dirigir: frequência do comportamento e opiniões relacionadas a este em uma amostra de
condutores.
Autores:
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Vívian Mara Ribeiro,
Caroline Sampaio Souto.
Introdução: Os acidentes de trânsito se estabeleceram no Brasil como um importante problema de
saúde pública e a associação entre álcool e direção é um dos principais fatores de risco para essas
ocorrências. Objetivos: Estimar a frequência do comportamento, auto-referido, de beber e dirigir, e
conhecer opiniões relacionadas a essa conduta. Método: Estudo transversal, exploratório, realizado
no município de Jequié-Bahia, em 2013. A amostra foi composta por 1.408 condutores de veículos
selecionados por amostragem aleatória por conglomerado (único estágio), a qual considerou os
Setores Censitários (SC) urbanos como unidade a ser selecionada. Os critérios de inclusão foram:
ser residente do município, ter idade igual ou superior a 14 anos e referir dirigir qualquer veículo a
motor. Os dados foram coletados com formulário estruturado, em entrevistas domiciliares
realizadas por estudantes de graduação da área da saúde. A análise foi feita no software Stata®,
versão 12.0, com emprego da estatística descritiva. O estudo atendeu aos aspectos éticos.
Resultados: 66,3% dos condutores era homem, com média de idade de 41,3 anos (DP=22,6), de
pele parda (50,1%), casado (60,4%), com 2º grau completo (40,3%) e condutor de automóvel
(58,9%). Dentre os que referiram consumir álcool, 44,5% dirigiu após beber qualquer quantidade e
34,6% dirigiu após ingerir três doses ou mais. Quando questionados sobre a prática desse
comportamento pelo conjunto de pares, 55,2% relatou que amigos, colegas e familiares também
costumam dirigir após beber e, estando na condição de passageiro, 17,0% referiu que andou com
condutor que bebeu antes de dirigir. A respeito da “Lei Seca”, quase a totalidade relatou conhecê-la
(96,0%) e concordar com a “nova lei seca” (94,2%). 50,0% dos condutores que consomem álcool
referiu ter modificado seu comportamento no trânsito após o endurecimento dessa Lei. Quanto à
possibilidade de punição, 31,4% tem opinião de que a chance de alguém ser punido por beber e
dirigir é de vinte e cinco por cento, seguido da opinião de nenhuma chance de punição (20,7%). A
maioria (85,7%) considera perigoso dirigir após beber qualquer quantidade de álcool, entretanto,
14,1% consideram que depende da quantidade. Conclusão: A prevalência encontrada para beber e
dirigir foi alta, apesar da maioria concordar com a nova lei seca e acreditar que se trata de um
comportamento perigoso.
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito, Epidemiologia.
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Introdução: Nas últimas décadas houve diminuição da mortalidade por
doenças infecciosas e parasitárias, mas, por outro lado, ocorreu aumento por
doenças cardiovasculares. Dentre estas, destaca-se a Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) que, normalmente, é assintomática. Esta morbidade depende
da interação entre os fatores genéticos, neuro-humorais, comportamentais e
ambientais. A exposição a fatores de risco comportamentais como a inatividade
física e alimentação inadequada podem levar ao desenvolvimento de HAS. O
consumo de frutas e verduras tem sido associado à redução da ocorrência
destas doenças e a prática de atividade física tem importante papel como
elemento não farmacológico ou adjuvante no tratamento da HAS. Objetivos:
Avaliar a prevalência de comportamento saudável e fatores associados em
hipertensos. Métodos: Estudo transversal realizado entre nov/2010 e fev/2011
com adultos portadores de HAS que utilizavam medicamentos antihipertensivos adquiridos na Farmácia Básica de São Francisco de Paula/RS.
Comportamento saudável foi definido como 30 minutos de atividade física por
pelo menos três vezes na semana e consumo diário de frutas e verduras.
Utilizou-se regressão de Poisson para avaliar a associação entre
características demográficas, socioeconômicas, comportamentais, de saúde e
de utilização de serviços de saúde e o desfecho, nível de significância p<0,05.
Resultados: Avaliaram-se 670 indivíduos, sendo a maioria mulheres (67,0%),
mais de 65 anos (34,8%), 5-8 anos de estudo (36,3%), pele branca (72,8%),
não fumantes (47,3%), com até duas comorbidades (43,0%), 2-3 consultas
médicas/ano (30,7%) e hospitalizaram no último ano (77,8%). A prevalência do
desfecho foi de 15,7% (IC 95% 12,9-18,4). Após ajuste observou-se que
mulheres (RP 3,2 IC95% 1,9-5,4), idade de 55-64 anos (RP 2,4 IC95% 1,3-4,6),
maior escolaridade (RP 2,8 IC95% 1,4-5,3), ex-fumante (RP 2,0 IC95% 1,13,7), autopercepção de saúde muito boa/boa (RP 1,6 IC95% 1,1-2,3) e com 5
ou mais comorbidades (RP 3,0 IC95% 1,5-5,9) associaram-se ao
comportamento saudável. Conclusão: A prevalência de comportamento
saudável foi baixa, associada à cessação do fumo e maior número de
comorbidades, sugerindo que este comportamento ocorre como conseqüência
há HAS e não como medida preventiva. Destaca-se que a adoção de práticas e
estilos de vida adequados ainda é um processo complexo a ser adotado.
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RESUMO
FATORES ASSOCIADOS À ATIVIDADE FÍSICA DE TRABALHADORES DA
INDÚSTRIA DO PETRÓLEO. Baixos níveis de atividade física (AF) alcançam
proporções alarmantes em populações de todo o mundo e são motivo de preocupação
para a Saúde Pública. Identificar fatores associados à AF é um passo importante na
estratégia para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Objetivo:
Identificar características sócio-demográficas, relacionadas ao trabalho e à saúde,
associadas à atividade física em trabalhadores do setor de serviços de uma empresa
de petróleo. Métodos: Estudo do tipo caso-controle aninhado a uma coorte com
seguimento de 781 trabalhadores, de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de
2009. A variável resposta foi o nível de AF dos trabalhadores, avaliada por meio do
IPAQ - International Physical Activity Questionnaire (versão curta). As co-variáveis
foram idade, sexo, regime de trabalho, cargo, trabalho que exige atenção concentrada,
pressão arterial (PA), tabagismo, índice de massa corporal (IMC), glicemia em jejum,
doenças do sistema digestivo, horas de sono e faltas ao trabalho por licença médica.
Os dados foram analisados por meio de técnicas de regressão logística multivariada.
Resultados: A média de idade foi de 43,9 anos (DP= 8,5 anos), sendo 190 (24,3%)
mulheres e 591 (75,7%) homens. Desta população, 18,1 % eram fisicamente ativos. A
análise multivariada revelou que os trabalhadores fisicamente ativos apresentaram
menores chances de serem fumantes (Odds Ratio= 0,21), obesos (OR= 0,46) e de
faltarem ao trabalho por licença médica (OR= 0,46) do que os inativos. Por outro lado,
os fisicamente ativos tiveram chance 1,72 vezes maior de apresentarem glicemia em
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jejum acima de 100 mg/dl que os inativos. Conclusão: Trabalhadores fisicamente
ativos tiveram menores chances de serem fumantes, obesos e de faltarem ao trabalho
por problemas de saúde. O nível mais elevado de glicemia entre os ativos pode ter
decorrido de recomendação médica para a prática de AF como parte do tratamento ou
prevenção do diabetes tipo 2. O ambiente de trabalho pode ser um espaço de
intervenção para implementação de programas com vistas à melhoria da qualidade de
vida, a fim de modificar os indicadores de saúde dessa população.
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HÁBITOS DE VIDA X SOBREPESO /OBESIDADE: PREVALÊNCIA ENTRE
ESCOLARES
Erika de Vasconcelos Barbalho; Samara Kelly Dias Gomes; Roberta Peixoto
Vieira; Marina Pessoa de Farias Rodrigues; Samila Sousa Vasconcelos.

INTRODUÇÃO: o sobrepeso e a obesidade representam problemas que, em muitos
casos, têm relação direta com os hábitos adotados no dia a dia, principalmente, quando
se trata de crianças e adolescentes, cujo corpo encontra-se, ainda, em processo de
desenvolvimento. Esses hábitos de vida estão relacionados à alimentação, ao estilo de
vida sedentário, ao horário das refeições, local onde são realizadas, enfim, trata-se de
uma diversidade de fatores que podem ser facilitadores de sobrepeso e obesidade.
OBJETIVO: verificar a relação entre os hábitos de vida e a incidência de
sobrepeso/obesidade entre escolares. METODOLOGIA: trata-se de um estudo
descritivo exploratório, com abordagem quantitativa, tendo como universo uma escola
de ensino fundamental e médio localizada no município de Iguatu – CE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amostra foi composta por 40 alunos, na faixa etária
de 10 a 14 anos, com a média entre 11 (27,5%) e 12 anos (40%). O desvio padrão de 1,
121 mostra que a dispersão em relação à média é pequena. Quanto à série, participaram
alunos do 5º ao 8º ano, prevalecendo 27% cursando o 7º ano do ensino fundamental,
também não havendo uma grande dispersão entre a média (6,48) e o desvio padrão
(1,109). A média do Índice de Massa Corporal (IMC) dos 40 participantes foi de 21,8
cujo desvio padrão é de 4,4 em um grau de dispersão razoável. 08 participantes (20%),
já apresentam sobrepeso que é um grau de risco para a obesidade e 12 participantes,
equivalente a 30% dos entrevistados, são considerados obesos, conforme o IMC. O
índice de participantes que se encontram abaixo do peso, foi de 5%. Os alimentos mais
consumidos pelos participantes são salgados, doces e sanduíches; os líquidos mais
consumidos durante as refeições são os sucos e os refrigerantes. Metade dos
participantes afirmou alimentar-se na hora certa e a outra metade, afirma que não tem
esse hábito; a maioria costuma alimentar-se sem obedecer a horários rígidos, afirmando
que se alimenta quando sente fome. Não se tratam de dados ideais, já que o mais
adequado é que a frequência de alimentação seja de 3 em 3 horas, e somente 20% dos
adolescentes seguem este padrão. CONCLUSÃO: Com base nesta realidade, destaca-se
a importância de um trabalho de orientação e educação, envolvendo a família e a escola,
além de um acompanhamento mais rigoroso, buscando, assim, prevenir riscos mais
sérios à saúde.
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Aderência às recomendações do protocolo de rastreamento do câncer de mama na
rede SUS do município do Rio de Janeiro
1

Luís Felipe Leite Martins12, Liz Maria de Almeida12, Claudia Medina Coeli1

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC/UFRJ); 2 Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA/MS)

Introdução
O exame clínico das mamas (ECM), complementado ou não pela mamografia e seguido
pelo tratamento adequado do câncer, em caso de confirmação diagnóstica, tem se mostrado
como uma estratégia eficaz na redução da mortalidade por câncer de mama. No Brasil, para
as mulheres a partir dos 40 anos, a recomendação é o ECM anual e, para as mulheres entre
50 e 69 anos, deve-se acrescentar a mamografia a cada dois anos. Para 2014, foram
estimados 57120 novos casos da doença (INCA, 2014). Em 2011, 13345 pessoas morreram
por essa causa, sendo 13225 mulheres e 120 homens (SIM, 2011). Apesar do aumento de
33% na produção de mamografias no Brasil, observa-se ainda baixo impacto nos
indicadores epidemiológicos de mortalidade por essa causa.
Objetivo
Investigar o percentual de mulheres no município do RJ que tiveram as suas mamas
examinadas e/ou receberam um pedido de exame mamográfico, quando fizeram seu último
exame ginecológico, e os fatores que influenciaram a realização desses dois métodos.
Métodos
Foram analisados dados de um estudo seccional realizado em 2010 no município do RJ para
avaliar o seguimento de mulheres que realizaram o exame preventivo contra o câncer do
colo do útero. No instrumento, foi indagado se as mulheres tiveram suas mamas examinadas
durante a consulta ginecológica e se receberam algum pedido de exame mamográfico. Ao
todo, foram entrevistadas 1460 mulheres. Para essa análise, foram incluídos os dados
referentes às mulheres de 40 anos ou mais que tinham feito o último exame preventivo na
rede SUS do município do RJ (n=465). Os desfechos escolhidos para a análise foram os
percentuais de não realização do exame clínico das mamas e de não solicitação de
mamografia. Na análise multivariada foram considerados: idade, escolaridade, renda per
capita, motivo da realização do exame ginecológico e localização das unidades em relação
às APs. Para avaliar as associações foi utilizado o modelo de regressão logística.
Resultados
Na população de estudo predominaram mulheres entre 50 e 69 anos (45,6%), com ensino
fundamental incompleto (77,4%) e renda per capita abaixo de um salário mínimo (79,1%).
Cerca de 40% fizeram a sua última consulta ginecológica em uma unidade localizada na AP
5 e 71,0% das mulheres foram à unidade para realizar exames de rotina. Oitenta e sete por
cento tiveram as mamas examinadas durante a realização do exame ginecológico e 41,0%
receberam um pedido de mamografia. Entre estas últimas, 81,4% realizaram o exame.
A análise multivariada mostrou que a razão da procura da consulta “problemas
ginecológicos” apresentou um chance de não realização do exame clínico das mamas cerca
de quatro vezes maior do que a categoria “exame de rotina”. Em relação ao pedido de
mamografia, mulheres entre 40 e 49 anos em comparação com mulheres entre 50 a 59 anos,
apresentaram um chance de não solicitação do pedido cerca de três vezes maior. As
pacientes que fizeram o exame em unidades localizadas nas AP 1 e 3 tiveram razões de
chances em torno de 0,4 de não receber o pedido de mamografia em relação à AP 5.
Conclusão
Há necessidade de se ampliar o escopo de estudos futuros para os fatores associados à numa
menor aderência das unidades de saúde do SUS e/ou dos profissionais às recomendações do
programa de detecção precoce do câncer de mama no município do Rio de Janeiro.
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Exposição a agrotóxicos e mortalidade por Linfoma não-Hodgkin em 117 países: um estudo ecológico
Autores: Patricia de Moraes Mello Boccolini, Armando Meyer.
Introdução: O Linfoma Não-Hodgkin (LNH) é um tumor maligno do sistema linfático cuja taxa de
mortalidade tem aumentado mundialmente, sendo um dos tumores hematológicos que mais matam. O
HIV é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de LNH, sendo que alguns estudos também tem
apontado a exposição a agrotóxicos como um fator associado a esse desfecho.
Objetivo: Estimar a associação entre a taxa padronizada de LNH, para ambos os sexos, entre 117
países,tendo a exposição a agrotóxicos como exposição principal.
Metodologia: Nesse estudo ecológico, dados secundários de 117 países foram coletados das seguintes
bases: GLOBOCAN/IARC, 2012 (taxa padronizada de LNH para ambos os sexos - variável desfecho);
FAO/WHO (venda de agrotóxicos e dados populacionais, com os quais foi calculado o consumo per
capita de agrotóxicos - dividido em tercis de consumo - utilizado como proxy da exposição a essas
substâncias); UNDP/WHO (Índice de Desenvolvimento Humano – IDH) e por fim, da UNAIDS/WHO
(prevalência de HIV). O modelo múltiplo (GLM: distribuição Gama com log link) foi utilizado a fim de se
observar uma possível associação entre taxa padronizada de LNH e o consumo per capita de
agrotóxicos, tendo a prevalência de HIV e o IDH como potenciais confundidores.
Resultados: No modelo múltiplo, a exposição a agrotóxicos fungicidas foi positivamente associada ao
desfecho: países entre o tercil intermediário de consumo (β=0,947; p=0,004) e o tercil mais elevado
(β=0,733; p=0,04) apresentaram maiores taxas de mortalidade, quando comparadas como tercil de
menor consumo de agrotóxico. A prevalência de HIV esteve positivamente associada ao desfecho
β=0,72; p=0,005), enquanto o IDH esteve negativamente associado ao desfecho (β=-3,386; p=0,06).
Conclusão: Os resultados sugerem que o quanto maior o consumo per capita de agrotóxicos entre os
países, maiores as taxas padronizadas de mortalidade por LNH em ambos os sexos. No presente
trabalho o risco de falácia ecológica é inerente, no entanto, a magnitude e a direção das associações
observadas estão de acordo com resultados de estudos encontrados na literatura. A relação entre
câncer e agrotóxicos é complexa e a hipótese norteadora desse trabalho é que a exposição dos
indivíduos a essas substâncias químicas podem estar afetando seus sistemas imunológicos e, com isso,
contribuindo para o desenvolvimento de LNH.
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ACIDENTES DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
EM ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Gilson Champowski
Renata Campos
Luciana Maria Mazon
RESUMO
Os acidentes de trabalho com exposição à material biológico, mostram-se
como um importante problema de saúde pública, ainda de pouca visibilidade,
devido a elevada subnotificação dos casos. Objetivo: Identificar a prevalência
dos acidentes com material biológico nos ambientes de saúde e as medidas
adotadas como precaução pelos profissionais de saúde. Método: Pesquisa de
campo exploratória e descritiva com abordagem quali-quantitava. Resultado:
Verificou-se que 56,5% dos profissionais de saúde entrevistados já sofreram
em algum momento acidentes com material biológico. Porém, somente 14,2%
realizam a notificação do agravo. Entre os tipos de lesões 66% (n=23)
ocorreram com materiais perfurocortantes, sendo que 74% lesionaram os
dedos ou outra parte das mãos. Dentre os entrevistados 71% utilizavam os
equipamentos de proteção individual no momento do acidente, porém 66% não
realizaram procedimentos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde após
a exposição ou acidente com material biológico. Conclusão: Os profissionais
de saúde estão propensos a desenvolver doenças ocupacionais, transmitidas
principalmente por exposição percutânea, tendo em vista a limitada adoção e
seguimento dos protocolos padrões pós exposição aos materiais biológicos.
Descritores: Profissionais de Saúde; Acidente ocupacional; Prevenção de
acidentes.
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AUTOR: VIRTUOSO, Arthur Alexandre. TÍTULO: Perfil da Mortalidade infantil
em Novo Hamburgo, entre 2002 a 2011: indicadores epidemiológicos e as
principais ações de saúde desenvolvidas junto ao SUS. INTRODUÇÃO: Este
trabalho é decorrente de artigo apresentado ao Curso de Especialização em
Vigilância em Saúde, realizado pela UNISC/RS em parceria com a Vigilância
do Estado do RS, como trabalho de conclusão para obtenção do título de
especialista. O estudo trata sobre a mortalidade infantil no município, entre os
anos de 2002 e 2011. OBJETIVO GERAL: Avaliar os indicadores e descrever
as principais políticas adotadas pelo município, pertinentes à mortalidade
infantil em NH, entre 2002 e 2011. METODOLOGIA: O trabalho caracteriza-se
por ser descritivo e retrospectivo, estando alicerçado em uma revisão
bibliográfica. Para o estudo da MI foram analisados os dados secundários
extraídos do Datasus e do banco municipal, referentes ao SIM, ao SINASC, do
SIA-SIH. No tocante às políticas desenvolvidas foi realizado levantamento junto
a documentos da SMS, como plano municipal de saúde e relatórios de gestão
municipal. RESULTADOS: Em NH a MI em 2002 era de 12,76 (neonatal: 8,12
e infantil tardia: 4,64) e, em 2011 era de 10,60 (neonatal: 8,10 e infantil tardia:
2,5). Os coeficientes MI de NH, entre 2002 e 2011, registram certa tendência
de queda nos últimos dez anos, especialmente na mortalidade infantil tardia.
Essa redução pode ser atribuída a diversos fatores, como por exemplo a
melhoria do acesso aos serviços de saúde na atenção básica. Outro dado
importante é a redução das internações, por exemplo, 38,44% entre 2002 e
2011 de crianças menores de 1 ano, assim como de leitos. Em NH a
mortalidade infantil caracteriza-se pelo predomínio de óbitos de crianças
menores de 1 ano, que morreram antes mesmo de completar os trinta dias de
vida. Uma das suas principais causas é a prematuridade. CONCLUSÃO:
Reduzir a mortalidade infantil em NH constitui-se um dos maiores desafios.
Como a mortalidade neonatal praticamente estabilizou-se nestes últimos dez
anos, sofrendo uma redução considerada muito baixa, ao contrário da infantil
tardia, que teve uma grande redução, o grande desafio é definir e implementar
estratégias sólidas, que influenciem diretamente nos atuais indicadores. Estas
definições passam por uma melhor organização do sistema de saúde.
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PARTICIPANTES DO ESTUDO ELSA-BRASIL
Thamyres Souza da Silvaa, Maria Del Carmen Bisi Molinaa, Maria Angélica Nunesb,
Nagela Valadão Cadea
a - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil
b - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil
RESUMO
Objetivo: Investigar os episódios de compulsão alimentar (COA) e sua relação com o
perfil nutricional, alimentar e fatores de estilo de vida na linha de base do Estudo
Longitudinal da Saúde do Adulto (Elsa Brasil). Metodologia: Estudo transversal com
15.105 participantes da primeira etapa da coleta de dados do Elsa Brasil. A variável
desfecho foi a presença de COA e as variáveis de exposição constituíram sexo, idade,
raça/cor, escolaridade, valor calórico total e por grupos de alimentos, estado nutricional,
fumo, álcool e atividade física. Realizada a comparação entre variáveis categóricas e
uma regressão logística com as variáveis significativas. O nível de significância adotado
foi de 5% (0,050). Resultados: A prevalência de COA foi 6,5% sendo mais comum em
mulheres (66,6%), mais jovem (68,2%), em obesos (45,9%), menos ativos (64,6%),
naqueles com maior consumo calórico e com padrão de ingestão de bebida alcoólica em
grande quantidade em curto período de tempo. Foram associados ao COA a obesidade
(OR 5,2; IC 4,05-6,64), o sobrepeso (OR 2,5; IC 1,98-3,24), sexo feminino (OR 1,9; IC
1,57-2,34), faixa etária entre 34 a 54 anos (OR 1,3; IC 1,11-1,63), ingestão de álcool ≥ 5
doses em duas horas (OR 1,4; IC 1,07-1,83), e insuficientemente ativo (OR 1,3; IC
1,08-1,54). Conclusão: O excesso de peso foi um determinante importante no COA e o
estudo sugere que há outros padrões de comportamento compulsivo envolvidos.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE, SOB A PERSPECTIVA DO USUÁRIO
Paloma Regina Inocêncio1
Estela Márcia Saraiva Campos2
Ronaldo Rocha Bastos3

Introdução: A saúde da criança é uma área estratégica para a Atenção Primária em Saúde
(APS) devido à vulnerabilidade do grupo infantil a diversas doenças e à prevalência de
desfechos negativos à saúde dessa população. A avaliação da APS configura uma prática
essencial para a qualidade da atenção à saúde pediátrica. Objetivos: a)geral: Avaliar a
atenção da saúde da criança na APS, sob a perspectiva do usuário, b)específicos:
a)Avaliar a presença e a extensão dos atributos da APS, na assistência à criança, por
Unidades de APS (UAPS), por grupos estratificados de UAPS e para o município.
b)Comparar os resultados dos escores dos atributos da APS entre UAPS com diferentes
tipologias assistenciais. Metodologia: estudo transversal. Local do estudo: UAPS da
zona urbana do município de Juiz de Fora-MG, estratificadas de acordo com o modelo
assistencial ofertado (UAPS com Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários
e modelo tradicional). Sujeitos da pesquisa: foram entrevistados 171 pessoas entre 20
de maio de 2013 e 9 de agosto de 2013. Critérios: a)inclusão: pais ou cuidadores de
crianças menores de cinco anos, usuários do Sistema Único de Saúde, b)exclusão:
indivíduos que não apresentarem condições físico/mental para responder aos
questionários e cuja residência se encontre fora do município de estudo. Instrumentos
de Coleta de Dados: 1)Primary Care Assessement Tool-Brasil, versão criança e
2)Protocolo de Dados Sociodemográficos para a caracterização dos entrevistados e das
crianças. Variáveis do estudo: atributos da APS e características dos cuidadores. Análise
dos dados: realizada de forma descritiva e analítica. Foi aplicado teste não paramétrico
para comparação dos escores das UAPS-SF em relação aos das UAPS-tradicional e
UAPS-PACS (avaliadas em conjunto), adotando-se p valor < 0,05. Resultados: somente
o atributo Sistema de Informação-Coordenação obteve escore satisfatório. A tipologia das
UAPS não foi um aspecto diferencial para uma avaliação adequada da APS. No entanto,
destaca-se que para as UAPS-SF os atributos Serviços Disponíveis- Integralidade,
Orientação Familiar, Orientação Comunitária e Sistemas de Informação- Coordenação
obtiveram valores de escores superiores às demais UAPS. Conclusão: Percebeu-se a
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necessidade de buscar alternativas para melhorar a capacidade operacional e resolutiva
dos serviços de APS sob o olhar dos seus atributos.

Palavras-chave: Saúde da Criança. Atenção Primária à Saúde. Avaliação de Serviços da
saúde.
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Perfil sociodemográfico da população cigana: resultados preliminares

Autores: Ana Cláudia Conceição da Silva
Bruno Gil de Carvalho Lima

INTRODUÇÃO: O perfil demográfico e epidemiológico do Brasil passou por
mudanças expressivas nas últimas décadas, seguido por uma acentuada diminuição das
taxas de fecundidade e mortalidade, com consequente aumento da expectativa de vida, e
mudanças sociais, econômicas, políticas e de saúde. Tais mudanças, corroboraram para
o incremento de algumas doenças e redução de outras. Enquanto grupo minoritário,
apresenta traços distintivos da porção majoritária da população, ocupa espaço desigual
na sociedade, determinado por potenciais fatores de exposição específicos ao grupo. A
grande diversidade cultural e diferenças de gênero existente no Brasil dificulta a tomada
de políticas que abranjam todas os povos e comunidades, OBJETIVO: Descrever
características sociodemográficas da população cigana. MÉTODO: Estudo corte
transversal, descritivo exploratório, multicêntrico, conduzido em quinze municípios, nas
regiões Metropolitana de Salvador-RMS, Recôncavo Baiano, Sudoeste e Chapada
Diamantina, e Semi-árido, na Bahia, Brasil. População de 1285 ciganos, amostra
aleatória 461 ciganos. Instrumento de coleta de dados contendo características
sociodemográficas, informações sobre o trabalho, atividades e hábitos de vida, saúde, e
outras. Variáveis de interesse: sociodemográficas. Estimadas freqüências absolutas e
relativas das variáveis. Análise e processamento dos dados mediante o programa SPSS.
RESULTADOS: Taxa resposta (60,0%). Observou-se maior frequência da população
do sexo feminino (57,2%), faixa etária “> 20 anos” (94,5%), casados (88,1%),
escolaridade baixa (74,5%), raça/cor auto-referida “parda” (49,1%), possuíam filhos
(78,1%), não nômades (94,3%), residem em área urbana (97,2%), tipo de residência
“casa bloco/tijolo” (76,2%), renda familiar “>1 a 2 salários mínimo” (32,2%)
CONCLUSÃO: O desvelamento das características sociodemográficas apresenta-se
como elemento norteador para a elaboração de estratégias de promoção e prevenção de
agravos à saúde do povo cigano, a exemplo do diagnóstico situacional em
saúde/territorialização. Destacam-se também, as situações de vulnerabilidade individual
e social. Sugere-se a implementação de medidas que visem melhoria nas condições de
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vida, valorização cultural, monitoramento dos territórios, adequação a realidade dos
povos e comunidades tradicionais, e facilitação do acesso aos serviços de saúde.
Palavras-chave: Demografia; Epidemiologia; Ciganos; Grupos étnicos.
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AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA SOBRE PARÂMETROS
LABORATORIAIS DE PACIENTES RENAIS CRÔNICOS TRATADOS POR
HEMODIÁLISE: RESULTADOS PARCIAIS DE ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO
Marysabel Pinto Telis Silveira, Maristela Bohlke, Michele Szchornack Strelow,
Jõao Pedro Mussi Laydner, Jonas Roni Peter, Matheus Szchornack Strelow,
Ana Laura Buchweitz Giusti, Daniela Bayer Gomes, Franklin Correa
Barcellos, Miriam Moreira Mussi.
Introdução: A doença renal crônica (DRC) produz diversas disfunções do
metabolismo ósseo e mineral, levando a alterações de parâmetros
laboratoriais (fósforo, potássio, cálcio, paratormônio, vitamina D) e
calcificação vascular, que estão associados com um aumento da
morbimortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares. A atenção
farmacêutica, através do seguimento farmacoterapêutico pode melhorar a
adesão do paciente ao tratamento farmacológico e às medidas não
farmacológicas, contribuindo para que se alcancem os alvos terapêuticos
desejados. Método: Ensaio clínico randomizado, os pacientes do grupo
intervenção (GI) receberam a atenção farmacêutica, através do método
Dáder, e os do grupo controle (GC), o atendimento habitual, durante seis
meses. O tempo total do estudo é de 1 ano. Os parâmetros laboratoriais
foram escolhidos por sua relação estreita com o tratamento medicamentoso
(hematócrito e fósforo) e não medicamentoso (fósforo e potássio) e pela sua
relação com a sobrevida em curto (potássio) e longo prazo (fósforo,
hematócrito), além de repercussões importantes na morbidade e na
qualidade de vida (fósforo). Os parâmetros foram cadastrados mensalmente
durante o período de intervenção. Para a análise estatística foram
considerados os valores basais e aos seis meses de intervenção.
Resultados: Foram acompanhados 45 pacientes, sendo 25 do grupo
controle e 20 do grupo intervenção. Na avaliação basal, não houve diferença
estatisticamente significativa entre os dois grupos, em relação aos
parâmetros analisados. Após 6 meses de intervenção, os dois grupos
continuaram não apresentando diferenças estatisticamente significativas,
sendo que os valores encontrados foram hematócrito: GC: Média 34,4%,
IC95% 32,3-36,5; GI: Média 33,5, IC95% 31,6-35,4; Potássio: GC: Média 5,4
mg/dL, IC95% 5,2-5,8; GI: Média 5,3 mg/dL, IC95% 4,9-5,6; Fósforo: GC:
Média 6,0 mg/dL, IC95% 5,2-6,7; GI: Média 5,7 mg/dL, IC95% 5,1-6,3.
Conclusão: a atenção farmacêutica não melhorou os parâmetros analisados
(hematócrito, potássio e fósforo) nos primeiros 6 meses de estudo. O
pequeno número de pacientes pode ser apontado como uma limitação deste
estudo.
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Título: Puericultura, Saúde e Renda no Brasil: avaliação do Programa Bolsa Família
Natália Sevilha Stofel
Suele Manjourany Silva Duro
Elaine Tomasi
Elaine Thumé
Fernando Siqueira
Denise da Silva Silveira
Pâmela Moraes Volz
Mirelle de Oliveira Saes
Bruno Pereira Nunes
Luiz Augusto Facchini
Introdução: Criado em 2004, o Bolsa Família (BF) beneficia cerca de 13 milhões de famílias
brasileiras em extrema pobreza (renda menor de US$1/dia) e pobreza (renda entre US$1 e
US$2/dia). Através da transferência direta de renda, o programa objetiva promover a segurança
alimentar e nutricional, bem como o acesso à rede de serviços públicos. As famílias
comprometem-se em cumprir condicionalidades, na área da saúde são: manter atualizado o
calendário de imunização e acompanhamento do estado nutricional e de desenvolvimento das
crianças menores de 7 anos. Objetivo: Avaliar a qualidade da puericultura através dos
indicadores: consulta até 15 dias para pesar e medir, consulta de 15 dias a um ano para pesar e
medir e esquema vacinal em dia, entre beneficiários do BF e não-beneficiários com e sem perfil
de elegibilidade. Métodos: Estudo de delineamento transversal, de base comunitária, vinculada a
serviços de atenção básica à saúde, realizado através de inquérito epidemiológico nas regiões Sul
e Nordeste do Brasil no ano de 2010. Resultados: Baixa qualidade de puericultura é maior entre
os que vivem em extrema pobreza e não são beneficiários do BF (10%), seguidos pelos que
vivem em extrema pobreza beneficiários do BF (9%), na outra ponta, estão os que não são
elegíveis e que não recebem o benefício (3%). A frequência de alta qualidade na puericultura foi
de 61% no Nordeste e 88% no Sul. Conclusões: A puericultura de alta qualidade ocorreu nos
grupos com maior renda, mostrando a forte influência dos determinantes econômicos na atenção
à saúde. Estima-se que a qualidade da atenção seria ainda pior se os beneficiários não
recebessem o BF. O fato da região Sul apresentar melhores indicadores evidencia a desigualdade
econômica regional brasileira. A efetividade do BF na melhoria da saúde poderá ser maior com a
melhor focalização, combinada com aumento do benefício, da cobertura e da qualidade dos
serviços de saúde, dirigidos aos grupos sociais mais pobres e vulneráveis, assim, poderá reduzir,
ainda mais, as iniquidades evidenciadas.
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COMPARTILHANDO SABERES ENTRE A ENFERMAGEM E A
NUTRIÇÃO: A INTERPROFISSIONALIDADE EM QUESTÃO
Suzyane Cortês Barcelos
Maria José Melo Ramos Lima
Caroline Moreira Arruda
Sâmia Barros Vieira
Míriam Clarissa Fontinele Azevedo Batista
Silvia Regina Pimentel Pereira

INTRODUÇÃO: A organização do trabalho nas equipes multiprofissionais da
Estratégia Saúde da Família (ESF) deve ser estruturado priorizando ações
compartilhadas para uma intervenção interprofissional, com troca de saberes e
responsabilidades mútuas. Nos atendimentos de puericultura e de pré-natal
esse compartilhamento de saberes torna-se imprescindível. Já os grupos
educativos representam importantes espaços para essa prática. OBJETIVO:
Relatar a experiência da colaboração interprofissional entre a Enfermagem e a
Nutrição no cuidado à saúde de gestantes e puérperas. METODOLOGIA:
Trata-se um estudo baseado na vivência durante o processo de formação da
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (RMSFC) de
Fortaleza-CE e nos dados registrados em diário de campo e instrumento de
registro de atividades. RESULTADOS: Os espaços de cuidado conjunto da
Nutrição e Enfermagem foram: 1) Atendimentos conjuntos de puericultura e de
pré-natal – totalizados em 36 atendimentos conjuntos de puericultura e prénatal, que se organizavam de forma padrão de 15 em 15 dias na agenda da
Enfermagem, otimizando os atendimentos destinados a Nutrição. 2) Atividades
educativas - foram realizadas 4 atividades educativas em grupos de gestantes,
com as temáticas: a) Importância do leite materno e a influência da alimentação
da mãe na produção de leite; b) Alimentação na gestação: trocando
experiências; d) Como contornar as queixas mais comuns na gravidez.
Realizou-se também uma “oficina de papinhas” com as mães que vinham à
puericultura e com os profissionais de enfermagem, intitulada “alimentação no
primeiro ano de vida – como fazer?”. As ações conjuntas proporcionaram o
“fazer junto” entre os profissionais, configurando-se em um apoio matricial da
Nutrição para a Enfermagem. Para as gestantes e puérperas, as atividades
educativas permitiram o esclarecimento de dúvidas sobre questões para além
do campo ambulatorial, estabelecendo confiança e vinculo profissional-usuário,
uma vez que primavam por abordagens participativas. CONCLUSÃO: O
compartilhamento dos saberes é indispensável para o alcance do cuidado
integral da gestante e da puérpera, uma vez que as demandas em saúde
tendem a ultrapassar o saber técnico e individualizado, necessitando da
colaboração interprofissional.
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Eixo temático: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias
Subtema: Tuberculose
Autores:
Sanuyla de Albuquerque Oliveira
Luzibênia Leal de Oliveira
Clarissa Emanuelle Gonzaga
Evelyn Sales Victor

ANÁLISE DA MORBIMORTALIDADE POR TUBERCULOSE NO ESTADO DA
PARAÍBA

Introdução: A tuberculose é uma doença transmissível e infecciosa causada pelo agente
Mycobacterium tuberculosis, frequentemente acomete os pulmões, porém pode afetar outros
órgãos. A forma pulmonar é a mais preocupante, pois é a principal causa de transmissão da
doença. O Brasil concentra 80% da carga mundial de tuberculose, por isso é um dos 22 países
priorizados pela Organização Mundial de Saúde. Objetivos: Esta pesquisa teve como objetivo
geral análise da morbimortalidade por tuberculose no estado da Paraíba. Metodologia:
Realizou-se uma pesquisa exploratória, transversal, documental e com abordagem
quantitativa. O universo do estudo foi constituído pelos casos referentes às internações
hospitalares por tuberculose; quantidade de pacientes cadastrados e acompanhados
diagnosticados com tuberculose; e óbitos ocasionados pela tuberculose. A coleta de dados foi
realizada pelo banco de dados on-line do DATASUS. Resultados: Observou-se que o número
de usuários cadastrados foi superior ao de acompanhados durante toda a série histórica
estudada; as cidades que receberam maior destaque em relação a internação e consequente
morbidade por tuberculose estão as cidades de João Pessoa e Campina Grande; os gráficos
mostraram que não existe correlação entre o aumento do número de casos de internação por
tuberculose e a sazonalidade; houve uma diminuição no número de casos de internações no
ano de 2009, mas após este ano houve um aumento crescente; o ano de 2005 teve o maior
registro de óbitos por tuberculose e 2007 foi o que apresentou o menor número de casos.
Conclusões: Identificamos que existe fragilidade no atendimento prestado pelas equipes de
saúde, haja vista a divergência entre pacientes cadastrados e acompanhados. Levando-se em
consideração o fácil diagnóstico e o excelente prognóstico da tuberculose é inadmissível o
registro de tantos óbitos por esta enfermidade. Este trabalho ajuda a comprovar que a
tuberculose está sendo negligenciada e demonstra a necessidade de investimentos públicos e
políticas governamentais realmente efetivas.
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Exposição aos estressores do trabalho em trabalhadores de serviços de higiene hospitalar
em 5 anos de seguimento.
Ana Paula de Sousa Oliveira (1), Frida Marina Fischer (2), Maria Carmen Martinez (1,2),
Filiação:
1. Hospital Samaritano de São Paulo - Brasil
2. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo - Brasil.

Introdução: O trabalho no serviço de higiene hospitalar é caracterizado por demandas com
relevantes cargas físicas e mentais. Estas demandas vêm aumentando em função de exigências
na qualidade e segurança da assistência hospitalar, onde se insere o serviço de higiene.
Objetivos: avaliar mudanças na exposição aos estressores em trabalhadores de um serviço de
higiene hospitalar em um período de 5 anos.
Método: trata-se de um seguimento (2008 e 2012) realizado junto aos trabalhadores do
serviço de higiene de um hospital de São Paulo. A coleta de dados foi por meio de um
questionário com dados sociodemográficos e de condições de trabalho, incluindo a versão
brasileira da Escala Estresse no Trabalho e do Índice de Capacidade para o Trabalho (escore de
7 a 49 pontos). Em 2008 a população de estudo inicial foi de 97 trabalhadores (89,8% do total)
e em 2012 foram 109 pessoas (93,2% do total). Foi realizada análise descritiva dos dados por
meio de médias, medianas, desvios-padrão e proporções.
Resultados e conclusões: no momento inicial a maior proporção de trabalhadores eram
mulheres (70,1%), com idade entre 30 e 49 anos (75,3%), renda familiar até 3 salários mínimos
(73,2%) e com Ensino Médio/Técnico completo (58,8%). O índice de capacidade para o
trabalho apresentou média de 42,5 pontos (DP=5,3) em 2008 e reduziu para 40,5 pontos
(SD=6,1) em 2012. Houve elevação na percepção da exposição aos estressores avaliados:
elevadas demandas no trabalho: 64,9% em 2008; 67,0% em 2012. Baixo controle no trabalho:
28,9% em 2008; 39,4% em 2012. Baixo apoio social: 5,2% em 2008; 12,8% em 2012. O
desgaste decorrente percebido também aumentou: 28,9% em 2008; 39,4% em 2012.
Conclusões: no período de 5 anos houve aumento na prevalência da percepção de exposição
aos estressores do trabalho, acompanhada de redução da capacidade para o trabalho e
aumento no desgaste decorrente na população de estudo. Ações para prevenção de agravos e
promoção da saúde deste grupo laboral devem considerar melhorias nas condições e na
organização do trabalho visando reduzir e controlar a exposição aos estressores e prevenir
contra o desgaste no trabalho.
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Avaliação da associação entre a ocorrência de evento adverso e a taxa de
mortalidade na unidade de terapia intensiva
ROQUE, Keroulay Estebanez; MELO, Enirtes Caetano Prates; TONINI, Teresa.
Este estudo teve como objetivos avaliar a ocorrência de incidentes relacionados
à segurança do paciente em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e avaliar a
associação entre a ocorrência de evento adverso (EA) e a taxa de mortalidade. Trata-se
de um estudo prospectivo desenvolvido em um hospital de grande porte no município
do Rio de Janeiro. A coorte foi formada por 355 pacientes maiores de 18 anos admitidos
na UTI, no período de 1◦ agosto de 2011 a 31 de julho de 2012. Os pacientes foram
seguidos a partir da internação na UTI até a alta da unidade, por transferência para a
enfermaria ou óbito. O processo de identificação de incidentes de interesse baseou-se
em uma adaptação do método proposto pelo Institute for Healthcare Improvement. Os
incidentes foram identificados, com o auxílio de rastreadores, por meio de revisão diária
e prospectiva de prontuário e notificação voluntária estimulada. A confirmação dos
incidentes se deu por meio de estratégia de consenso entre especialistas. A regressão
logística foi utilizada para analisar a associação entre a ocorrência de EA e a variável
resposta (óbito na UTI), ajustado pela gravidade do paciente. O projeto de pesquisa foi
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do hospital estudado.
Confirmados 323 EAs em 114 pacientes internados ao longo de um ano de seguimento.
A incidência de EA foi de 32,1 por 100 pacientes e a taxa de incidência de 9,3 EAs por
100 pacientes-dia. A causa de EA mais frequente teve origem em
processo/procedimento clínico (59,1%). Dos incidentes sem dano, 201 foram
confirmados no consenso de especialista. A taxa de incidência deste evento foi de 5,8
incidentes por 100 pacientes-dia. 23,4% dos pacientes evoluíram para óbito durante o
período de internação na UTI e a taxa de mortalidade bruta da terapia intensiva foi de
21,9 por 100 pacientes no período. Observou-se que a ocorrência de EA implicou em
aumento da chance de óbito na terapia intensiva. Pacientes que desenvolveram úlcera
por pressão na terapia intensiva apresentaram 300 vezes a chance de morrer se
comparados aos demais. O acompanhamento das estimativas ao longo do tempo permite
a descrição de principais tipos incidentes e a implementação de intervenções para
reduzir danos provocados pela assistência à saúde.
Palavras-chave: Evento adverso. Qualidade da assistência à saúde. Segurança do
paciente. Mortalidade hospitalar. Terapia intensiva.
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SUPEROBESIDADE E PERFIL DE CONSUMO ALIMENTAR EM MULHERES
RODRIGUES, A. P. S.; SILVEIRA, E. A.

Introdução: O crescimento epidêmico da obesidade é notório no mundo todo,
destacando-se o aumento da obesidade extrema (Índice de Massa Corporal (IMC) ≥ 40
kg/m2). Identificar fatores relacionadas ao consumo alimentar desses pacientes é
importante para tratar esse grave problema de saúde pública. Objetivo: Investigar os
fatores associados ao perfil de consumo alimentar em mulheres com superobesidade
(IMC≥ 50 kg/m2). Metodologia: Estudo transversal conduzido na primeira consulta de
mulheres adultas com IMC ≥ 35 kg/m2 no Ambulatório de Nutrição e Obesidade
(ANOG) do Hospital das Clínicas da UFG. O consumo alimentar foi avaliado utilizandose Questionário de Freqüência de Consumo (QFC) adaptado de Block et al. (1986). Os
alimentos foram divididos em alimentos saudáveis e de risco. Alimentos saudáveis:
leguminosas, leite e derivados, frutas, vegetal A (alface, couve, acelga, etc.) e vegetal
B (cenoura, beterraba, vagem, etc.). Alimentos de risco: quitandas e salgados, açúcar,
doces, frituras e refrigerante. Foi utilizada recomendação do Guia Alimentar para a
População Brasileira (Ministério da Saúde, 2006) para avaliar a adequação de
consumo destes alimentos, onde considerou-se adequado o consumo diário dos
alimentos saudáveis e inadequado o consumo diário dos alimentos de risco. A variável
desfecho foi a superobesidade (SO) - IMC ≥ 50 kg/m2. A análise estatística foi realizada
no Stata 8.0 com nível de significância de 5%. Resultados: Foram estudadas 72
pacientes. A prevalência de SO foi 36,1%. Entre as SO a idade média foi de 40,9±12,1
anos e IMC médio 55,8±5,3 kg/m2. A obesidade grave ocorreu em 63,9%, sendo a
idade média de 36,5±8,8 anos e IMC médio de 44,4±3,6 kg/m2. Na análise de consumo
alimentar após análise multivariada, somente vegetal A foi associado a SO, RP= 2,62
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(IC95%: 1,02-6,76) vezes maior para mulheres que consumiam vegetal A diariamente.
Conclusão: Observou-se elevada prevalência de superobesidade. O a associação
com consumo diário de vegetal A pode ser efeito de causalidade reversa. As pacientes
do ANOG são encaminhadas da rede de atenção básica, onde podem ter recebido
orientações nutricionais para aumentar o consumo desses vegetais.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE NASCIMENTOS POR PARTO CESÁREO NO
BRASIL – BREVE ANÁLISE A PARTIR DE DADOS SECUNDÁRIOS
TESSARI, Ana Aparecida
MONTEIRO, Elis Roberta
LOSSO, Luisa Nuernberg
PRUDÊNCIO, Marcella de Araújo
Programa de pós-graduação em Saúde coletiva / Universidade Federal de Santa Catarina

O parto cesáreo é um procedimento cirúrgico originalmente desenvolvido para salvar a vida da mãe
e/ou da criança, quando ocorrem complicações durante a gravidez ou parto. Deve ser um recurso
utilizável em situações pré-estabelecidas, ou emergenciais, durante a evolução da gravidez ou parto. A
OMS considera que apenas 15% do total de partos apresentam indicação precisa de cesariana,

ou seja, existe uma situação real onde é fundamental para preservação da saúde materna e/ou
fetal. O objetivo desse trabalho foi descrever o perfil epidemiológico dos nascimentos por parto
cesáreo distribuídos nas cinco regiões do Brasil entre 2001 e 2011. Trata-se de um estudo ecológico
utilizando-se de dados secundários do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC),
disponível no Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os dados encontrados no
estudo demonstram que em 2001 em todo o país o numero de nascimentos por parto vaginal era
superior ao parto cesáreo, com o decorrer dos anos ocorreu um aumento número de partos cesáreos em
todas as regiões e em 2011 esse número é maior do que o número de nascimento por parto vaginal em
três das cinco regiões do Brasil. Ao analisar os dados no ano de 2011 podemos notar que quanto maior
o tempo de escolaridade da mãe maior a proporção de partos cesáreos, destaque para as mães com
mais de doze anos de estudo. A proporção de partos cesáreos também aumenta conforme da faixa
etária materna. Mulheres com a faixa etária acima de trinta anos têm mais partos cesáreos em todas as
regiões do país. As mulheres que tiveram 4 ou mais consultas pré-natal, obtiveram as maiores
proporções, ela é maior também, nas mulheres com cor de pele branca e menor nas mulheres
indígenas. Ao analisar os dados deste estudo, identificou-se que em todas as regiões brasileiras tem-se
ocorrido um aumento significativo no número de partos cesáreos em relação ao número de partos
vaginais entre os anos de 2001 e 2011. A proporção geral de partos cesáreos ocorridos no Brasil em
2011 foi de 54%, visto que a OMS preconiza como ideal uma taxa de cesarianas entre 10% e 15%.
Assim conclui-se que, frente a esta realidade, mudanças são extremamente necessárias no panorama
nacional e é necessária a busca por fatores que justifiquem este aumento. Isto é essencial para
subsidiar intervenções à saúde da mulher e da criança para todos os níveis do SUS.
Palavras chaves: Nascimentos. Partos cesáreos. Brasil.
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ACIDENTES DE TRABALHO ENTRE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Jefferson Paixão Cardoso
Eduardo Luiz Andrade Mota
Polianna Alves Andrade Rios
Luciano Nery Ferreira
Gustavo Jaccoud Santos
Vívian Mara Ribeiro
Álec Paraiso Pereira
Introdução: os acidentes de trabalho na via pública tem sido fonte de diversos estudos e os
achados demonstram importante preocupação. Características do trabalho dessas pessoas
podem ser fontes que elucidem o menor ou maior envolvimento, dessa forma, fazendo
necessário o entendimento desse grupo de condutores. Objetivo: caracterizar os acidentes de
trabalho entre condutores envolvidos em acidentes de trânsito no município de Jequié, Bahia.
Metodologia: estudo de corte transversal com condutores do município de Jequié, Bahia. Foi
utilizado como instrumento de coleta, questionário padronizado dividido em blocos que
continham questões sobre condições sociodemográficas, comportamento no transito,
envolvimento em acidentes e condições de saúde. Foram elegíveis para o estudo todos os
condutores residentes, em caráter permanente, nos 35 setores censitários sorteados no
município. Os dados foram coletados, por uma equipe previamente treinada, no domicilio do
condutor entre julho e outubro de 2013. Os dados foram transportados e revisados em planilha
eletrônica e analisados com o auxílio do pacote estatístico Stata, versão 9.0. O projeto foi
aprovado pelo CEP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. CAEE:
04789012.3.0000.0055. Considerou-se acidente de trabalho todo acidente de trânsito ocorrido
na via pública quando o condutor trabalhava nesta ou estava em deslocamento ao trabalho.
Variáveis sociodemográficas e ocupacionais foram descritas através de frequências simples e
relativa, segundo o envolvimento em AT relacionado ao trabalho. Resultados: 57,8% (n=107)
dos condutores que trabalharam no período investigado se envolveram em algum acidente de
trânsito, trabalhando na via pública ou durante percurso do trabalho. Dentre estes 59,7% eram
mulheres; 76,7% tinha idade entre 15 e 20 anos e 61,7% acima de 40 anos; 57,4% residiam
entre 6 meses e 1 ano no município; 64,5% declaram cor da pele como preta ou parda; 67,7%
ganharam menos de 1 salário mínimo. Em relação às características ocupacionais 53,0%
tinham 3 ou mais anos de trabalho, 59,9% possuíam vínculo efetivo, deste 63,3% na esfera
estadual; 49,5% trabalhavam a noite. Conclusão: Os resultados demonstram situação
preocupante do envolvimento de condutores em acidentes de trabalho na via pública. Estudos
sobre outros determinantes do acidente de trânsito são necessários entendimento de evento
tão completo.
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Consumo alimentar de adultos com Diabetes no Brasil
Claro, R. M.; Oliveira, A. P. D. N.
INTRODUÇÃO: Estudos recentes apontam a alta prevalência de diabetes entre os adultos no País.
Por sua estreita relação com o estado nutricional e padrão de alimentação, condutas nutricionais
são fortemente indicadas no controle da evolução da doença e suas complicações. OBJETIVO:
Analisar o consumo alimentar de adultos com diabetes nas capitais de estado no País e Distrito
Federal (DF) entre 2006 e 2012. MÉTODOS: Dados coletados pelo Sistema de vigilância de fatores
de risco e proteção para doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) entre os anos de 2006
e 2012 foram utilizados. O Vigitel entrevista, anualmente, uma amostra de adultos (≥ 18 anos)
residindo em domicílio com telefone fixo, nas capitais de estado do País e DF. Cerca de 54 mil
indivíduos foram entrevistados, a cada ano (≈2 mil/cidade), entre 2006 e 2011, e cerca de 45 mil
em 2012 (≈1,6 mil/cidade). O diagnóstico de diabetes era referido pelos entrevistados. Os
indicadores do consumo alimentar foram: consumo regular (≥5 dias/semana) de frutas e hortaliças
(F&H) e consumo adequado (≥5 vezes/dia); consumo de carnes com gordura; consumo de leite
integral, consumo regular de feijão (≥5 dias/semana); e consumo regular de refrigerantes e/ou
bebidas adoçadas (≥5 dias/semana). Modelos de regressão multivariada foram utilizados para
investigação de diferença na prevalência dos indicadores para a população com e sem diabetes
(bruta e ajustada). RESULTADOS: Indivíduos com diabetes referiram, de forma geral, maior
frequência de indicadores considerados como fatores de proteção e menor frequência daqueles
tidos como fatores de risco, quando comparados com o restante da população. Valores obtidos
em modelos de regressão ajustados segundo sexo, idade e escolaridade, indicaram, entre os
diabéticos quando comparados aos demais, consumo regular de F&H 8,1% superior (RP=1,08;
p<0,01), consumo recomendado de F&H 19% superior (RP=1,19, p<0,01), consumo de carnes com
gordura 12% inferior (RP= 0,88; p<0,01), consumo de leite integral 14% inferior (RP=0,86; p<0,01),
consumo de bebidas adoçadas 45% inferior (RP=0,54; p<0,01). CONCLUSÕES: Verificou-se melhor
consumo alimentar entre diabéticos quando comparados ao restante da população. No entanto,
os baixos níveis de consumo de F&H e o consumo excessivo de refrigerantes e bebidas adoçadas
permanecem como motivo de preocupação.
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Desempenho dos Indicadores Epidemiológicos e Métodos de Análise para Detectar
Epidemias de Dengue na Cidade do Rio de Janeiro
Autores: Cecília Nicolai*, Antônio José Leal Costa**, Tania Guillén**
Instituição: *Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, **Instituto de Estudos
em Saúde Coletiva - UFRJ
INTRODUÇÃO: Epidemias de dengue vêm ocorrendo em todos os continentes de maneira
recorrente e sem controle efetivo. Grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, tem papel
importante na disseminação dos vírus provocando epidemias com elevado potencial de
ruptura na organização das cidades. Torna-se necessária, portanto, a elaboração e avaliação de
indicadores epidemiológicos (IE) e métodos de análise (MA) para detectar oportunamente a
formação de novas ondas epidêmicas.
OBJETIVOS: Analisar o desempenho dos IE e MA, recomendados pelo Programa Nacional
de Controle da Dengue (PNCD), os utilizados na rotina da Vigilância Epidemiológica (VE) e
os elaborados pela Vigilância Epidemiológica (VE) do município do Rio de Janeiro
(VEMRJ), para detectar uma epidemia de dengue.
MÉTODO: Com os dados da VEMRJ foram construídos IE baseados em medidas de
tendência central e de dispersão e utilizados na aplicação dos MA. O desempenho dos IE e
MA, a saber: Diagrama de Controle (DC) pela Média Móvel (MM), recomendado pelo
PNCD, Taxa de Incidência >300 casos por 100.000 habitantes (TX>300), DC não
paramétricos, DC Espaço-Temporal, Ocorrência de óbitos e Variação Proporcional do número
de casos, foi analisado quanto à sensibilidade (S), especificidade (E), valores preditivos + e –
(VPP e VPN) e razões de verossimilhanças + e - (RV+ e RV-) por semana e mês entre os anos
de 2001 e 2003 e de 2007 e 2009. A referência adotada como padrão ouro, presença ou
ausência de epidemia, foram os 1o semestres dos anos de 2002 e 2008 e dos anos de 2003 e
2009, respectivamente. Os 2o semestres dos anos de 2001 e 2007 e dos anos de 2002 e 2008
foram nomeados, respectivamente, pré e pós-epidêmicos.
RESULTADO: O DCMM apresentou S=94,2%, E=52,9%, VPP=90,2 %%, VPN=66,7% e
RV+=2, a TI>300, S=20,8% e E=100%. O DC utilizando Percentil 90 (P90) apresentou S=
89,4%, E= 87,5%, VPP=89,2%, VPN=87,7% e RV+=7,2. Todos os indicadores apresentaram
RV+ acima de 1 e RV- próximos de zero.
CONCLUSÃO: Com elevado número de alertas falsos + e -, tanto DCMM e a referência
T>300 tenderam a desqualificar seus desempenhos. O DC não paramétrico com o P90 se
mostrou mais balanceado do que o DCMM. IE e MA, individualmente, foram insuficientes
para detectar epidemias, sendo recomendada a adoção de um painel composto por IE/MA, em
combinações simultâneas ou sequenciais, ajustando-se a necessidade de maior ou menor S e
E.
Palavra-Chave: Dengue, Epidemia
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Introdução: Os agravos à saúde decorrentes do envolvimento em Acidente de
Trânsito (AT) podem implicar em alterações nas mais diversas dimensões da
qualidade de vida. Objetivos: Examinar a qualidade de vida – dimensão
“Vitalidade” – em condutores, segundo o envolvimento em AT. Método: Corte
transversal do estudo longitudinal “Pesquisa Saúde & Trânsito” em andamento
em Jequié-BA. Inquérito domiciliar com amostra de 1410 condutores. A
caracterização da ocorrência de Acidente de Trânsito na vida e nos últimos 12
meses foi feita a partir de uma questão para cada. A qualidade de vida foi
avaliada com o Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health SurveySF-36, em todas as suas oito dimensões. A distribuição dos escores da
dimensão vitalidade apresentou características de distribuição não normal (teste
de Shapiro-Wilk). Utilizou-se teste não paramétrico de Mann-Whitney para
comparação das medianas dos escores entre os grupos. Foi adotada a Prob >
│z│≤ 0,05 para rejeitar a hipótese de não haver diferenças entre as medianas.
Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia. CAEE: 04789012.3.0000.0055. Resultados: Foram
investigados os escores de qualidade de vida – dimensão Vitalidade – de 1395
condutores, média 76,2 (±18,5), mediana 80. Na comparação por grupo segundo
envolvimento em AT, observou-se média 77,1 (±18,2), mediana 80 entre os 553
condutores que relataram nunca terem se envolvido em AT na vida, enquanto
que entre os 842 condutores que relataram já ter se envolvido em algum AT na
vida, a média foi 75,5 (±18,7), mediana 80. A igualdade das medianas entre os
grupos foi confirmada pelo teste de Mann-Whitney (Prob>│z│=0,026). Com
relação ao envolvimento nos últimos 12 meses, observou-se média 76,9 (±18,1),
mediana 80 entre os 1208 condutores que relataram não terem se envolvido em
AT nos últimos 12 meses, enquanto que entre os 187 condutores que relataram
ter se envolvido em algum AT nos últimos 12 meses, a média foi 71,1 (±20,4),
mediana 75. Submetida ao teste de Mann-Whitney, esta diferença entre as
medianas se mostrou significativa (Prob>│z│< 0,001). Conclusão: Houve
associação entre o envolvimento em AT e menor escore de qualidade de vida –
dimensão vitalidade – entre os condutores. A associação se mostrou significante
apenas para a ocorrência de AT nos últimos 12 meses.
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Responsividade no acesso ao diagnóstico da tuberculose. Experiência
dos profissionais de saúde

Juliana Lopes Fávero, Larissa Rangel Nascimento, Gabriela Callo Quinte,
Tereza Cristina Scatena Villa, Paula Corrêa da Silva, Eliana Zandonade, Rita
de Cassia Duarte Lima, Maria Catarina Salvador da Motta e Ethel Leonor Noia
Maciel

Introdução: Assegurar o acesso da população aos serviços essenciais de saúde é
premissa máxima garantida pela Constituição Brasileira. Pensando em medir a
resposta do sistema de saúde às necessidades da população, a Organização Mundial
de Saúde (OMS) em 2000 introduziu o conceito de “responsividade” para avaliar os
serviços de saúde nos aspectos não terapêuticos do cuidado, como uma alternativa às
pesquisas de satisfação. A responsividade do serviço nunca foi abordada para analise
das ações do programa de controle de tuberculose, particularmente, sob o aspecto do
acesso ao diagnóstico da Tuberculose. Objetivo: avaliar se o Programa de Controle
de Tuberculose é responsivo às necessidades dos usuários desse serviço em relação
ao diagnóstico da doença sob a perspectiva do profissional de saúde. Metodologia:
Estudo de corte transversal. Foram entrevistados 61 médicos, 45 enfermeiros e 70
técnicos/auxiliares de enfermagem que atuam em Unidade de Saúde da Família,
Unidade Básica de Saúde, Pronto Atendimento e Programa de Controle de
Tuberculose, em Vitória/ES, no período de agosto a novembro de 2009. Foi realizado
teste chi-quadrado. Resultados: O horário de funcionamento do serviço foi
considerado bom para a maioria dos profissionais (89%), mas na USF 72% (p=0.001)
consideram o horário ruim. 42% relatam ser freqüente o usuário perder turno de
trabalho para ser atendido, sendo isto mais freqüente no PA (43%, p=0.001). 43% dos
profissionais da UBS não observam dificuldades no deslocamento do usuário até o
serviço de saúde, mas na USF 45% às vezes há esta dificuldade (p=0.001). Na UBS e
USF 89% é pouco freqüente a utilização de transporte motorizado para deslocamento
até o serviço de saúde, sendo freqüente para o PA e PCT (70%, p=0.001). 44%
avaliam como ruim o local para a coleta de escarro (p=0.001). Na UBS/USF,
frequentemente (90%) os usuários procuram o serviço mais próximo do domicílio, já
para os profissionais de PA e PCT, ocorre às vezes (77%, p=0.001). Conclusão: O
serviço de saúde responde parcialmente às expectativas da população, sendo
insumos para o atendimento, infra-estrutura para o diagnóstico e organização
administrativa, as principais barreiras no acesso ao diagnóstico da tuberculose.

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde, diagnóstico, responsividade,
tuberculose
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IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
GeoSaúde: modelagem e uso de ferramenta de análises espaciais na Secretaria Municipal de
Saúde de Porto Alegre.
Autores:
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Introdução: Para exercer práticas de avaliação, vigilância e planejamento, além das bases de dados
municipais e nacionais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, desenvolve e
utiliza o Aplicativo intitulado GeoSaúde desde 2012. Frente à descentralização do cuidado
(testagem rápida do HIV, sífilis e hepatites) e do planejamento (com as análises regionais de
indicadores), ferramentas informatizadas contribuem para a direcionalidade da gestão e do controle
social.
Objetivo: Apresentar o aplicativo de análises espaciais utilizado na SMS de Porto Alegre para a
popularização da avaliação, vigilância e planejamento em saúde pública.
Método: Foi instituído um grupo de trabalho com técnicos das áreas da SMS para territorializar os
serviços e definir o software que seria utilizado. São técnicos das áreas de Vigilância, Atenção
Primária à Saúde (APS), Urgências, Regulação e Planejamento. O Aplicativo, foi disponibilizado
pela empresa municipal de Tecnologia da Informação de Porto Alegre (PROCEMPA) como
alternativa à demanda do Comitê Municipal de Territorialização da Saúde.
Resultados: Os principais resultados do projeto foram: 1º) Disponibilidade de uma fonte de
consultas e análises espaciais em saúde na rede municipal de computadores; 2º) Inserção de um
consultor da área da cartografia para a revisão geral da ferramenta; 3º) Atualização geral das áreas
de atuação das 146 unidades de APS e estabelecimento de fluxos para tal; 4º) Incorporação do
Aplicativo no cotidiano dos serviços de saúde, facilitada pela capacitação de mais de 200 pessoas
entre trabalhadores e usuários; e 5º) Atualização e disponibilidade da localização e dados de todos
os serviços SUS da cidade; 6º) Remodelagem do aplicativo com a inclusão dos principais
indicadores, por região de Distrito Sanitário, números de casos, por unidades de APS, e outros
dados intersetoriais disponíveis na base de dados da Prefeitura de Porto Alegre.
Conclusão: A partir das avaliações das capacitações realizadas, conclui-se que o aplicativo
responde às expectativas dos trabalhadores e usuários do SUS, sendo considerado de fácil
utilização, porém, ainda com limitação de acesso via intranet. O aplicativo mostrou ser ferramenta
útil para a avaliação dos serviços e das características epidemiológicas da população, sendo uma
fonte de informações para trabalhadores e usuários aos dados produzidos no município.
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PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN LA OBESIDAD
UTILIZANDO EL MÉTODO DE HANLON Y MATRIZ DE DECISIÓN DE FOWLER EN
POBLACIÓN DE 6 A 10 AÑOS EN LA REGIÓN SUDESTE DE BRASIL - 2002 Y
2009
AUTORES: LOMEU, Guacira M; BARILLAS, Haroldo; CHAHIN, Hector; MOLINA, Niurka;
RODRIGUES, Henrique; FERNANDES, Sérgio; MONTOYA, Romeo
Equipo técnico multiprofesional del Programa de Epidemiologia para Gerentes de
Salud, Escuela Bloomberg de Salud Pública, Universidad Johns Hopkins
Introducción: La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más
graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de
convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin sobrepeso, tienen
más probabilidades de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares, además de
estar asociado a la probabilidad de muerte prematura y discapacidad. Objetivos:
clasificar los factores determinantes claves de la obesidad infantil e identificar
estrategias para disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad en los niños de 06 a 10
años en la Región Sudeste Brasil. Metodología: Estudio descriptivo transversal en dos
puntos en el tiempo (2002-2009). Se utilizó una búsqueda basada en evidencia para
identificar factores asociados con el desarrollo de la obesidad infantil. Para la
priorización de los determinantes de intervención se utilizó el Método de Hanlon que
es un instrumento que clasifica los problemas y los recursos con los que se cuenta,
priorizando la problemática con base a la magnitud del problema, severidad, eficacia
de la solución y factibilidad de la intervención. Este método constituye una tecnología
en salud para la tomada de decisiones adecuadas. La priorización de las estrategias de
intervención fue realizada por medio de la Matriz de Decisión de Fowler que lleva en
consideración diferentes aspectos de las estrategias de interés para la toma de
decisión, como la efectividad, la factibilidad, el costo, la viabilidad política y social, el
aspecto ético, los beneficios y riesgos. Resultados: Los factores determinantes de la
obesidad infantil se clasificaron en proximal y distal. El grupo identificó 4 estrategias
prioritarias para la solución y la prevención de la obesidad infantil: 1. Promover la
actividad física en padres e hijos como un medio para la prevención de la obesidad
infantil. 2. Fortalecer el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional. 3. Capacitación
(a) de profesionales de salud, padres y cuidadores de los niños en la prevención y
tratamiento de la obesidad infantil. 4. La elaboración de ley complementaria a la ley
11.346 (2006), que permita aumentar los impuestos en alimentación inadecuada y
anuncios publicitarios y la disminución de impuestos en alimentos saludables.
Conclusión: Este trabajo muestra que el uso del Método de Hanlon y Matrix de
Decisión de Fowler pueden dar prioridad a las intervenciones de acuerdo a la
magnitud del problema y su severidad, con el uso de los indicadores de salud basada
en la evidencia, teniendo en cuenta la población afectada y los recursos disponibles
con el fin de tener éxito en la tomada de decisiones.
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FATORES ASSOCIADOS À MORTALIDADE NO ESTADO DA BAHIA NO
PERÍODO DE 2000 A 2010
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INTRODUÇÃO: Na literatura internacional e nacional são escassos os estudos que
buscaram analisar os fatores associados ao perfil de mortalidade de uma determinada
população segundo a raça/cor da pele, evidenciando lacuna no conhecimento cientifico
e, consequentemente, falta de subsídio às lutas dos movimentos sociais pela igualdade
em saúde. OBJETIVO: Analisar os fatores associados à mortalidade no estado da
Bahia segundo raça/cor da pele e variáveis socioeconômicas e demográficas, entre 2000
a 2010. MÉTODOS: Trata-se de um estudo ecológico espaço-temporal e exploratório,
que buscou analisar os fatores associados à mortalidade de residentes dos 417
municípios do estado da Bahia, segundo raça/cor da pele, no período de 2000 a 2010,
tendo como variável preditora principal: proporção da população negra; e como
desfecho: quatro causas de óbito segundo CID-10 (doenças do aparelho circulatório,
causas externas, neoplasias e doenças do aparelho respiratório). O método de análise
utilizado foi a regressão binomial negativa com dados em painel e adotando-se p-valor
de 0,05. RESULTADOS: Em relação aos óbitos decorrentes do aparelho circulatório e
respiratório, notou-se que a taxa de mortalidade foi, respectivamente, 6,0 e 5,3 vezes
maior em municípios com 50% a mais na proporção da população negra. Para as causas
externas, esta mesma análise apontou um aumento de 8,4 vezes. Contudo, foram as
neoplasias que apresentaram os resultados mais expressivos refletindo um aumento de
18 vezes na taxa de mortalidade nos municípios com 50% a mais na proporção da
população negra. Todos esses resultados foram estatisticamente significantes e
ajustados pelas variáveis de interesse. CONCLUSÃO: Observou-se que a medida que a
proporção da população negra dos municípios aumentou, a taxa de mortalidade por
essas causas também elevou-se com destaque para as neoplasias. Esses achados
sugerem para maior vulnerabilidade da população negra e, portanto, compreende-se que
políticas de igualdade devam ser discutidas, fortalecidas e implementadas objetivando
melhorar a qualidade de vida desta população.
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Distribuições dos valores bioelétricos entre indígenas Pataxó de Minas Gerais (Brasil)
estratificados por sexos e faixas etárias
Introdução: Na literatura indígena nacional ainda são escassos estudos de avaliação corporal via
bioimpedância elétrica.Objetivo: Descrever a distribuição dos valores de impedância bioelétrica da
população indígena Pataxó de Minas Gerais (MG), estratificada por sexo e faixa etária. Metodologia:
Estudo transversal que avaliou 241 indígenas, residentes em 5 aldeias Pataxó em MG. Resistência (R)
e reactância (Xc) foram mensuradas em Ώ via impedanciômetro RJL Systems Quantum II. Valores de
ângulo de fase (AF) foram calculados pela fórmula: arc-tangente (reactância/resistência)*180º/π.
Foram calculadas médias (desvios-padrão) e percentis (P) dos valores de R, Xc e AF, segundo faixa
etária e sexo. Para comparações entre médias foi utilizado o teste t de Student para amostras
independentes e ANOVA. Análises foram conduzidas no SPSS 19.0 (p<0,05). O estudo foi aprovado
em todas as instâncias requeridas para pesquisas com povos indígenas sendo coletados dados
apenas de indivíduos com TCLIs assinados. Resultados/Conclusão: Foram avaliados 63 crianças
(25,7%), 63 adolescentes (26,1%) e 116 adultos/idosos (48,2%). Respectivamente, os valores médios
(DP), de P5 e de P95 para R entre crianças foram: 727,9 (71,8), 623,0 e 854,3. Entre adolescentes:
598,3 (91,3), 439,2 e 780,6. Entre adultos/idosos: 523,8 (74,9), 410,9 e 662,5. Respectivamente, os
valores médios (DP), de P5 e de P95 para Xc entre crianças foram: 60,7 (9,0), 45,5 e 76,9. Entre
adolescentes: 62,4 (9,0), 47,4 e 79,6. Entre adultos/idosos: 60,6 (8,7), 47,9 e 77,1. Os valores de AF
respectivos para médias (DP), P5 e P95 entre crianças foram: 4,8 (0,7), 3,7 e 6,0. Entre adolescentes:
6,0 (0,9), 4,6 e 8,0. Entre adultos/idosos: 6,7 (0,9), 5,2 e 8,2. Verificaram-se reduções dos valores de R
e Xc e aumento do AF com o aumento da idade. Na comparação entre os sexos, R foi maior entre as
mulheres a partir da adolescência. Para Xc não foram vistas diferenças significativas e AF foi maior nos
homens a partir da adolescência. A descrição dos valores bioelétricos entre os Pataxó pretende servir
para comparabilidade com estudos futuros a serem conduzidos com outras etnias no país.
Financiamento: FAPEMIG (processo nº APQ-02118-10).
Autores: Camila Medeiros da Silva Mazzeti 1
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Título: Vigilância de Violência e Acidentes (Viva – Contínuo) na cidade do
Rio de Janeiro: perfil epidemiológico dos casos notificados no SINANNET
entre 2009 e 2013.
Silvana Costa Caetano – CAETANO, S.C,
Flavio Dias da Silva – SILVA, F.D.
Marina Maria Baltazar de Carvalho – CARVALHO, M.M.B.C.
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Erika Ferrer - FERRER, E.
INTRODUCAO: O município do Rio de Janeiro (MRJ) iniciou em 2006 a estruturação
de um Sistema de Vigilância dos casos de violência domestica sexual e outras
violências, baseado na Notificação de Maus Tratos/Abuso Sexual em crianças e
adolescentes, o que posteriormente subsidiou apoio às demandas de estruturação,
pelo Ministério da Saúde, do Sistema VIVA, no SINANNET, a partir de
2009.OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de violência notificados
na cidade do Rio de Janeiro entre 2009 e 2013.METODO: Estudo exploratório em
base secundária do SINANNET com análise de série histórica de notificações
(segundo ciclo vital, raça/cor, escolaridade, local de ocorrência, tipologia da violência e
provável agressor) na cidade do Rio de Janeiro, no período de 2009 a
2013.RESULTADOS: A partir da implantação do VIVA no SINANNET, houve
crescimento nas notificações entre 2009 e 2013 (de 114, em 2009, para 4331 casos
em 2013). Nos anos de 2009 e 2010 as notificações se concentraram na faixa etária
de 20 a 59 anos (55,3% e 47,7%, respectivamente). A partir de 2011 as notificações
em crianças e adolescentes corresponderam juntos à maioria das notificações (70,3%,
em 2011; 60,8%, em 2012 e 54,4% em 2013). As notificações nos idosos ainda são
discretas, porém aumentaram de 3,5%, em 2009, para 5,6%, em 2013. Há predomínio
de notificações entre pardos e brancos, com escolaridade de 5ª a 9ª serie incompleta
no período analisado. Há predomínio da física, no que tange a tipologia da violência e
agressor, em todos os ciclos vitais. Os agressores fazem parte convívio familiar das
vitimas (mãe, no ciclo infantil e adolescência; cônjuge no ciclo adulto jovem e filho no
ciclo adulto idoso). CONCLUSÃO: A concepção ampliada de vigilância epidemiológica
de violências e acidentes considera o enfrentamento dos determinantes e
condicionantes das causas externas numa perspectiva intersetorial e com base no
direito à saúde e à vida. Neste sentido, a estruturação do Sistema VIVA vem
permitindo o conhecimento da magnitude desse grave problema de saúde pública,
detalhando características da vítima, circunstâncias do evento e do provável autor da
agressão, configurando-se também como ferramenta complementar de análise
epidemiológica ao SIM e SIH/SUS, subsidiando fóruns de discussão na linha de
cuidado e formação das redes de proteção às pessoas em situação de violência.
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Validação de Questionário de Frequência Alimentar em gestantes usuárias da atenção
básica em município do Nordeste do Brasil
Brito, S.M; Santana, J.M.; Santos, D.B.; Assis, A.M.O.
Introdução: Alterações desfavoráveis do consumo alimentar na gestação estão
associadas a risco de morbimortalidade materna e infantil, com desfechos desfavoráveis
a longo prazo. A investigação do consumo alimentar é complexa e demanda métodos
eficazes, adequados ao público alvo e às particularidades alimentares de cada região. O
questionário de frequência alimentar (QFA) tem sido amplamente utilizado em
pesquisa, contudo, a maioria dos QFA validados no Brasil direciona-se a adultos, não
considerando as especificidades da gravidez. Objetivo: validar QFA semi-quantitativo
em gestantes de um município do Nordeste. Métodos: Estudo de validação, realizado
com gestantes em atendimento pré-natal (SUS), em Santo Antônio de Jesus-Ba
(2012/13). Foram aplicados recordatório de 24 horas (R24h) e QFA adaptado, com
inclusão de alimentos regionais e frequentemente consumidos pelas gestantes. A
estimativa da ingestão de nutrientes e energia foi obtida pelo Avanutri®, sendo
convertidas as freqüências em valor diário. O teste t pareado foi utilizado para avaliar as
diferenças nas estimativas, e estas foram comparadas pelo coeficiente de correlação de
Pearson. A concordância foi analisada pela estatística kappa e pelo gráfico BlandAltman. As análises foram realizadas no SPSS, Stata e Medcalc. Resultados: Foram
estudadas 50 gestantes, sendo 92% com idade<30 anos, baixa escolaridade (96%), renda
>1SM (75,1%), negras (48%), primigestas (64%), no 1ºTG (51%) e com excesso de
peso pré-gestacional (40%). A comparação da ingestão de energia e nutrientes revelou
que o QFA superestimou a ingestão de calorias, carboidratos, folato, vit C, cálcio,
fósforo, potássio, sódio e vit A (diferenças não significantes para os dois últimos). Os
coeficientes de correlação brutos variaram de 0,24 (cobre) a 0,63 (B12), e ajustados por
energia entre 0,38 (B3) e 0,7 (fibras). Os valores de kappa foram estatisticamente
significantes para energia, fibras, selênio, cobre, magnésio, carboidrato, proteína,
gordura polinsaturada e B1. O gráfico de Bland-Altman mostrou concordância para os
mesmos nutrientes acima, com exceção de energia e B1, incluindo-se gordura (total e
mono), vit C, cálcio, sódio e zinco. Conclusão: O QFA teve validade aceitável para
avaliar ingestão calórica e da maioria dos nutrientes, tornando satisfatória a aplicação
em grupos de gestantes, de condições socioeconômicas similares.
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Adequação da assistência odontológica no pré-natal numa Região
Metropolitana do Sudeste, Brasil.
Carolina Dutra Degli Esposti, Edson Theodoro dos Santos Neto, Adauto
Emmerich Oliveira, Rejane Sobrino Pinheiro, Claudia Travassos
RESUMO
Introdução: A saúde bucal tem influência sobre a qualidade de vida das
gestantes. No entanto, a assistência odontológica não tem sido satisfatória no
cuidado pré-natal, deixando de atender as necessidades das gestantes.
Objetivo: Analisar a adequação da assistência odontológica no pré-natal no
Sistema Único de Saúde da (SUS) da Região Metropolitana da Grande Vitória,
Espírito Santo, Brasil. Métodos: Realizou-se um estudo seccional, com coleta
de informações do cartão da gestante e entrevistas a 1215 puérperas
residentes na região, internadas em estabelecimentos do SUS para o parto,
entre abril 2010 e fevereiro de 2011. Coletaram-se informações sobre a
autopercepção em saúde bucal pelo Oral Health Index Profile (OHIP-14), a
assistência odontológica no pré-natal e o acesso ao pré-natal (número de
consultas e mês de início do pré-natal). Foram calculadas frequências relativas
e absolutas para o OHIP-14, para a assistência odontológica realizada pelas
puérperas, segundo níveis educativo, preventivo e/ou curativo, e para a
adequação do cuidado odontológico à necessidade autopercebida pela mulher,
levando-se também em conta o acesso adequado ao pré-natal (ter cumprido
seis ou mais consultas e ter iniciado o pré-natal até o 4º mês). Resultados: A
análise revelou que 8,4% (n=102) das entrevistadas declararam que sua
qualidade de vida na gestação sofreu influência de sua saúde bucal. Um baixo
percentual de gestantes recebeu assistência odontológica: 41,9% (n=509)
receberam o nível educativo, 26,2% (n=318) o nível preventivo e 19,7%
(n=239) o nível curativo. A adequação da assistência odontológica à
autopercepção da saúde bucal pelo OHIP-14 foi de apenas 14,5% (n=176), e
quando se levou em conta também o acesso adequado ao pré-natal, esse
percentual foi reduzido para 5,8% (n=71). Chamou a atenção o fato de 34,2%
das mulheres terem tido acesso adequado ao pré-natal e uma assistência
odontológica inadequada à necessidade de saúde bucal autopercebida.
Conclusões: Os baixos percentuais de adequação da assistência
odontológica, mesmo para aquelas mulheres com acesso ao pré-natal
adequado, demonstram a falta de integração satisfatória da assistência
odontológica ao cuidado pré-natal. Esses pontos de fragilidade precisam ser
observados na gestão dos serviços públicos de saúde, de forma a promover a
oferta de um cuidado odontológico de qualidade no pré-natal.
Palavras-chave: cuidado pré-natal, qualidade de vida, ohip-14, saúde bucal
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Quedas e auto-avaliação da visão em idosos: estudo de base populacional em um município do
sul do Brasil

Mirelle de Oliveira Saes, Bruno Pereira Nunes, Fernando Vinholes Siqueira, Elaine Tomasi,
Suele Manjourany Silva Duro, Denise Silva da Silveira, Mariângela Uhlmann Soares, Pamêla
Volz, Luiz Augusto Facchini, Elaine Thumé

Introdução: A deficiência visual tem sido relatada na literatura como um fator importante
associado com quedas. Pacientes idosos com diminuição da função visual são 50,0% mais
propensos a cair em função da redução na capacidade visual, um dos principais componentes
fisiológicos associados com a diminuição do equilíbrio e propriocepção. Metodologia: Este
trabalho buscou verificar a associação entre quedas e auto-avaliação da acuidade visual em
pessoas idosas por meio de um estudo de base populacional transversal envolvendo 1.593
idosos (com 60 anos ou mais) da zona urbana de um município do sul do Brasil. Para análise de
associação utilizou-se a Regressão de Poisson. Resultados: A prevalência de queda no último
ano foi de 28,0 % (IC 95%: 25,8;30,2), sendo que 45,0 % destes haviam sofrido duas ou mais
quedas no mesmo período. Os idosos que auto-avaliação da sua visão como ruim/muito ruim
(10,0%) ou regular (33,3%) apresentaram um aumento linear na ocorrência queda quando
comparados a indivíduos que consideravam sua visão boa/excelente. Conclusão: Autoavaliação da acuidade visual mostrou-se um importante fator associado com a ocorrência de
quedas. Este resultado implica a necessidade de se avançar no rastreamento de pessoas idosas
com dificuldades de visão e seu possível impacto sobre ações para prevenir a ocorrência de
quedas.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES POR
VIOLÊNCIA À MULHER, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, 2008-2014
Natália Barbosa de Siqueira¹; Luís Fabrício de Oliveira¹;Jória Viana Guerreiro2 Daniel

de Araújo Batista3

1

Estudante –CCM/DPS/ PET-VS/VEH
2

3

Tutora - CCM/DPS/ PET-VS/VEH

Preceptor - CCM/DPS/ PET-VS/VEH

INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é definida como “qualquer ato de violência
de gênero que resulte, ou tenha possibilidade de resultar, em prejuízo físico, sexual ou
psicológico, ou ainda sofrimento para as mulheres, incluindo também a ameaça de
praticar tais atos, a coerção e a privação da liberdade, ocorrendo tanto em público
quanto na vida privada” (OMS, 1997). OBJETIVO:Descrever o perfil epidemiológico da
violência em mulheres, notificados pelos serviços de saúde de João Pessoa. MÉTODO:
Foi realizado um estudo descritivo utilizando-se dados secundários, provenientes do
Sistema de Informação de Agravos, referentes às notificações por violência à mulher
dos serviços de saúde de João Pessoa, no período de 2008 a 2014. As variáveis
estudadas foram: faixa etária, tipo de violência, natureza do agressor, local de
ocorrência da violência e encaminhamento para outros serviços. Os dados foram
tabulados a partir do Tabwin, do DATASUS, analisados seguindo a categorização
composta pelas fichas de notificação compulsória e consolidados por meio do software
Microsoft Excel, versão 2007. RESULTADOS: foram notificados 5010 casos de
violência à mulher no período de 2008 a 2014; 2013 foi o ano com maior número de
casos notificados, com 36,84% dos casos (n=1846). A faixa etária de 20 a 39 anos
correspondeu ao maior número de notificações, 36,09% (n=1808). Quanto ao tipo de
violência, a física foi a mais notificada, com 54,07% dos casos (n=2709); ocorreram 883
casos de violência sexual. Com relação a natureza do agressor, o principal agressor era
o cônjuge com 19,64% dos casos (n=655); a maior parte dos casos notificados de
violência à mulher ocorreu na residência, totalizando 59,98 % (n=3005), e 18,50% dos
casos (n=927) já havia ocorrido outra vez; mais da metade dos casos foi encaminhada
para outros serviços de saúde, 54,57% dos casos (n=2734). CONCLUSÃO: O ano com
maior número de notificações foi 2013, sendo a maior parte delas de mulheres jovens
adultas, perpetradas por violência física em residência, onde o principal agressor era o
cônjuge. Tendo em vista o impacto da violência à mulher para a esfera da saúde
pública, faz-se crucial obter o conhecimento pleno sobre seus diferentes aspectos,
sendo este um fenômeno de alta frequência, como apontam os resultados.
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Perfil dos pacientes e sucesso terapêutico de um grupo para tabagistas em uma
Unidade de Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora (MG)

Introdução: O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no mundo,
sendo um importante problema de Saúde Pública e fator desencadeante para diversas
doenças. Apesar do conhecimento dos riscos para a saúde, a maioria dos fumantes não
consegue permanecer abstinente. Objetivo: Apresentar o perfil dos pacientes e a frequência
de sucesso terapêutico de um grupo para tabagistas em uma Unidade de Atenção Primária
à Saúde (UAPS). Metodologia: Foram avaliados 47 pacientes que participaram do grupo
terapêutico para tabagistas na UAPS do bairro Santos Dumont em Juiz de Fora, no período
de Abril a Dezembro de 2013. Este grupo terapêutico é conduzido pelos profissionais de
saúde da UAPS juntamente com uma equipe de residência multiprofissional da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Resultados: A idade dos participantes variou de 27 a 80 anos
(média=49,74; desvio-padrão=10,90) e a renda familiar média foi de 2,45 salários mínimos.
A maioria era do sexo feminino (76,6%) e possuía baixa escolaridade (44,7%). A média de
maços/ano foi de 405,36 (desvio-padrão de 214,90) e cigarros/dia de 22,12 (desviopadrão=11,72). 31,9% relatou procura voluntária do grupo para a cessação do tabagismo e
19,1%, por indicação de um amigo. Quando às comorbidades, 17% possuía diabetes;
42,6%, hipertensão arterial; 17%, insuficiência coronariana; 17%, obesidade; 6,4% sofreram
acidente vascular encefálico; 6,4%, câncer; 21,3%, asma; 29,8%, alergia respiratória;
10,6%, úlcera péptica; 17% alergias cutâneas; 10,6% gengivite; 6,4%, distúrbios mentais;
19,1%, alcoolismo e 31,9% relataram outras comorbidades. A maioria relatou tosse pela
manhã, expectoração, cansaço e chiado. As situações envolvidas com o hábito de fumar
mais relatadas foram: ansiedade, tristeza, alegria, após refeições, com café e no trabalho e
a grande maioria (97,9%) disse que fuma, pois o cigarro “acalma”. 72,3% apresentava grau
de dependência (Teste de Fagerstrom) classificado como elevado ou muito elevado e
apenas 20,9% dos participantes do grupo pararam de fumar. Os principais motivos da não
cessação do fumo foram problemas pessoais/psicológicos ou fissura com o término da
medicação. Considerações Finais: O conhecimento do perfil dos pacientes atendidos
permite a avaliação das estratégias empregadas e adequação das propostas de tratamento
visando melhora nas taxas de cessação e redução dos índices de recaída.
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Educação Alimentar e Nutricional: grupalidades, estratégias e avaliação
Adriano Vescovi
Thiago de Sousa Freitas Lima
Maria del Carmen Bisi Molina
Universidade Federal do Espírito Santo/UFES – Vitória, ES
A educação alimentar e nutricional tem sido apontada como uma das
estratégias para enfrentar agravos no campo da saúde, alimentação e nutrição.
Este resumo tem como objetivo relatar estratégias de intervenção, a partir da
avaliação do projeto “Práticas de Alimentação Saudável em Ambiente Escolar:
Construção, Desenvolvimento e Avaliação”.
Trata-se de um estudo realizado com uma comunidade escolar em Vitória-ES.
Durante sete meses (maio a novembro de 2013), desenvolveu-se: coleta de
dados antropométricos, aplicação de questionários sobre conhecimento em
alimentação e nove oficinas com o foco em educação em saúde. A avaliação
do projeto ocorreu por meio de supervisões semanais com uma equipe
multiprofissional. Como material de análise utilizou-se leitura de relatórios,
produções das oficinas e relatos dos participantes.
Dentre os relatos apurou-se que o contato com os pais para conhecimento de
demandas da vida escolar das crianças era escasso. A ação proposta foi a de
produção de material impresso, informativo e inclusivo. Tal material seria
entregue, também, aos professores para que esses auxiliassem na propagação
das informações. Em relação à coleta de dados com os pais, foi desenvolvido
questionário autoaplicável, que preliminarmente tem se mostrado efetivo em
seu propósito. Dentre os pontos avaliados positivamente apontaram-se as
oficinas realizadas. Percebeu-se que o formato das oficinas, lúdico e dialógico,
é eficaz na produção de vínculo. As oficinas eram discutidas coletivamente em
cada supervisão. A partir dos questionários e depoimentos das crianças,
constatou-se relevância no grau de envolvimento e retenção de conhecimentos
construídos pelas oficinas. A partir das supervisões surgiram demandas para
que todos tivessem participação no planejamento das ações de forma que
nenhum dos membros ficasse responsável apenas pela execução de tarefas.
Como resultado percebe-se que as supervisões coletivas ampliaram a
capacidade de comunicação entre todos os sujeitos envolvidos e constituíram
espaço para criação de intervenções que atendiam demandas especificas e
integradas com a realidade do campo experimental. Trata-se de considerar a
troca de saberes entre participantes, o trabalho em equipe e o diálogo como
fatores fundamentais no processo de consolidação e eficiência para atividades
de educação em saúde.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA
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MALVINA THAÍS PACHECO RODRIGUES 3
¹ Acadêmicos do Curso de Enfermagem do Campus Amilcar Ferreira Sobral - CAFS, Universidade
Federal do Piauí - UFPI.
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Enfermeiro. Doutorando em Cuidados Clínicos em Saúde. Professor do CAFS - UFPI.
³ Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Professora do Colégio Técnico de Teresina, UFPI.

INTRODUÇÃO: A alta prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e sua
relação com causas frequentes de morbimortalidade fazem dela um grave problema para
a Saúde Pública e, quando não tratada adequadamente, diminui a expectativa e a
qualidade de vida das pessoas. Assim, a melhoria da qualidade de vida passou a ser um
dos resultados esperados tanto das práticas assistenciais quanto das políticas públicas
para o setor da saúde, nos campos da promoção e da prevenção da HAS. OBJETIVO:
Averiguar a qualidade de vida de pessoas com HAS de unidades de saúde da família de
Floriano-PI. MÉTODO: estudo transversal, quantitativo e analítico realizado em duas
unidades básicas da cidade de Floriano, com 70 pessoas com HAS. Para a mensuração
da qualidade de vida foi utilizada a versão na língua portuguesa do questionário 12-Item
Short-Form Health Survey (SF-12 versão 02). A análise foi realizada por meio de
software estatístico. RESULTADOS: A Qualidade de Vida demonstrou-se diminuída
para o componente físico (37,97%) e componente mental (46,27%). Quanto aos escores
obtidos, o componente físico apresentou uma média de 37,97 pontos, variando entre 20
e 65 pontos. Em relação ao componente mental a média obtida correspondeu a 46,27
pontos, variando entre mínimo de 25 e o máximo de 61. O sexo feminino apresentou
maior prevalência de qualidade de vida diminuída tanto em relação ao componente
físico (80,5%) quanto ao componente mental (70,7%). Houve uma associação negativa
estatisticamente significante entre a idade dos participantes e o componente físico
(p=0,002) sendo verificado que à medida que aumenta a idade a qualidade de vida
diminui. Houve também uma associação significativa entre o componente físico e a
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realização de exercício físico (p= 0,035) e, entre componente mental e tabagismo
(p=0,030), exercício físico (p=0, 003), consumos de frutas/verduras (p=0,014) e o
consumo de álcool (p=0,045). CONCLUSÃO: A qualidade de vida apresentou-se
diminuída para ambos os sexos, sendo as mulheres mais atingidas. Reforça-se a
necessidade de intervenções multi e intersetoriais de modo a não apenas diminuir o
risco de doenças, mas aumentar as chances de saúde e qualidade de vida da população.
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GEOPROCESSAMENTO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE ESPACIAL DO
SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL – CE: PROPOSTA DE
TRABALHO DO PRÓ/PET-SAÚDE
Ana Carolina Melo Queiroz;
Marcos Aguiar Ribeiro;
Aline Ávila Vasconcelos;
Juliana Solon Furtado;
Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque;
Maristela Inês Osawa Chagas

INTRODUÇÃO:
A utilização do georreferenciamento no campo da saúde tem se mostrado como importante
ferramenta de gestão, o que corrobora para vigilância, prevenção e controle das doenças
transmissíveis e não transmissíveis, pois permite visualizar a distribuição espacial de fatores
de risco ambientais e associa-los a determinantes sociais de saúde locais mediante uma análise
gráfica.
OBJETIVOS:
Analisar a distribuição espacial das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e de
Doenças Transmissíveis (DT) no Sistema Municipal de Saúde de Sobral - CE, utilizando
técnicas de geoprocessamento.
MÉTODO:
Estudo de abordagem quantitativa do tipo epidemiológico-ecológico-transversal que objetiva
analisar a vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis
utilizando técnicas de geoprocessamento, tendo como campo de investigação o Sistema
Municipal de Saúde de Sobral através do recorte de um território de Saúde da Família do
município em questão. A coleta de dados se deu mediante formulário e fontes documentais e
serão sistematizadas através de tabulações no EpiInfo® e mapeamento no Mapinfo® e
analisadas através de cálculo de indicadores por medidas de ocorrência, associação e
significância estatística. Com a participação dos monitores e preceptores do PRÓPETSAÚDE.
RESULTADOS:
No que concerne as DT, trabalhou-se os casos de hanseníase (período de 2003-2013) e
Tuberculose (2008-2013). A partir da produção dos mapas georreferenciados, pôde-se
identificar um aglomerado de casos de hanseníase na região periférica da cidade, se
comparado à região central. Observam-se algumas deficiências hanseníase, como um número
considerável da não avaliação do grau de incapacidades e Contatos não examinados.
Referente a tuberculose, observa-se um quantitativo maior da forma pulmonar desta
doença e a predominância na região da cidade menos favorecida financeiramente.
Diante da produção de mapas das DCNT, observa-se um alto número de casos da cidade,
mas distribuídos de uma forma homogênea.
CONCLUSÃO:
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Observa-se que a utilização do geoprocessamento de doenças crônicas transmissíveis e não
transmissíveis têm a finalidade de direcionar o planejamento, monitoramento e avaliação de
ações de saúde pública sobre os determinantes de saúde e assim intervir de forma mais
próxima às necessidades da população, com vistas a melhorar os indicadores de saúde.
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Título: Conhecimento sobre os fatores relacionados ao câncer mamário em um interior
do Nordeste.
LIMA, K. D.; GOMES, M. F.; BUSHATSKY, M.; BARROS, M. B. S. C.; MORAES, L. X.
Introdução: No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer mamário continuam elevadas,
e isso, provavelmente, está associado ao diagnóstico da doença em estádios
avançados. Desta forma, quando se fala de prevenção primária, é importante o
conhecimento de certos fatores predisponentes afim de se reduzir as chances de ter a
neoplasia. Objetivo: Questionar homens e mulheres sobre os fatores associados ao
desenvolvimento da neoplasia mamária. Método: Referese a uma pesquisaação,
através da qual se realizou atividades educativas sobre a prevenção do câncer de mama
juntamente com a aplicação de questionários. A ação decorreu entre fevereiro e março
de 2013, tendo como público alvo os residentes do município de Carpina (PE),
cadastrados nas unidades de saúde da família com idade superior ou igual a 18 anos.
Para análise dos dados, utilizouse o Software Epi Info versão 3.5.2., sob o nível de
significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
HUOC/PROCAPE, CAAE: 04055912.0.0000.5192, sendo solicitada aos participantes a
assinatura prévia do termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: Durante a
ação, 146 sujeitos responderam aos questionários, onde 93,15% (136) eram mulheres e
6,85% (10) homens. Previamente às atividades educativas, os(as) participantes foram
questionados sobre os possíveis fatores relacionados ao câncer de mama. 50% (73),
responderam que a idade acima de 50 anos era um fator predisponente e 63,70% (93)
responderam “história de câncer de mama na família”. Com relação ao estilo de vida,
dentre as mulheres, 43, 38% (59), referiu que a ingestão de bebidas alcoólicas é um
importante fator de risco, ficando a inatividade física em segundo com 38,97% (53) e a
obesidade na pós menopausa em terceiro, 36,02% (49). Sobre fatores obstétricos e
ginecológicos, nunca ter amamentado e a menstruação precoce foram considerados
fatores de risco por, respectivamente, 38,23% (52) e 18,38% (25) das mulheres. Entre os
homens, a obesidade, o abuso do álcool (ambos com 60%) e os tumores de próstata e
testículos, também com 60% (6), foram os fatores mais prevalentes. Conclusão: Após
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análise, pôdese constatar que os participantes necessitavam de uma ampliação no
conhecimento a despeito dos fatores associados a neoplasia mamária.
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Prevalência e Fatores Associados à Dor Crônica em Professores da Rede
Estadual de Londrina-PR.
SILVA, A. D., MESAS, A. E., DELLAROZA, M. S. G., GONZÁLEZ, A. D.,
SANTOS, M. C. S.

RESUMO
A sobrecarga do trabalho docente, marcada por longas jornadas de
permanência em pé, muitas vezes em posições inadequadas ao corpo, somada
a aspectos psicossociais desfavoráveis da atividade, podem predispor os
professores à dor crônica, condição com potencial para interferir na qualidade
de vida e do trabalho prestado. Diante disso, o objetivo deste estudo foi
caracterizar os professores da rede estadual de Londrina em relação à
ocorrência de dor crônica, ou seja, que ocorre há 6 meses ou mais, e analisar
sua associação com fatores sociodemográficos, de estilo de vida e de saúde,
além de condições de trabalho. Os dados utilizados foram obtidos no estudo
transversal PRÓ-MESTRE, cuja população constituiu-se por professores do
ensino fundamental e médio das 20 maiores escolas da rede estadual de
ensino da cidade de Londrina, entrevistados no período de agosto de 2012 a
junho de 2013. Entre os 964 professores incluídos, 42,6% referiram dor
crônica. A prevalência dessa condição foi maior entre as mulheres, professores
de meia idade, viúvos/divorciados/separados, que assistiam televisão por mais
tempo durante a semana, inativos no tempo livre, com relato de maior esforço
físico em casa e no trabalho, com pior qualidade do sono, obesos, e que
referiram ter diagnóstico de depressão, ansiedade ou de alguma doença
musculoesquelética. Quanto aos fatores relacionados ao trabalho, associaramse à dor crônica o maior tempo de atuação na profissão, tipo de contrato
estatutário, absenteísmo por problemas de saúde nos últimos 12 meses, e a
menor capacidade referida para o trabalho. Quando comparadas as
associações segundo o gênero, apenas entre as mulheres observou-se
associação entre dor crônica e situação conjugal, maior tempo assistindo
televisão, inatividade física, maior esforço físico no trabalho, obesidade, maior
tempo de profissão, tipo de contrato estatutário, maior carga horária semanal
de trabalho docente e menor capacidade geral e física para o trabalho. A
prevalência de dor crônica foi considerada elevada entre professores. Ainda
que o desenho transversal não permita estabelecer relação causal entre a dor
crônica e os fatores associados, tais características podem subsidiar a
elaboração de estratégias para a redução da incidência e do impacto da dor
crônica em professores, seja mediante orientações de estilo de vida ou
adequações nas condições de trabalho.
Palavras-chave: Professor, dor crônica, estudo transversal, saúde do
trabalhador.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MULHERES VIVENDO COM HIV OU AIDS NO TOCANTINS
Milena Alves de Carvalho Costa
Rosicler Lopes Ribeiro
Tópico: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias – AIDS e DST

Introdução: Na década de 1990, o crescimento de casos de aids entre as mulheres e da
transmissão do HIV alertou a sociedade. Atualmente, de acordo com as estimativas da Unaids
(Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids), 50% das pessoas infectadas no mundo
são mulheres. No Tocantins, corresponde a mais de 40% dos casos.
Objetivo: Caracterizar epidemiologicamente as mulheres vivendo com HIV/Aids – MVHA
residentes do Tocantins.
Métodos: estudo descritivo, retrospectivo com dados secundários. Análise dos bancos de aids
em adultos e gestantes HIV+ do SINAN. Foram considerados registros realizados de 2007 a 2013.
Variáveis analisadas: idade/faixa etária, raça/cor, escolaridade e ocupação.
Resultados: foram avaliados 628 registros - 252 gestantes HIV+ e 378 mulheres com Aids. Das
gestantes, 25 registraram mais de uma gestação. Idade: 61% com idade entre 20 e 29 anos e
17% com menos de 20. Raça/cor: 71% declarou-se parda e 15% negra, 12,2% branca.
Escolaridade: 10% tinham o ensino fundamental completo e 24% possuíam ensino médio
completo. Ocupação: 73% dos registros em branco/ignorado; trabalhador agropecuário 9%,
serviços domésticos 4%, segmento beleza 3%. Mulheres com Aids: 37% tinham entre 20 e 29
anos e 68% de 20 e 39 anos. Raça/cor: a predominância foi da parda, com 72%; branca 22% e
negra 6%. Escolaridade: 8% possuía ensino fundamental completo e 20% ensino médio
completo. Chama atenção 45% tinham ensino fundamental incompleto. 60% dos registros não
apresentavam informação quanto a ocupação, 13% trabalhador agropecuário.
Conclusão: As mulheres estão vulneráveis ao HIV/Aids por diversos fatores: acesso à
informação, relações de gênero, questões de raça/etnia, nível de pobreza, entre outros. No
estudo observamos que a MVHA no Tocantins é jovem, parda, com baixa escolaridade, o que
indica a necessidade de políticas intersetoriais e um pensar informação mais acessível. Promover
ações junto a ONG/OSC e órgãos governamentais pode contribuir para que ações e informações
em saúde possam tornar-se mais acessíveis à mulher tocantinense. A falta de informação quanto
ocupação mostra a necessidade de melhoria do banco de dados. O estudo levanta a necessidade
de pesquisas mais específicas para identificação de questões como: prevenção a DST/HIV
(negociação), saúde sexual, saúde reprodutiva e informação para ação (autonomia) específicas
para a população tocantinense.
Palavras-Chave: PVHA, Infecção por HIV, Mulheres Vivendo com HIV, HIV/AIDS,
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DIFERENCIAIS DE RAÇA/COR DA PELE EM ANOS POTENCIAIS DE VIDA
PERDIDOS PARA AS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE E POR ACIDENTES DE
TRABALHO, BAHIA, 2010
Felipe Souza Nery
Edna Maria de Araújo
Nelson Fernandes de Oliveira
Ionara Magalhães de Souza

Luciano Marques dos Santos
Luciana de Araújo Pereira
RESUMO
INTRODUÇÃO: Os estudos epidemiológicos sobre a mortalidade se concentram em
expor, principalmente, os coeficientes de mortalidade e a mortalidade proporcional.
Entretanto, para tentar explicar o prejuízo econômico e intelectual do óbito se faz
necessário também avaliar os anos potenciais que cada individuo deixou de viver. Além
disso, este indicador pode sinalizar importantes desigualdades sociais e de gênero.
OBJETIVO: Estimar os Anos Potenciais Vida Perdidos (APVP) devido as principais
causas de mortalidade e acidentes de trabalho, segundo a raça/cor da pele e sexo, no
estado da Bahia no ano de 2010. MÉTODOS: Foram utilizados dados secundários do
Sistema de Informação sobre Mortalidade referentes às declarações de óbitos (DO) de
residentes no estado da Bahia no ano de 2010. Os números absolutos; sua distribuição
percentual; a idade na qual, em média, os óbitos ocorreram; e a taxa de APVP
(APVP/105 habitantes), foram mensurados segundo capítulos da CID-10 (doenças do
aparelho circulatório, causas externas, neoplasias e doenças do aparelho respiratório) e
acidentes de trabalho, raça/cor da pele (branco, preto, pardo e negro - somatório de
pretos e pardos) e sexo. Foi adotado como 70 anos o limite superior para o cálculo.
RESULTADOS: Observou-se que a causa de morte com maior sobrecarga para a
população branca foram as neoplasias para as mulheres (APVP/105 = 698,5) em
comparação com as mulheres negras (APVP*105 = 548,4). As demais causas de morte
determinaram coeficientes de perda de anos potenciais maior para população negra do
que para a população branca, em ambos os sexos, com destaque para as causas externas
(10,1 vezes maior) o qual apresentou gradiente de cor desfavorável à população preta.
Constatou-se que os acidentes de trabalho estiveram presentes majoritariamente na
população masculina com representação maior da população de raça/cor negra (89,7%).
Além disso, notou-se subnotificação de 63,1% dos dados sobre os acidentes de trabalho
CONCLUSÃO: Esses resultados refletem a necessidade de maiores discussões no
âmbito social e na saúde, em particular, sobre a vulnerabilidade do homem negro às
mortes violentas com grande perda de anos potenciais de vida. Aponta-se também a
preocupante subnotificação dos dados, demandando políticas que objetivem a melhoria
dos sistemas de informações, principalmente no que tange a saúde ocupacional.
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Impacto do diabetes nos gastos familiares em saúde na população brasileira
– Estudo INTERDIA
Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro (Carraro W.B.W.H.), Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Brasil. Endereço: Avenida Guido Mondim, 830 – CEP 90.230260 Bairro São Geraldo – Porto Alegre/RS Brasil. email: wendy.carraro@ufrgs.br ou
wencarraro@hotmail.com. Telefone 5551 81217298
Anamaria Zaccolo (Zaccolo, A.), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
Email: azaccolo@gmail.com
Roger dos Santos Rosa (Rosa, R.S.), Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasil. Email: roger.srosa@gmail.com
Bruce Bartholow Duncan (Duncan, B.B.), Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Brasil. Email: bbduncan@ufrgs.br
David Prince (Prince, D.), University of Washington, Estados Unidos. Email:
dprince3@uw.edu

Objetivos: Estimar os gastos de diabetes no Brasil, a partir da razão (“R”) entre os
gastos com assistência médica de famílias com pelo menos uma pessoa com Diabetes
Mellitus (DM) e os gastos com assistência médica de famílias sem DM.
Métodos: Utilizou-se como base de dados a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)
de 2008-2009. Extração de dados foi realizada com pacote estatístico SPSS 18.0 e as
análises com recursos do Microsoft Excel e R, versão 3.0.2. As categorias de despesas
extraídas e analisadas da POF são referentes a despesas com plano de saúde, consultas
médicas, medicamentos e hospitalização. As famílias foram categorizadas em com ou
sem integrante com DM a partir da aquisição de medicamentos específicos para DM. As
perspectivas de análise utilizadas foram: características das famílias e tipo de gastos
com saúde; e discussão do cálculo do “R” por região brasileira.
Resultados: A prevalência de gastos com a compra de medicamentos para tratamento
de DM aumenta com o aumento da renda. Em famílias com gastos para DM, 26,3%
possuem integrantes com idade acima dos 60 anos em comparação com 8,5% que não
têm este gasto. A análise resultou no índice “R” de 1,81 com intervalo de confiança
(95%) entre 1,69 e 1,95, para o Brasil. Este resultado sugere que em média famílias com
gastos com DM têm gastos em saúde 81% maiores quando comparados com famílias do
mesmo nível de renda, da mesma região, e com o mesmo número, idade e sexo dos
integrantes.
Conclusões: Destaca-se a originalidade de utilizar como fonte de dados da POF, uma
vez que esta pesquisa não foi desenhada para esta finalidade. Os resultados da pesquisa
permitem identificar que os gastos relacionados ao DM de certa forma, representam um
maior impacto econômico nas famílias brasileiras, quando comparado com gastos de
famílias que não tem gastos com tratamento de DM.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL E
SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE COMPATÍVEL
COM INFLUENZA
Ana Karina Roik
Kamila Schmitz Komuchena
Adriana Moro Wieczorkievicz
Luciana Maria Mazon

A Síndrome Gripal (SG) é definida como infecção respiratória
caracterizada pela presença de febre de início súbito, mesmo que referida,
acompanhada de tosse ou dor, além de outros sintomas como cefaléia, mialgia
ou artralgia. Já a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), decorre do
agravamento da SG evoluindo para comprometimento da função respiratória,
sem outra causa específica, causada por vírus da influenza A ou B. O objetivo
central deste estudo foi identificar o perfil epidemiológico dos pacientes que
desenvolvem a SG ou SRAG compatível com influenza no município de Mafra
no ano de 2013. Tratou-se de um estudo quantitativo documental, desenvolvido
a partir da análise de fichas de monitoramento da influenza desenvolvida pela
Vigilância Epidemiológica do município de Mafra/SC e disponibilizadas nas
Unidades de Saúde do referido município. Foram analisadas previamente 843
fichas de indivíduos que compareceram aos serviços públicos de saúde entre o
período de maio a outubro de 2013, com sinais e sintomas de SG ou SRAG. A
idade média dos pesquisados foi de 25 anos, com desvio padrão de 20,14 e
mínimo de 21 dias de idade e máximo de 89 anos. 46% dos pacientes
pertencem ao grupo etário de 11-40. Este grupo apresentou também o maior
percentual de não imunização contra o vírus influenza (39.73%). Entre os
grupos etários considerados prioritários para receber a vacina, foi observado
que 100 indivíduos (11,86%) com idade menor ou igual a 2 anos
compareceram aos serviços de saúde, sendo que 8,65% eram imunizados e
3,20% não imunizados. Quanto a faixa etária dos idosos (superior a 60 anos)
6,8% foram aos serviços de saúde com sintomatologia compatível com SR e
SRAG, destes 69% haviam sido imunizados. O gênero predominante foi
feminino (54%), sendo que destes 107 (24%), já haviam sido imunizados. A
maior ocorrência de casos de SR e SRAG, foi durante o mês de junho período
compreendido entre a 24º e 27ª semana epidemiológica, período que culmina
com as temperaturas ambientais mais frias. Ao se considerar a prescrição de
Fosfato de Oseltmivir durante a consulta clínica foi observado que somente em
18% dos casos atendidos foi orientada e utilização da medicação, em outros
82% foi prescrita outra conduta clínica. Frente a estas evidências nota-se que a
SG e a SRAG acomete número significativo de indivíduos anualmente, sendo
que a incidência de SG em adultos jovens, gruponão prioritário para o
recebimento da vacina contra a influenza, além disso, percebeu-se que a
adoção de condutas orientadas pelo Ministério da Saúde, ainda enfrenta
resistência em nível municipal.
Palavras Chave: epidemiologia, doença infecciosa, saúde
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Envolvimento em acidentes de trânsito entre condutores: prevalência, perfil
sociodemográfico e características dos acidentes.
Autores:
Gustavo Jaccoud Santos,
Eduardo Luiz Andrade Mota,
Polianna Alves Andrade Rios,
Jefferson Paixão Cardoso,
Luciano Nery Ferreira,
Marcos Henrique Fernandes,
Vívian Mara Ribeiro,
Felipe Santos Abreu.

Introdução: Acidentes de transporte terrestre figuram entre as principais causas de
mortalidade e incapacidade em pessoas jovens no mundo, embora sejam,
reconhecidamente, passíveis de prevenção. Objetivos: Estimar a prevalência de
envolvimento em acidentes de trânsito entre condutores de veículos, e descrever o
perfil sociodemográfico e dos acidentes. Método: Estudo transversal, realizado em
Jequié-Bahia, em 2013. A amostra foi composta por 1.408 condutores de veículos
selecionados por amostragem aleatória por conglomerado (único estágio), a qual
considerou os Setores Censitários (SC) urbanos como unidade a ser selecionada. Os
critérios de inclusão foram: ser residente do município, ter idade igual ou superior a 14
anos e referir dirigir qualquer veículo a motor. Os dados foram coletados com
formulário estruturado, em entrevistas domiciliares realizadas por estudantes de
graduação da área da saúde. A análise foi feita no software Stata®, v. 12.0, com
emprego da estatística descritiva. O estudo atendeu aos aspectos éticos. Resultados: A
prevalência de envolvimento em acidentes de trânsito entre condutores foi de 22,1% e
se apresentou maior nos seguintes grupos: homens (66,5%), motociclistas (52,4%),
com 20 a 39 anos (56,9%), pardos (51,6%), solteiros (48,1%), 2º grau completo (34,2%),
renda entre R$ 680,00 a R$ 2 mil reais (40,8%) e que costumam dirigir de 1 a 3 horas
por dia (44,5%). A maioria dos acidentes envolveu motocicleta, sendo 28,1% referente
à colisão entre moto e carro, seguido por queda de moto (20,5%). No momento do
acidente, 23,4% relataram que não usavam equipamento de segurança, 9,7% havia
ingerido bebida alcoólica antes da ocorrência e 11,9% referiram que outra pessoa
envolvida havia consumido álcool. 57,5% estavam no deslocamento casa-trabalho-casa
e 23,0% interromperam as atividades habituais. Os acidentes ocorreram com maior
frequência em dias úteis (65,0%), no turno da manhã (40,3%) e na área urbana
(81,2%). 42,2% dos envolvidos sofreu lesão corporal, 13,9% foram atendidos pelo
SAMU ou Bombeiros e 27,3% foram atendidos em pronto socorro. Destes, 76,1%
foram internados, a maior parte deles em vagas pagas pelo SUS. Conclusão: A
prevalência auto-referida de acidentes de trânsito entre condutores expressa a
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magnitude social do problema, que recai, principalmente, no grupo de jovens,
motociclistas e com impacto importante no sistema de saúde.
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito, Epidemiologia, Prevalência.
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CASOS DE SÍFILIS GESTACIONAL: UM PANORAMA DO ESTADO DA
PARAÍBA.
Roumayne Fernandes Vieira Andrade
Eliza Juliana da Costa Eulálio
Ivoneide Lucena Pereira
Mailza Gomes de Oliveira
Valéria Peixoto Bezerra
INTRODUÇÃO A sífilis é uma DST com incidência elevada e entre gestantes, ela é
quatro vezes maior que a da infecção pelo HIV, podendo causar aborto, além de
cegueira, surdez, deficiência mental e malformações no feto, denominada de Sífilis
Congênita (SC). A ocorrência de SC traduz falha, particularmente, da Atenção Básica
durante a assistência pré-natal, uma vez que, com diagnóstico reagente e tratamento
adequado, o bebê tem grande probabilidade de não ter SC. Estima-se que no Brasil a
prevalência média da sífilis em parturientes varie entre 1,4% e 2,8% com uma taxa de
transmissão vertical de 25%, ou seja, elevada e indesejável, mas passível de prevenção.
OBJETIVOS Mostrar o número de gestantes com sífilis que foram notificadas no
SINAN-NET no Estado da Paraíba. MÉTODOS Tratou-se de um estudo
epidemiológico, retrospectivo, com abordagem quantitativa, no qual foram analisadas as
notificações de gestantes com sífilis, através de pesquisa no SINAN-NET, do estado da
Paraíba, no período de janeiro de 2007 a 2012. As variáveis de interesse foram
analisadas a partir do cálculo de valores absolutos e relativos, a luz da literatura
pertinente. RESULTADOS No período supracitado foram notificados 1364 casos de
sífilis gestacional, com taxa anual média de incidência de 1,9 casos/ 1000 gestantes. O
número absoluto de gestantes com sífilis cresceu de forma ascendente, nos referidos
anos, com 116, 172, 179, 196, 312 e 389 casos, respectivamente. O aumento observado
nas notificações em 2011 e 2012 pode ser associado à ampliação do acesso ao
diagnóstico de sífilis através da implantação da testagem rápida na Atenção Básica,
experiência considerada exitosa no Estado da Paraíba. CONCLUSÕES Sabe-se que a
sífilis é uma DST muito frequente, mas pouco tem sido feito na perspectiva da
prevenção e esta ainda mantém-se como uma doença negligenciada. As gestantes
destacam-se com público alvo deste agravo e, por isso, necessitam de um
acompanhamento pré natal de qualidade. O Ministério da Saúde preconiza a solicitação
rotineira de dois testes sorológicos não treponêmicos para diagnosticar a doença, e
infelizmente muitas gestantes finalizam o período gestacional sem ter realizado nenhum
teste, culminando com aumento das taxas de transmissão vertical, e colocando em risco
a saúde da mãe e do bebê.

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis. Gestante. Sífilis Congênita.
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CARACTERIZAÇÃO OCUPACIONAL DE CONDUTORES RESIDENTES EM ÁREA URBANA
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Jefferson Paixão Cardoso
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Carlos Eduardo Santana Rabouças

Introdução: A necessidade de descolocamento tem possibilitado refletir sobre o perfil de
trabalhadores que se expõem ao sistema de tráfego. O conhecimento das características de
trabalhadores que utilizam este sistema pode contribuir para a formulação de estratégias que
visem reduzir os riscos desse evento. Objetivo: descrever as características sociodemográficas,
ocupacionais e envolvimento em acidentes de condutores trabalhadores. Metodologia: estudo
de corte transversal, realizado com condutores residentes no município de Jequié. Foram
elegíveis todos os condutores dentro dos 35 setores censitários sorteados e que residiam em
caráter permanente na zona urbana do município. Um instrumento de coleta digital organizado
em blocos de questões foi aplicado aos condutores no domicílio entre os meses de julho a
outubro de 2013. Os dados foram convertidos e revisados em planilha de dados eletrônica e
transportados para análise no software Stata, versão 9.0. Analisou-se os aspectos
sociodemográficos: sexo, faixa etária, raça/cor, renda e escolaridade; ocupacionais: vinculo de
traballho, contribuição com a previdência, turno de trabalho, carga horária semanal, uso de
veículo para ir ao trabalho; e envolvimento em acidentes de trânsito. O projeto foi aprovado pelo
CEP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. CAEE: 04789012.3.0000.0055.
Resultados: Dentre todos os condutores entrevistados (1408), 63,4% relataram trabalhar. Entre
trabalhadores, a maioria eram homens (69,3%), acima de 40 anos (39,6%). Autorelataram cor
da pele como preta/parda (68,8%), recebiam até 3 salários mínimos (61,4%) e cursaram até o
ensino fundamental (42,4%). Trabalhadores com vínculo de trabalho na esfera pública
representaram 32,2% e 27,5% não contribuíam com nenhum tipo de previdência. O trabalho em
dois turnos foi o mais frequente (78,2%) e 79,1% dos trabalhadores utilizam veículo condutor
para ir e retornar ao trabalho. 50,0% trabalhadores se envolveram em algum tipo de acidente de
trânsito nos últimos 12 meses. Dentre estes 57,03% estavam trabalhando ou se deslocando para
o trabalho. Conclusão: os resultados demonstram perfil de trabalhadores condutores do
município de Jequié com importante destaque para o envolvimento em algum tipo de acidente
de trânsito. Estudos mais aprofundados podem revelar sobre o impacto destes acidentes no
sistema de saúde e na perda de produtividade.
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RESUMO
Introdução: O câncer de mama representa um sério problema de saúde pública, tanto em
relação ao aumento da incidência como ao número de óbitos entre mulheres, com predomínio de
diagnóstico em fase avançada da doença em países em desenvolvimento como o Brasil.
Objetivo Geral: Descrever as características clínico-epidemiológicas e a sobrevivência do
câncer de mama em uma coorte de mulheres de 20 ou mais anos de idade tratadas em unidades
públicas do município do Rio de Janeiro. Metodologia: Estudo de coorte não-concorrente,
seguimento por meio do método de relacionamento probabilístico dos registros de mulheres
com de câncer de mama. Considera-se sobrevivência a data de admissão no tratamento
ambulatorial nos dados da Autorização de Procedimento de Alta Complexidade em Oncologia
(período de 2000 a 2003) até a ocorrência da morte nos dados do Sistema de Informação sobre
Mortalidade ou até perda por tempo de observação incompleto. O método de Kaplan-Meier e o
modelo de regressão de Cox foram utilizados nas análises. Resultados: A probabilidade de
sobrevivência global dessa coorte foi de 0,712. As variáveis significativas selecionadas para o
modelo do grupo curável foram: idade (HR = 1.03), realização de hormonioterapia (HR = 0.67),
quimioterapia (HR = 1.50), radioterapia (HR = 1.41) e cirurgia (HR = 0.1773), intervalo entre a
data do diagnóstico e início do tratamento (HR = 1.38), unidade de atendimento ambulatorial
(Mario Kroeff HR = 1.31). Para o modelo do grupo não curável idade (HR = 1.011), intervalo
entre a data do diagnóstico e início do tratamento (HR = 1.11), realização de hormonioterapia
(HR = 0.65), tratamento adjuvante (HR = 0.60) e cirurgia (HR = 0.28). Conclusão: idade,
tratamento ambulatorial, realização de cirurgia foram as variáveis prognósticas independentes
na sobrevivência desta coorte de pacientes. A realização desta pesquisa reforça a importância de
trabalhar com as informações disponíveis nos serviços de saúde responsáveis pelo atendimento
ao paciente com câncer de mama nos municípios, nos estados e no Brasil.
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Prevalência de sobrepeso e obesidade: estudo ecológico comparativo da evolução
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Hildegard Hedwig Pohl
Introdução: Nos dois últimos séculos a população mundial passou por um processo denominado
transição epidemiológica, em que doenças crônicas não transmissíveis ganharam enfoque, entre elas
a obesidade. Objetivo: Desta forma, o objetivo foi descrever a prevalência de sobrepeso e obesidade
em adultos brasileiros, comparando regiões, sexo e período. Método: Estudo ecológico, descritivo e
comparativo, considerando região, sexo e períodos pesquisados. As informações foram retiradas do
site <tabnet.datasus.gov.br>, pesquisa realizada dia 28 de março de 2013. Em relação à região foi
considerado Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste e para sexo, masculino e feminino. Foram
selecionados os três períodos disponíveis no site, que possibilitam verificar o comportamento do
excesso de peso ao longo do tempo, denominados de P1, P2 e P3 respectivamente para 1989, 200203 e 2008-09. Resultados: Quando avaliamos o sobrepeso, a região de maior ocorrência é a Sul em
todos os períodos (P1 28,3%; P2 32,0%; P3 36,0%), em contraste ao Nordeste (P1 20,4% e P3 31,7%)
e Norte (P2 26,1%) em que se verificou as menores prevalências. Na obesidade observamos o
mesmo padrão de distribuição em relação às regiões. Quanto ao sexo, observamos uma inversão da
prevalência do sobrepeso ao longo dos períodos, uma vez que no P1 a frequência era maior em
mulheres (em todas as regiões), no P2 apenas no Nordeste esta distribuição se manteve (25,8%
homens versus 26,4% mulheres) e já no P3 em todas as regiões os homens apresentaram maior
ocorrência. Para obesidade, as mulheres apresentaram maiores prevalências em todos os períodos
e regiões. Por fim, em relação aos períodos, podemos observar o crescimento desta alteração
nutricional ao longo do tempo, para ambos os sexos e em todas as regiões (sobrepeso: P1 25,6%;
P2 29,2%; P3 34,0% e obesidade: P1 8,8%; P2 11,0%; P3 14,5%). Conclusão: Os dados revelaram
uma maior frequência de sobrepeso e obesidade na região Sul, uma inversão de prevalência do
sobrepeso do sexo feminino para o masculino, enquanto que para a obesidade as mulheres
mantiveram resultados mais negativos. Em relação aos períodos, houve aumento do sobrepeso e
obesidade em todas as regiões e em ambos os sexos ao longo do tempo.
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A vigilância de contatos domiciliares é uma das estratégias do controle Programa
Nacional de Controle da Hanseníase. Indivíduos que residem com casos de hanseníase
apresentam maior risco de desenvolver a doença, no entanto, em áreas endêmicas, toda
a população pode ser considerada em situação de contato e em risco de adoecimento. Os
testes sorológicos, que identificam anticorpos contra o glicolípidio fenólico-I - PGL-I,
antígeno específico do Mycobacterium leprae, têm sido utilizados principalmente para
classificação dos pacientes, monitoramento da terapia e seleção dos contatos com maior
risco de adoecer. O objetivo foi analisar a presença de sinais sugestivos de hanseníase
entre contatos domiciliares de casos de hanseníase diagnosticados entre 2006 e 2011. A
coleta de dados foi realizada por visitas domiciliares. Todos os contatos foram
submetidos à avaliação dermatoneurológica e uma gota de sangue foi coletada para a
realização do teste rápido de fluxo lateral para o Mycobacterium leprae -ML Flow, que
identifica anti PGL-I. O cenário de estudo foi composto por sete municípios da
microrregião de Almenara, Minas Gerais, região endêmica em hanseníase. A amostra
foi composta por 1007 contatos domiciliares, sendo que 2,5% (n=25) apresentavam
sinais sugestivos de hanseníase. Entre os contatos com sinais sugestivos, a maioria é do
sexo feminino (n=17), tem idade superior a 30 anos (n=18) e até 08 anos de
escolaridade (n=23). Considerando-se as características clínicas dos casos índice, 68%
(n=17) são contatos de casos multibacilares e 52% (n=13) são contatos de casos que
apresentavam alguma incapacidade física no diagnóstico. Em relação às características
de convivência, 60% (n=15) dos contatos com sinais sugestivos de hanseníase têm
parentesco consanguineo com o caso índice, 84% (n=21) são contatos intradomiciliares,
sendo que destes, nove compartilham o mesmo dormitório. O Ml Flow foi positivo em
08 contatos que apresentaram sinais sugestivos de hanseníase. Dos contatos com sinais
sugestivos, 12% (n=3) foram examinados pelos serviços de saúde e tiveram o
diagnóstico descartado. Conclui-se que contatos de casos índice com maior carga
bacilar apresentam maior proporção de sinais sugestivos de hanseníase. Destaca-se a
importância da avaliação dermatoneurológica de contatos domiciliares que pode
contribuir para a detecção precoce de novos casos de hanseníase.
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Introdução
As duas últimas décadas no Brasil são marcadas por mudanças sociais
importantes caracterizadas, sobretudo, pela redução da desigualdade e da pobreza,
sendo diferenciada entre as regiões. No Brasil, diversos estudos analisaram a presença
de desigualdades socioeconômicas no acesso aos cuidados com a saúde. Dada à
presença de fortes desigualdades socioeconômicas e epidemiológicas nas regiões norte e
sudeste este trabalho pretende investigar o acesso à realização da biopsia em dois
hospitais localizados no município do Rio de Janeiro e Belém. Este estudo contribui
com informações sobre o rastreamento do câncer do colo do útero nas duas regiões.

Objetivo
Avaliar desigualdades socioeconômicas no acesso ao diagnóstico de câncer do
colo do útero em pacientes atendidas em dois hospitais de referência em tratamento
oncológico.

Método
A fonte de informação utilizada foi de uma pesquisa sobre o estudo dos
genótipos de HPV em pacientes voluntárias com câncer do colo do útero em duas
unidades hospitalares: o Hospital do Câncer II (INCA) localizado município do Rio de
Janeiro e o Hospital Ophir Loyola em Belém/PA. Além da coleta de material e análise
molecular foi aplicado um instrumento epidemiológico que continha informação
sóciodemográficas e informações sobre os exames de diagnóstico realizados antes da
chegada a essas unidades. Para análise de dados foi feita uma caracterização da amostra
em relação às variáveis sócio-demográficas investigadas (idade, escolaridade, renda per
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capita e local de residência). Para a mensuração da associação entre as variáveis
preditoras e o desfecho (realização da biópsia no SUS) foi utilizado o modelo de
regressão logística. Foram incluídas 387 pacientes no INCA e 288 no Ophir Loyola.

Resultados
As pacientes do Ophir Loyola apresentaram menores níveis de escolaridade e
renda per capita: 22,6% das pacientes de Belém referiram o ensino fundamental
completo e mais contra 49,5% (HCII) e 28,3% relataram renda per capita acima de ½
salário mínimo contra 67,9% (HCII). Em relação ao local de residência, 73,6% das
pacientes de Belém não eram moradoras desse município e 57,8% das pacientes do
HCII residiam fora do capital do Rio de Janeiro. Na análise multivariada, as variáveis
significativas foram escolaridade (Belém) e renda per capita (Rio de Janeiro). Em
Belém as pacientes com renda per capita acima de ½ s.m apresentaram uma OR de 1,77
de realização de biopsia na rede SUS (IC95%: 0,92 - 3,42) em relação às demais
pacientes com menores rendas. Em relação Rio de Janeiro, as pacientes com o ensino
fundamental incompleto tiveram uma OR de 1,81 (IC95%: 1,09 - 3,03) em relação às
demais pacientes com maiores escolaridades.

Conclusão
O presente estudo mostrou que há uma diferença de acesso à biópsia nas duas
localidades. As pacientes com baixo nível de renda em Belém pagam a biópsia
diretamente, na maioria das vezes. Em relação ao Rio de Janeiro, as mulheres de baixa
escolaridade têm mais acesso ao diagnóstico na rede SUS. A hipótese desses
comportamentos diferenciados podem está relacionados a organização e gestão da rede
nessas duas localidades.
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TÍTULO: Medicamentos de uso contínuo: perfil e características associadas a sua utilização entre
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INTRODUÇÃO: Nos últimos anos tem crescido o interesse em avaliar o uso de medicamentos e
os fatores determinantes deste uso pela população. O interesse justifica-se, dentre outros, pelo
consumo crescente de medicamentos nos diferentes segmentos sociais e pelo alto investimento
dos governos para ampliação do acesso aos medicamentos. No Brasil, estudos têm mostrado
elevada frequência de uso de medicamentos em todas as faixas etárias, entretanto, esses ainda
são escassos e realizados em pequena parcela da população em diversas regiões do país.
OBJETIVOS: Estimar a prevalência do uso contínuo de medicamentos pelos participantes (35 a
74 anos de idade) do ELSA-Brasil, identificar os medicamentos mais consumidos e as
características sócio-demográficas e condições de saúde associadas ao uso contínuo de
medicamentos.
MÉTODOS: Nesta análise foram incluídos os 15.105 participantes da linha de base do ELSABrasil, um estudo de coorte multicêntrico, desenvolvido em seis instituições de ensino superior
e pesquisa, localizados em diferentes regiões do Brasil. Os participantes que relataram usar pelo
menos um medicamento de uso contínuo nas últimas duas semanas foram considerados
usuários. Razões de prevalência (RP) e seus intervalos de confiança de 95% foram estimados
por meio de regressão de Poisson.
RESULTADOS: A prevalência de uso contínuo de medicamentos foi de 77,4%, significativamente
maior entre as mulheres (83,2 %) do que entre homens (70,5%). As mulheres e os homens
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usaram em média 2,1 (DP = 2,4 ) e 1,8 (DP = 2,3 ) medicamentos, respectivamente. Após ajuste,
a prevalência de uso contínuo de medicamentos foi significativamente maior entre os
indivíduos: mais velhos, que referiram cor da pele branca, com maior renda familiar, de maior
escolaridade, com maior número de morbidades, que perceberam sua saúde como regular ou
ruim e ex-fumantes. Medicamentos para o sistema cardiovascular foram os mais utilizados.
CONCLUSÃO: O estudo identificou elevada prevalência de uso contínuo de medicamentos,
especialmente por mulheres. Em geral, os fatores associados ao uso contínuo de medicamentos
foram semelhantes aos observados em estudos realizados em outros países. No entanto, nossos
resultados diferem de outros estudos ao mostrar menor prevalência de uso contínuo de
medicamentos entre os indivíduos mais pobres e de menor escolaridade.
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Fatores de risco cardiovasculares na população cigana da Região Metropolitana de
Salvador-Bahia: resultados preliminares

INTRODUÇÃO: No Brasil, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são uma das
principais causas de morbimortalidade, e ainda um grande desafio à saúde pública. O
povo cigano, caracterizado como grupo minoritário, apresenta traços distintivos da
porção majoritária da população, ocupa espaço desigual na sociedade, determinado por
potenciais fatores de exposição específicos ao grupo. Os danos pessoais, sociais e
econômicos gerados pelo adoecimento e incapacidades decorrentes das complicações
das DCV levam à necessidade de uma avaliação do seu risco nessa população como
possibilidade de prevenção. OBJETIVO: Descrever os potenciais fatores de risco
cardiovasculares da população cigana. MÉTODO: Estudo corte transversal, descritivo
exploratório, multicêntrico, conduzido em quinze municípios, nas regiões Metropolitana
de Salvador, Recôncavo Baiano, Sudoeste e Chapada Diamantina, e Semi-árido, na
Bahia, Brasil. População de 1285 ciganos, amostra aleatória 461 ciganos. Amostra
estratificada da RMS, 222 ciganos. Instrumento de coleta de dados contendo
características sociodemográficas, informações sobre o trabalho, atividades e hábitos de
vida, saúde, e outras. Variáveis de interesse: sexo, idade, estado civil, renda, grau de
escolaridade, número de filhos, local de residência, tipo de residência, raça/cor da pele,
nomadismo. Estimadas freqüências absolutas e relativas das variáveis. Análise e
processamento

dos

dados

mediante

o

programa

SPSS.

RESULTADOS

PRELIMINARES: Foram estudados 222 ciganos, com idade de 35±13 anos,
predominantemente parda 105 (47,3%), sexo feminino 129 (58,1%). Destaca-se entre os
fatores de risco mais prevalentes o sedentarismo 159 (73,6%), seguido da obesidade
109 (49,1%) e alimentação pobre em frutas 101 (45,5%). CONSIDERAÇÕES: A
caracterização dos potenciais fatores de risco cardiovasculares apresentam-se como
elemento norteador para a elaboração de estratégias de prevenção de doenças
cardiovasculares entre o povo cigano. Sugere-se a implementação de medidas que visem
melhoria nas condições de vida, valorização cultural, facilidade no acesso aos serviços
de saúde, monitoramento e acompanhamento de programas de saúde, e incentivo as
atividades de educativas.

2097
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Mortalidade infantil no município de Goiânia segundo Di stritos Sanitários: tendências, componente s
neonatal, pós-neonatal e principais causa s no período de 2007 a 2012
Objetivo: Avaliar a tendência dos óbitos infantis e seus componentes (neonatal e pós neonatal) de
residentes em Goiânia segundo distritos Sanitários .
Método: Estudo ecológico de série temporal com análise de tendência das taxas de mortalidade infantil
(TMI) anuais no período de 2007 a 2012.
Fonte: dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do DA TAS US e sec retaria Municipal de S aúde
de Goiânia para o período de 2007 a 2012; dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos ;
diferenças de proporção foram avaliadas pelo t este de qui-quadrado de t endências.Valores de p<0,05
foram considerados estatisticamente significantes. Taxas apresent adas com os respectivos IC95%.
Analises realizadas com o auxilio dos soft wares, Excel e SPSS 19.0. Resultados: Ocorreram no período um
total de 1.478 óbitos infantis em Goiânia. A mortalidade infantil proporcional foi maior no Distrito S udoeste
(17,32%) e menor no Oeste (12, 92%). A TMI em Goiânia variou de 12,19 x 1. 000 em 2007 a 13,02 x1.000
em 2012 P< 0,05. O componente neonatal manteve-s e estável (média de 9,5x1000). Os distritos sanitários
Campinas Centro, Norte, Oeste e S ul apresentaram redução da TMI, enquant o os distritos Leste, Noroeste
e Sudoeste apresentaram aumento. As principais causas de morte foram Desconforto respiratório do recém
nascido, complicações maternas/ gravidez/trabalho de parto, prematuridade e mal formaç ões congênitas.
Conclusão: Goiânia possui média TMI inferior a média nacional (16,20) e da Região Centro-Oeste (15,90),
porém com estabilização. O resultado do estudo aponta para a importância das causas dos óbit os neonatais
em sua maioria evitáveis; sabidamente trata-s e do componente com maior dificuldade de redução exigindo
esforços na melhoria da atenção a gestante, parto e cuidados neonatais. Mostra ainda a importância da
análise do munic ípio estratific ada por distritos sanitários na identific a;ao de loc ais com maior necessidade
de intervenções para redução e prevenção dos óbitos infantis servindo de s ubsidio para a estratégia saúde
da família no nível primário de atuação.

AUTORES: Lorena de Almeida Ribeiro; May Socorro Martine z Afonso; Sandra de Cássia
Oliveira Barbosa; Ataliane Rita da silva Juliana Batista Lima; Solomar Martins Marques;
Eliane Tere zinha Afonso
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PREVALÊNCIA DE SINTOMATOLOGIA DOLOROSA ENTRE CONDUTORES DE VEÍCULOS
Marcos Henrique Fernandes
Eduardo Luiz Andrade Mota
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Luciano Nery Ferreira
Polianna Alves Andrade Rios
Gustavo Jaccoud Santos
Vívian Mara Ribeiro
Érica Assunção Carmo

Introdução: A presença de sintomas dolorosos pode prejudicar o desenvolvimento das
atividades diárias, principalmente no trabalho com perda da produtividade. Estudos nessa área
são escassos e indicam problema crescente. Objetivo: investigar a prevalência (P) de
sintomatologia dolorosa entre condutores residentes no município de Jequié, Bahia.
Metodologia: estudo de corte transversal realizado entre condutores do município de Jequié,
Bahia. Foram sorteados 35 setores censitários e considerado elegíveis todos os condutores
que residiam de forma permanente nestas áreas. Foi utilizado instrumento de coleta
padronizado, no formato eletrônico, contendo questões referentes as características
sociodemográficas, ocupacionais, de saúde, mobildade urbana, comportamento e acidentes de
trânsito. Os dados foram coletados no domicílio do condutor por equipe treinada, transportados
para planilha eletrônica para revisão e correção e analisados com o software Stata, versão 9.
Foi considerado caso para quem respondeu sentir dor no corpo. A prevalência de dor foi
investigada segundo informações sociodemográficas e ocupacionais. Utilizou como medida de
associação o razão de prevalência (RP) e respectivos intervalos de confiança a 95%. O projeto
foi aprovado pelo CEP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. CAEE:
04789012.3.0000.0055. Resultados: Entre os 1405 condutores 61,8% relataram algum
sintoma doloroso. Em relação as caracteríticas sociodemográficas a dor foi prevalente entre
condutores homens 42,1% (P=42,1%; RP= 0,83; IC95%= 0,77-0,90); com faixa etária maior
que 40 anos (P=66,7%; RP=1,15; IC95%=1,06-1,24); que possuíam filhos (P=61,1%; RP=1,13;
IC95%=1,03-1,25); nível superior (P=66,59; RP=1,11; IC95%=1,02-1,21) e renda maior que 3
salários mínimos (P=65,6%; RP=1,07; IC95%=0,98-1,18). Dentre os condutores que
trabalharam e referiam algum tipo de dor, 64,3% trabalharam acima de 3 anos (RP=1,15;
IC95%=0,98-1,24); 65,4% tinha carga horária menor do que 39 horas (RP=1,04; IC95%=0,931,18); 64,2% utilizam veículos para transporte até o trabalho (RP=1,09; IC95%=0,96-1,25) e
97,3% relataram que a dor interferiu no trabalho (RP=2,04; IC95%=1,90-2,18). Conclusão: A
prevalência de sintomatologia álgica em condutores é alta. Os aspectos ocupacionais não
obtiveram associação consistente com a dor. Estudos mais precisos são necessários para
elucidar melhor este evento.
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REABILITAÇÃO DAS MULHERES APÓS CÂNCER DE COLO DE
ÚTERO. VITÓRIA,ES.

Autores: ARAÚJO, J.F.; DIAS, B.H.; LUCAS, A.N.P.; MADEIRA, E.S.; RIOS,
C.C.; SILVEIRA, L.S.
Faculdade Brasileira - MULTIVIX

Introdução: O câncer de colo de útero ocupa lugar de destaque na
morbimortalidade da população feminina e no tratamento as mulheres
vivenciam uma nova realidade. Objetivo: Caracterizar a percepção de
mulheres acometidas por câncer de colo de útero e o impacto causado em
suas vidas e os fatores facilitadores para a reabilitação. Metodologia: Estudo
qualitativo com coleta de dados por meio de entrevista com mulheres em
reabilitação no tratamento de câncer de colo uterino, em 2012, em um hospital
em Vitória-ES. A análise dos dados foi feita por análise do discurso.
Resultados: Foram 8 mulheres entre 30 a 55 anos, a maioria casada, com
filhos, baixa escolaridade e renda.

Na percepção sobre o diagnóstico de

câncer emergiu Mudanças no dia-a-dia, devido à alteração do cotidiano: "Tive
que largar o emprego por que precisava vir todo dia no hospital”. "Me sinto
cansada até para arrumar a casa”. Outra categoria foi Vivendo fora de casa,
pois o tratamento prolongado exige visitas constantes ao hospital, "Chego no
hospital as duas horas da tarde e as vezes preciso ficar aqui até nove horas da
noite”, sendo que a maioria deixou casa e filhos: "Tenho que enfrentar tudo
sozinha, vim de longe pra ficar em albergue, porque não tenho nenhum parente
aqui”. Também o Apego na religiosidade e apoio da família, sendo a fé em
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2

Deus uma grande fonte de encorajamento e conforto, "Deus abre os
caminhos, Nossa Senhora segura as minhas mãos e assim eu vou em frente”,
além do apoio e incentivo da família a continuar lutando, “Chego em casa tarde
e cansada do hospital e tenho meus filhos e marido me esperando".

Outra

categoria foi Expectativa de vida, voltar a trabalhar, curtir a família e a vida,
assim como retomar as atividades diárias e encontros religioso, "Quero voltar
às atividades da igreja, trabalhar e ajudar a minha filha a tomar conta do meu
neto que é paraplégico.".

"Sou analfabeta, então entrar numa escola é a

primeira coisa que quero fazer”. Conclusão: O maior incômodo foi a perda da
capacidade laborativa e para o enfrentamento da doença e do tratamento a
espiritualidade e a família foram fontes de conforto e força. Os serviços não
foram citados como suporte e deveriam oferecer grupos de autoajuda,
proporcionando espaço de trocar de experiências, expondo medos, dúvidas e
incertezas, servindo de amparo e contribuindo para a uma adaptação e
reabilitação menos difíceis.
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Acidentes de trabalho registrado no SINAN de Minas Gerais, 2006 – 2012
Objetivo do estudo foi estimar a proporção de Acidentes de Trabalho (AT) do
Estado de Minas Gerais (MG), registrados no Sistema de Informação de
Agravos Notificação (SINAN) no período de 2006 a 2012. Foi realizado um
estudo descritivo de casuística sobre os Acidentes de Trabalho graves e com
óbito do Estado de MG, mediante a extração dos dados registrados no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível na base de
dados casuísticos do Centro Colaborador de Vigilância de Acidentes de
Trabalho (CCVISAT) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Para
construção da base de dados do estudo, obtiveram-se as notificações dos
acidentes de trabalho de 2006 a 2012. As variáveis descritoras foram: sexo,
idade, tipos de acidentes (1-acidente típicos, 2-acidentes de trajetos, 3ignorado ou campo em branco), se houve óbito, ano calendário e tempo de
ocorrência do acidente após o início da jornada. Os dados foram analisados
por meio do programa Excel. Na base de dados do SINAN foram encontrados
no período de 2006 a 2012, aproximadamente 30.174 acidentes de trabalho
graves, dos quais (1.077) foram fatais. Em 2006 foram registrados apenas (2)
acidentes de trabalho, em 2007 foram (5.237) e em 2012 esse número
aumentou para (8.713), uma elevação de 435,650%. O número de ATG entre
os homens em todo período analisado foi de 23.500 e entre as mulheres 6.667,
ignorado ou campo em branco foram (7). Em ambos os sexos, a proporção foi
maior entre os homens (77,9%), do que entre as mulheres (22,1%), com
predominância de acidentes de trabalho na faixa etária de 19 anos a 39 anos.
Conquanto haja evidências de que os sistemas de informação venham se
aprimorando ao longo dos anos, como a identificação, registro, cobertura,
qualidade do dado, análise e divulgação, é necessária a concepção de
programas de prevenção dirigidos para grupos em maior risco, como foram
apontados. Isso deve levar em conta as realidades do estado.
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AVALIAÇÃO EPIDEMIOLOGICA E LABORATORIAL DA DOENÇA DE
CHAGAS EM ÁREA RURAL DE SERGIPE
¹Maria Hozana S. Silva; ¹’²Weber S. Teles; ²Kleber Willer C. Santana; ¹Taíssa
Alice S. Calasans; ¹Verónica de Lourdes S. Jeraldo; ¹Claudia M. Melo
¹Universidade Tiradentes, Aracaju, SE, ²Centro de Hemoterapia de Sergipe/HEMOSE
A doença de Chagas (DC) é a infecção tecidual e hematológica causada pelo
protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, sendo importante causa de mortalidade de
adultos jovens. O objetivo deste estudo é avaliar clinicamente indivíduos adultos de área
endêmica de DC em Sergipe e relacionar os achados clínicos com os resultados de
exames sorológicos. A escolha da área foi baseada em dados do Sistema de Informação
de Atenção Básica (SIAB) e informações do Programa de Controle da Doença de
Chagas (PCDCh) de Itabaianinha/Se. O estudo caracteriza-se como descritivo, de corte
transversal, realizado em 143 indivíduos na faixa etária de 15-89 anos de ambos os
sexos, residentes nos Povoados de Água Boa, Fundão e Piabas. Foi aplicado um
formulário simplificado para inquérito epidemiológico do PCDCh, contendo
informações sobre gênero, faixa etária, grau de escolaridade, presença,
manipulação/contato com triatomíneo, manifestações clinicas cardíacas e digestivas. Os
indivíduos também foram submetidos aos testes de deglutição direto e indireto e coleta
de sangue para análise diagnóstica por ELISA. Entre os sujeitos pesquisados 23,7%
eram do sexo masculino e 76,2% do sexo feminino, independente do sexo 57,3%
apresentaram baixo nível de escolaridade. Com relação aos fatores ambientais de risco,
55,9% relataram ter visto barbeiros no domicílio e 42,6% tiveram contato/manipulação,
13,9% moram em habitação de taipa, 6,9% apresentaram manifestações clínicas
cardíacas e 5,5% sinais e sintomas relacionados à dificuldade de deglutição. O teste de
deglutição indireto foi negativo para 100% dos indivíduos, enquanto o direto revelou
alterações somente nos casos positivos de DC: 4,1% tiveram elevação laríngea reduzida
para dieta de consistência pastosa e 3,4% para dieta líquida, 4,8% apresentaram
deglutições múltiplas para de consistência pastosa e 4,1% para a líquida. O diagnóstico
por meio de ELISA revelou índices de reatividade da ordem de 17,1% que permite
traçar um perfil preliminar das áreas/subáreas de risco para DC em Itabaianinha e
fornece subsídios para a formulação de estratégias e ações de promoção de saúde ao
portador da doença e aos moradores de áreas de risco.
Palavras-chave: Doença de Chagas, Epidemiologia, diagnóstico sorológico.
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OCORRÊNCIA DE HIV ENTRE IDOSOS NO ESTADO DA PARAÍBA E A
DIFERENÇA ENTRE OS SEXOS.

Roumayne Fernandes Vieira Andrade
Eliza Juliana da Costa Eulálio
Ivoneide Lucena Pereira
Mailza Gomes de Oliveira
Valéria Peixoto Bezerra
INTRODUÇÃO A epidemia da Aids caracteriza-se como um dos mais graves
problemas de saúde pública e, desde o seu surgimento, a doença esteve associada a
grupos conhecidos como susceptíveis ou de risco, no entanto, observa-se emergência
em outras populações, cabendo-se destacar os idosos Alguns aspectos podem contribuir
para o aumento destas estatísticas, como o acesso restrito aos serviços de saúde,
escassez de campanhas preventivas, carência de informações, descobertas científicas
que aumentam a atividade sexual, resistência ao uso dos preservativos, aumento da
longevidade, etc. OBJETIVO Objetivou-se realizar uma análise temporal, visando
conhecer os números de Aids entre idosos no Estado da Paraíba, comparando com a
variável sexo. MÉTODOS Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, de
abordagem quantitativa, onde foram utilizados casos de HIV entre idosos notificados no
SINAN-NET, do estado da Paraíba, no período de janeiro de 2008 a março de 2014. Os
dados foram analisados através de medidas de razão entre os sexos. RESULTADOS
No período de 2008 a 2014, o número de casos de Aids na Paraíba entre idosos foi de
95 casos, dos quais 55 (57,89%) eram homens e 40 (42,10%) eram mulheres;
analisando a razão entre os sexos constatou-se que de 2008 à 2010, a razão foi de 1H:
1,16M e 1H: 1,5M, 1H: 1,5M, respectivamente, isto é, nesses anos as mulheres idosas
tiveram notificação superior que os homens, fato que pode estar associado a maior
procura destas por serviços de saúde que culmina com o diagnóstico; já a partir de 2011,
as notificações de HIV entre idosos homens foi superior, com o seguintes dados: 2,4H:
1M (2011), 2,3H: 1M (2012), 1,6H: 1M (2013) e 3H: 1M (2014), tendência esta
encontrada em diversos estudos que afirmam que os homens representam maioria das
pessoas vivendo com HIV/Aids e o aumento do diagnóstico pode estar associado ao
incremento de ações voltadas para Saúde do Homem. CONCLUSÕES Conclui-se que
a Saúde do Idoso merece ser trabalhada na ótica da prevenção, enfocando a importância
da sexualidade e do uso do preservativo nas relações sexuais, por ser considerada uma
faixa etária que vem aumentando as estatísticas, de forma ascendente, sendo idosos
homens e mulheres afetados, contudo os homens ainda são maioria neste cenário
preocupante.
PALAVRAS CHAVE: Aids. Idosos. Prevenção.
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NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
EM PESSOAS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
MARIA SIMONE RODRIGUES DA SILVA¹
JOSE WICTO PEREIRA BORGES2
MARLA DA PASCHOA COSTA¹
MALVINA THAÍS PACHECO RODRIGUES 3
¹ Acadêmicos do Curso de Enfermagem do Campus Amilcar Ferreira Sobral - CAFS, Universidade
Federal do Piauí - UFPI.
2
Enfermeiro. Doutorando em Cuidados Clínicos em Saúde. Professor do CAFS - UFPI.
³ Enfermeira. Doutora em Saúde Coletiva. Professora do Colégio Técnico de Teresina, UFPI.

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores
de risco para o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que é responsável por ocasionar
incapacidades que provocam dependência. OBJETIVO: Identificar o nível de
conhecimento sobre AVC em pessoas com HAS atendidos em unidades básicas de
saúde de Floriano-PI. MÉTODO: Estudo transversal quantitativo, realizado em duas
unidades básicas da cidade de Floriano com 70 pessoas hipertensas, em janeiro de 2014.
Para avaliação do nível de conhecimento foi utilizado um instrumento com perguntas
fechadas estratificado em três dimensões: conhecimento sobre fatores de risco,
conhecimento sobre sinais e sintomas e conduta imediata, este instrumento criado foi
baseado no estudo de Costa et al (2008) que estratifica o conhecimento em três níveis:
inadequado, suficiente e ótimo. A análise foi realizada em um software estatístico.
RESULTADOS: O nível de conhecimento sobre o AVC apresentou-se inadequado

(82,9%) em relação à conduta imediata; suficiente (82,9%) em se tratando de sinais,
sintomas e sequelas, e ótimo (58,6%) quando relacionado com os fatores de risco.
CONCLUSÃO: Embora a amostra estudada tenha apresentado conhecimento adequado
sobre fatores de risco, sinais, sintomas e sequelas do AVC, demonstraram ter
conhecimento insuficiente em relação à conduta imediata após um AVC. Faz-se
necessário que os serviços de saúde desenvolvam ações direcionadas e efetivas
alertando a população em relação à conduta imediata após um AVC, além da
importância de conhecer e controlar os fatores de risco e as possíveis complicações
decorrentes dessa comorbidade, tornando o individuo capaz de promover seu
autocuidado, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida.

2108

FATORES ASSOCIADOS A ACIDENTES DE TRABALHO ENVOLVENDO
FEIRANTES
Marcela Andrade Rios
Adriana Alves Nery
Polianna Alves Andrade Rios
Jefferson Paixão Cardoso
Introdução: Os acidentes de trabalho constituem importantes agravos que atingem a
saúde dos trabalhadores. Apresentam-se como um sério problema de saúde pública, já
que o trabalho representa um papel significativo nas condições de vida e saúde da
população, no provimento do sustento dos núcleos familiares e no movimento da
economia de um país. Entretanto, observa-se que muitos casos não são notificados a
sistemas de informação em saúde, especialmente envolvendo trabalhadores informais do
comércio de rua, os feirantes. Objetivo: analisar os fatores associados a acidentes de
trabalho não fatais em trabalhadores informais do comércio quanto aos aspectos
sociodemográficos, ocupacionais, condições laborais e de saúde. Método: estudo
epidemiológico transversal com 434 trabalhadores informais com idade a partir de 14
anos, em área comercial do município de Jequié, BA, com a utilização de formulário
composto por questões referentes a aspectos sociodemográficos, ocupacionais,
condições de trabalho, de saúde e ocorrência de acidentes de trabalho. A regressão
logística foi utilizada para avaliar os possíveis fatores associados aos acidentes de
trabalho. Os dados foram analisados por meio do programa estatístico SPSS, versão
15.0. O estudo foi aprovado pelo CEP, com CAAE 04755112.3.0000.0055. Resultados:
Estimou-se a incidência de acidentes de trabalho em 32,3% (IC 27,9% - 36,9%).
Análises de regressão logística multivariada revelaram maior chance de ocorrência de
acidente de trabalho nas pessoas com as seguintes características: sexo masculino (OR =
1,61; IC: 1,00-2,58), jovem (OR = 4,62; IC: 1,82 – 11,73), que comercializam
mercadorias do tipo carnes/frangos (OR = 9,55; IC: 4,12 – 22,16), que referem não
perceber os fatores de risco à saúde no trabalho (OR = 0,46; IC: 0,26 – 0,84), alto
esforço físico (OR = 1,71; IC: 1,04 – 2,81) e alta demanda psicológica (OR = 1,71; IC:
1,04 – 2,81). Conclusão: A análise dos resultados aponta a necessidade de políticas
públicas voltadas para a prevenção de acidentes de trabalho no setor informal comércio,
especialmente junto aos trabalhadores do sexo masculino e inseridos em atividades de
açougues.

2109

Desigualdades socioeconômicas no acesso ao exame preventivo de câncer de colo do
útero no Brasil

Mirelle de Oliveira Saes, Suele Manjourany Silva, Bruno Pereira Nunes, Elaine Tomasi,
Fernando Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Elaine Thumé, Pamêla Volz, Luiz Augusto
Facchini

Introdução: O câncer de colo do útero é o segundo tipo mais frequente entre as
mulheres no mundo, e sua incidência é cerca de duas vezes mais elevada em países
em desenvolvimento. A realização periódica do exame citopatológico de colo do útero
continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento, porém a cobertura
deste exame no Brasil ainda encontra-se abaixo do preconizado pela Organização
Mundial da Saúde, com importantes diferenças socioeconômicas. Objetivo: Investigar
a prevalência de realização do exame citopatológico de colo uterino e sua associação
com as condições socioeconômicas. Metodologia: Foi realizado um estudo
epidemiológico transversal de base populacional nos anos de 2008-2009 de
representatividade nacional com 5.558 mulheres com idade entre 25-59 anos. A coleta
dos dados foi realizada em domicílios. Adotou-se como variável dependente a
realização de exame citopatológico de colo uterino nos três anos que antecederam a
entrevista. Foram consideradas variáveis independentes cor da pele, escolaridade e
renda. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Pelotas, sob o número 152/07. Resultados: A prevalência de realização de
citopatológico de colo de útero foi de 71,8% (IC95%: 70,6; 72,9). A realização do
exame preventivo foi significativamente menor entre as mulheres de cor da pele
branca (41,5%; p<0,001). Quanto menor o nível de escolaridade e de renda, menor o
acesso ao exame (p<0,001). Conclusão: A prevalência de realização do exame foi
baixa e desigualdades socioeconômicas importantes foram evidenciadas. O aumento
da cobertura do exame e o fortalecimento das ações de orientação para prevenção do
câncer de colo do útero em grupos vulneráveis são necessários para a redução das
desigualdades no acesso ao exame.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DE TRABALHADORAS DE
ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA
Iracema Lua1
Kionna Oliveira Bernardes Santos2
Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
pode ser mesurada a partir da percepção do indivíduo. A auto-avaliação do estado de
saúde é um indicador considerado confiável, válido e relevante para identificar a
situação de saúde. Esta é uma medida subjetiva que considera sinais e sintomas de
doenças e seus impactos sobre a saúde.
OBJETIVO: Analisar os fatores referentes às condições de trabalho associadas à autoavaliação do estado de saúde em trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da
Bahia.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo quantitativo exploratório, do tipo cortetransversal. A coleta de dados foi feita através da aplicação de um questionário em 451
trabalhadoras de enfermagem de serviços públicos de atenção básica à saúde de cinco
municípios da Bahia. A auto-avaliação do estado de saúde foi identificada a partir da
pergunta: “De modo geral, em comparação às pessoas da sua idade, como você
considera o seu próprio estado de saúde?”. Para verificar os fatores associados
empregou-se a técnica de análise bivariada, em uso de razões de prevalências (RP),
valor de p e intervalos de confiança.
RESULTADOS: Foi identificada prevalência de 15,8% de auto-avaliação negativa do
estado de saúde, e os seus fatores de exposição identificados foram: ser técnica/auxiliar
de enfermagem (RP: 1,71; IC: 1,02-2,89), ter mais de 10 anos de trabalho (RP: 2,14; IC:
1,29-3,54), não desenvolver atividades compatíveis com seu cargo (RP: 2,46; IC: 1,354,47), ser responsável pelo trabalho doméstico (RP: 1,96; IC: 1,22-3,15) e estar expostas
à média (RP: 2,36; IC: 1,16-4,75) e alta sobrecarga doméstica (RP:2,93; IC: 1,51-5,69).
CONCLUSÃO: Os resultados encontrados corroboram com as evidências científicas,
reafirmando a relação das condições de trabalho, incluindo aqui o trabalho profissional
e doméstico, e o processo saúde-doença. Vale salientar, ainda, que ao avaliar condições
de saúde e trabalho de mulheres se faz necessária a incorporação do trabalho doméstico
nesta analise, por estas serem as principais responsáveis por estas atividades, ainda que
ativas profissionalmente. Esta assertiva foi observada ao identificar a associação do
trabalho e da sobrecarga doméstica no adoecimento de trabalhadoras.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do trabalhador; Enfermagem; Trabalho doméstico;
Gênero; Percepção de saúde.
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Título: Câncer mamário: ações de prevenção na atenção primária à saúde.
LIMA, K. D.; GOMES, M. F.; BUSHATSKY, M.; RAMOS, A. I. G.; ALVES, J. S.
Introdução: O câncer de mama é a principal neoplasia entre as mulheres em todo o
mundo, sendo responsável por 16% de todos os cânceres femininos. Dentro dessa
perspectiva, a Atenção Primária à Saúde se detém como um importante nível no controle
do câncer no país,sendo responsável por realizar ações voltadas para a promoção da
saúde e prevenção do câncer,diagnóstico precoce e às ações clínicas para o seguimento
de doentes. Objetivo: Levantar ações de prevenção do câncer da mama feminina,
segundo as fases de Leavell& Clarck (1976). Método: Estudo transversal, descritivo,
com abordagem quantitativa, efetuado por meio de um questionário com mulheres
acima de 18 anos cobertas pelas Unidades de Saúde da Família (USF) do município de
Carpina (PE) entre os meses de agosto e setembro de 2012. As variáveis estudadas
foram compostas por dados de caracterização socioeconômica e sanitária dos
sujeitos,assim como questionamentos a respeito das ações de prevenção do câncer de
mama no nível primário, secundário e terciário. Para análise utilizouse o Epi Info versão
3.5.2. Todas as participantes foram previamente esclarecidas sobre os objetivos da
pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi
encaminhado e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do HUOC/PROCAPE sob
CAAE: 04055912.0.0000.5192. Resultados: Na amostra composta por 247 mulheres,
observouse que para a maioria o acesso à educação voltada ao câncer de mama
é ainda escasso, visto que, apenas 14,9% (37) informaram ter recebido algum tipo de
informação sobre a doença nas USFs

cadastradas. Em relação às estratégias de

detecção precoce da doença, a realização da mamografia pelo públicoalvo
apresentouse satisfatória com 82,8% (48), porém 77% (94) das participantes com 40
anos ou mais nunca tiveram suas mamas examinadas clinicamente na USF cadastrada.
Quando questionadas sobre os possíveis locais de reabilitação para a recuperação física
e psicossocial após um diagnóstico de câncer, apenas 13,8% (34) citaram o município
estudado. Conclusão: Diante dos resultados alcançados, pôdese constatar que há
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certa iniquidade com relação às ações de prevenção ao câncer de mama nas USFs do
município em pauta.
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Perfil epidemiológico das classificações dos óbitos infantis investigados, Betim-MG no período
de 2012-2013.
Autores: Vanessa de Melo Coelho Azevedo Santos, Isabela Farnezi Veloso, Roberto Campos
Amado, Rodrigo Donizete Silva.

Resumo

Introdução: A vigilância dos óbitos infantis é uma estratégia de redução da mortalidade infantil,
que contribui para melhorar o registro dos óbitos qualificar as causas e possibilita a adoção de
medidas para a prevenção de óbitos evitáveis e aprimoramento das ações e dos serviços de saúde
ofertadas as gestantes e crianças do município. A atuação de comitês de investigação torna
possível a elucidação dos casos classificando os óbitos quanto a evitabilidade dos mesmos e ainda
quanto ao grupo de possíveis causas, fatores ou agravantes.
Objetivo: apresentar resultados das investigações de óbitos infantis do município de Betim
Método: Trata-se de um estudo descritivo das investigações de óbitos fetais e infantis ocorridos
no período de 2012 e 2013 de residentes de Betim que foram classificadas de acordo com os
critérios propostos pelo manual de investigação proposto pelo Ministério da Saúde.
Resultado: Em 2012 e 2013 foram concluídos as investigações de respectivamente 35 e 38
óbitos infantis, após análise da coleta de dados 83% e 86% respectivamente foram considerados
evitáveis, ao submeter os óbitos às classificações de: Wigglesworth; Keeleing et al; Confidential
enquiry into Maternal and child Health,2005 (Wigllesworht) e à classificação da Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) nos dois períodos estudados as classificações que
apareceram em primeiro lugar foram a do grupo 4 da Wigglesworth , imaturidade e
prematuridade com 37% e 44% respectivamente e do grupo 2 da SEADE, redutíveis por
adequado controle da gravidez correspondendo 40% e 47% respectivamente. Apareceram
ainda em segundo lugar como resultado de classificações em 2012 o grupo de óbitos por causa
de infecção Wigglesworth 5(W5) com de 17% enquanto por SEADE foi o grupo 4 (S4) com 17%
de óbitos redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces. Já em 2013 o
segundo lugar altera o perfil devido o aparecimento de 10% de óbitos por malformação letal ou
possivelmente letal do grupo (W1) mantendo o grupo de óbitos redutíveis por ações de
prevenção e diagnóstico e tratamento precoce de Seade (S4) com 13%.
Conclusão: É importante a manutenção da estratégia de investigação de óbitos e manter um
comitê atuante para que os óbitos sejam submetidos a uma classificação e consequentemente
elucidação dos principais fatores de relevância do ocorrido bem como o estabelecimento de um
perfil dos mesmos numa série de tempo. Podemos verificar que o município de Betim no
referido período apresentou índices altos de mortes evitáveis e ainda indicado pela proporção
das classificações apresentadas que a organização de saúde local deverá revisar as ações de
saúde reprodutiva, principalmente em relação a atenção à saúde da mulher durante o ciclo de
gestação indicando mais precisamente na qualificação das ações de pré-natal.
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O
DENASUS,
AUDITANDO
OS
RECURSOS
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL 29 NOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, BRASIL,
2010.
ALMEIDA, G.M. ; Massuda, T.; VIEIRA, L.M.
O DENASUS, no processo de trabalho, redefine estratégias para alcançar resultados que
possam subsidiar de forma mais proativa, efetiva e eficaz a gestão. Assim, a auditoria
do SUS se constitui em ferramenta para auxiliar os gestores no cumprimento de sua
responsabilidade perante a garantia a e o direito à saúde e a vida. É nessa linha que foi
definida a ação de auditoria para verificar o cumprimento da aplicação de recursos
provenientes de receita própria em ações e serviços nos 27 estados e no Distrito Federal.
Metodologia: Realizadas auditorias em 27 estados e Distrito Federal no ano de 2010,
para auditar o exercício de 2006 e 2007. Com equipes de auditores do componente
federal e componente estadual do Sistema Nacional de Auditoria. Criou-se roteiro para
padronizar a coleta de dados e sua posterior análise.
Resultados: Demonstraram que: os exercícios de 2006 e 2007: A maioria dos Estados
(16 em 2006 e 17 em 2007) não cumpriu a EC 29, aplicando percentual abaixo do
mínimo de 12% respectivamente. Importante destacar que, além dos 27 Estados
realizarem despesas indevidamente classificadas como sendo ações e serviços de saúde,
a maioria teve as contas aprovadas pelos respectivos Tribunais de Contas (26 em 2006 e
24 em 2007). Em relação à aprovação das contas pelos respectivos Conselhos de Saúde
foram oito em 2006 e 10 em 2007. Quatro Estados em 2006 e cinco em 2007 fizeram
aplicações financeiras dos recursos do SUS em prejuízo das ações e serviços de saúde.
A movimentação dos recursos da saúde não foi feita exclusivamente pelo Fundo de
Saúde em 16 e 15 Estados nos anos de 2006 e 2007, respectivamente. O mesmo vale
para a execução dos recursos próprios em ações e serviços de saúde pelo Fundo de
Saúde. Houve grande diferença entre os resultados do percentual de aplicação em ações
e serviços de saúde com recursos próprios calculados pela auditoria e os apresentados
pelos Estados no Balanço Geral do Estado e na declaração encaminhada ao Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde pelos Estados. Conclusão: Os
resultados apontam para a necessidade de priorizar a manutenção dessa ação anual,
como um dos mecanismos de garantir o fiel cumprimento da aplicação mínima
constitucional em ações e serviços de saúde. Subsidiar CONASS, CONASEMS, CIT,
CIB sobre o cumprimento das EC-29 nos respectivos estados auditados, e na
implementação e aperfeiçoamento das políticas se saúde.
Palavra chave: auditoria, emenda constitucional 29, recursos próprios e gestão.
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Impactos da gonartrose em idosos socialmente ativos, Manaus-AM
Vanessa Christina Costa da Silva
Eleandro Brandao Marques
A artrose do joelho, também conhecida como gonartrose, é marcada
principalmente pela destruição progressiva da cartilagem articular e formação
de ossos nas margens da articulação. A incapacidade gerada pela gonartrose
leva os idosos à pior percepção de saúde mental, como também a dor está
diretamente relacionada à depressão. O presente estudo objetiva avaliar os
impactos psicossociais causados pela gonartrose em idosos socialmente
ativos. Participaram 56 idosos cadastrados pelo centro vida ativa da terceira
idade, Manaus-AM. Utilizou-se como instrumento o WOMAC (Western Ontario
e McMaster Universidades Artrite Index), contendo perguntas referentes à dor e
às condições gerais do indivíduo, aplicado sob forma de entrevista pessoal pelo
pesquisador. Dos 56 idosos participantes, 30 (53,57%) relataram rigidez ao
levantar pela manhã. A maior queixa de dor deu-se para a atividade de subir e
descer escadas (22/39,29%). Quanto às atividades de vida diária, o maior grau
de incapacidade foi referido para as tarefas de: trabalho doméstico maior
(25/44,64%), subir escada (21/37,5%); descer escada (18/32,14%) fazer
higiene

e

levantar-se

do

toalete

(17/30,36%)

e

entrar

e

sair

da

condução(16/28,57%). Os entrevistados são idosos socialmente ativos, mas,
ainda assim, pudemos perceber que a gonartrose é capaz de trazer impactos
psicossociais negativos a seus portadores, com prejuízo às atividades de vida
diária.
Palavras-‐chave:	
  Gonartrose;	
  Idosos;	
  WOMAC	
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PREVALÊNCIA DE INATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS EM
ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO.
Cezar Augusto Casotti, Franck Nei Monteiro Barbosa, Luciene Dias Bispo, Paulo da
Fonseca Neto, Tiago Santos Nascimento.

A atividade física feita regularmente pode promover benefícios à saúde das pessoas. Por
outro lado, a inatividade física pode vir a comprometer a saúde física e mental. Na
adolescência, esse comportamento é um dos fatores de risco que pode contribui para as
principais causas de morbidade e mortalidade nessa população. Este estudo objetivou
identificar a prevalência de inatividade física e os fatores associados em adolescentes
matriculados em escolas publicas do ensino médio. Trata-se de um estudo
epidemiológico de corte transversal, com escolares com idade de 14 a 19 anos do ensino
médio de escolas públicas estaduais. Amostra foi casual simples. A variável dependente
inatividade física foi mensurada a partir do relato das atividades diárias de dois dias na
semana e um no final de semana, sendo considerado inativo fisicamente o escolar cujo
gasto energético foi menor ou igual a 36,9Kcal/kg dia. As variáveis independentes
foram gênero, idade, turno, série, classe econômica, escolaridade do pai e da mãe, uso
do cigarro, consumo de bebida alcoólica. Foi realizada a análise bivariada, por meio do
teste de associação entre as variáveis independente e os desfechos estudados, utilizandose o teste qui-quadrado de Pearson, sendo o nível de significância p < 0,05. Foram
avaliados 840 escolares, sendo a média de idade foi de 16,59 anos (±1,36). A
prevalência de inatividade física em adolescentes foi de 53,32%, sendo
significativamente maior no sexo feminino (72,3%). Foram fatores associados à
inatividade física o gênero, a idade, turno que estuda, escolaridade do pai e escolaridade
da mãe. A prevalência de inatividade física entre os adolescentes pesquisados foi
elevada e estreitamente associada aos fatores sociodemograficos, o que demonstra a
necessidade de programas de promoção a saúde e mudança no estilo de vida dessa
população.
Descritores: Atividade motora. Adolescente. Comportamento. Sedentarismo. Estilo de
vida.
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PREVALENCIA DE HIV EM UM CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
DO PIAUÍ
KARINNA ALVES AMORIM DE SOUSA
ANDRÉIA ALVES DE SENA SILVA
DANIELLA MENDES PINHEIRO
TELMA MARIA EVANGELISTA DE ARAÚJO
INTRODUÇÃO: O HIV/AIDS é um problema de saúde pública mundial. É preciso
garantir o acesso universal precoce aos testes de diagnóstico da infecção pelo HIV.
Nesse contexto inserem-se os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) que
são serviços de saúde específicos que realizam ações de diagnóstico e prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis. Nesses serviços, é possível realizar testes para
HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. OBJETIVOS: Levantar a prevalência do
HIV na população atendida pelo CTA; Caracterizar os usuários soropositivos;
METODOLOGIA: Pesquisa descritiva de abordagem quantitativa do tipo transversal
realizada em um CTA estadual localizado na capital Teresina, no período de janeiro a
março de 2104, utilizando-se as fichas do sistema de informação dos CTA’s – SI-CTA,
referente aos atendimentos realizados em 2013 (n=3.108). O estudo respeita o sigilo
das informações e os preceitos éticos do Conselho Nacional de Saúde, conforme
resolução 466/12. RESULTADOS: A prevalência do HIV foi de 57/1000 pessoas
atendidas no CTA. Dos 177 casos positivos, 67,80% são do sexo masculino,
predominantemente da faixa etária de 26 a 35 anos (42,37%), com 8 a 11 anos de
estudo (41,24%), solteiros (66,66%). O motivo de procura ao serviço mais frequente foi
exposição a situação de risco (57,62%), seguido por encaminhamento de outros
serviços de saúde (20,33%). Dentre os atendimentos destaca-se maior recorte
populacional: população em geral (63,27%), seguido de população LGBT (31,07%) e
usuários de drogas (17%). E vale ressaltar que 16,38% já conheciam sua situação
sorológica. O principal tipo de exposição relatado foi a relação sexual (95%).
Observou-se a presença de co-infecções associadas ao HIV: Sífilis (22,6%), Hepatite
B e C (1,12%). CONCLUSÃO: Em serviços como o CTA, a procura pelo conhecimento
acerca do status sorológico para o HIV, vem aumentando especialmente entre
populações específicas. No estado do Piauí, o perfil epidemiológico dos usuários
confere com as estatísticas nacionais quanto a predominância dos fenômenos da
AIDS. A relação sexual continua sendo a principal forma de exposição ao HIV.
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Comportamiento de la mortalidad por cáncer colorrectal. Argentina, 1997-2012
Autores:
- María Graciela Abriata (Instituto Nacional del Cáncer – Argentina)
- Guillermo Raúl Macías (Universidad Nacional de La Matanza – Argentina)
Introducción: El cáncer colorrectal representa la segunda causa de muerte por cáncer en ambos
sexos en Argentina. En GLOBOCAN 2012 se observan tendencias decrecientes en la mortalidad por
esta causa en EEUU y Europa; mientras que en el país aumenta anualmente 0.6% en hombres y
disminuye 0.8% en las mujeres.
Objetivo: Analizar diferencias regionales en la mortalidad por cáncer colorrectal de Argentina
entre 1997-2012 según grupos seleccionados de edad y Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP).
Método: Se seleccionaron defunciones codificados como C18-21 (CIE10a Rev.) (Dirección de
Estadísticas e Información de Salud). Poblaciones de Censos Nacionales 2001 y 2010 y
proyecciones intercensales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). Se calcularon Tasas
Específica (TE) de mortalidad para 35-49 años (Adultos Jóvenes - AJ) y 50-74 (Adultos Mayores –
AM); Tasas de Mortalidad Ajustadas por Edad (TMAE) y Tasas Ajustadas por Edad (TAE) de APVP
con población mundial estándar. Las tendencias fueron analizadas con Joinpoint Regression,
analizando el Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA). Se elaboraron mapas temáticos de:
TE; TAE de APVP y tendencias agrupando los PECA en quintiles de magnitud y dirección ordenada.
Resultados: Sobre 24 distritos los PECAs de las TMAE según sexo muestran aumentos en mujeres
en 16 provincias (significativo en 2) y en 18/24 provincias en hombre (significativo en 9). Las
variaciones registradas en los PECAs de las TE de mortalidad no fueron estadísticamente
significativas. La mortalidad en AJ aumenta en las regiones NEA y NOA del país y en AM en todas
las regiones, excepto en Centro. Los APVP se mantienen estables a nivel país en ambos sexos.
Mientras que las TAE de APVP aumentan en hombres de todas las regiones; en las mujeres se
mantienen estables en las regiones Centro y Sur.
Conclusión: El comportamiento de la mortalidad por cáncer colorrectal difiere según sexo en el
país y sus regiones geográficas. Debido a la falta de series históricas de la incidencia de este cáncer
en Argentina no se puede evaluar si existe un cambio en el comportamiento de este tumor
tendiendo a afectar con mayor frecuencia a los adultos jóvenes. Las diferencias regionales podrían
deberse a variaciones de accesibilidad y oportunidad diagnóstico-terapéutica.
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MORBIMORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS NO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
A morbimortalidade por causas externas tem se constituído um grave problema de
saúde pública, pois pessoas jovens têm sido vítimas, acarretando altos custos para
família e para o Estado, bem como perdas irreparáveis. O estudo teve como objetivo
descrever os dados de morbimortalidade por causas externas no município de Santo
Antônio de Jesus. Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal, documental,
exploratório de abordagem quantitativa. Foram utilizados dados secundários do Sistema
de Informação de Mortalidade (SIM) no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de
2011 e dados do Sistema de Informação Hospitalar - SIH-SUS no período de Janeiro de
2008 a Julho de 2013, sendo os dados coletados para ambos os sistemas referentes à:
causas externas gerais, acidentes de transporte e contato com arma de fogo e arma
branca de residentes no município de Santo Antônio de Jesus. A coleta de dados foi
realizada em Setembro de 2013 e a interpretação dos dados deu-se através de frequência
simples e absoluta a partir de dados brutos coletados e representados através de tabelas.
Além disso, foi calculado o coeficiente de mortalidade para causas externas com base
nas estimativas populacionais do IBGE/DATASUS, bem como o cálculo de Variação
Proporcional Percentual (VPP). Os resultados apontaram que a maioria das vítimas de
acidentes de trânsito, sobre morbimortalidade são pessoas da cor parda, jovens e adultos
do sexo masculino, com idades entre 15 a 24 anos, 30 a 59 anos, e no que diz respeito à
mortalidade por arma de fogo e arma branca os dados estavam zerados. As mortes por
acidentes de trânsito provocadas por motocicleta foi a maior causa. Com relação a
variável raça/cor observou-se que um grande contingente de pessoas foram classificadas
como sem informação. Sobre o coeficiente de mortalidade por causas externas em Santo
Antônio de Jesus, o ano de maior coeficiente foi o de 2010 representando um total de
96,71% com base na população estimada em 90.985, seguida do ano de 2011 com um
coeficiente de 71,7%. O coeficiente de mortalidade por causas externas com base no
cálculo da VPP foi de 29,02%, tendo assim um percentual positivo representado por
esse aumento. Conclui-se que a morbidade por causas externas foi maior que a
mortalidade. Daí a necessidade urgente de programas de educação para o trânsito, com
técnicas adequadas, visando atingir esse grupo de risco. Por outro lado, sabendo que os
óbitos por acidentes de trânsito constitui-se hoje um grave problema de saúde pública,
faz-se necessário a atuação dos profissionais de enfermagem na prevenção e no
atendimento imediato a essas vítimas.
Palavras-chave: Causas Externas, Acidentes, Violência
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DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS INFANTIS EVITÁVEIS NA SERRA EM 2013

Autores: Alexandre Coutinho Sattler, Juliana Lopes Favero, Celise Carvalho Gabetto, Maria Thereza
Bermudes Nader, Elzeny Gama Carlos.

Introdução: A taxa de mortalidade infantil indica o perfil sócioeconômico de uma população e a
organização das políticas públicas. Aprofundar o conhecimento dos óbitos em menores de 1 ano, é
essencial para o planejamento e intervenção das ações pela rede de saúde. No município da Serra, foi
instituído o Comitê de Mortalidade Materno-Infantil (CMMI), que dentre as diveras funções está a
investigação de 100% das causas de óbitos infantis. É considerado como um indicador sensível à qualidade
da atenção prestada pela rede de saúde. O óbito evitável é aquele cuja causa está relacionada à
intervenção no campo da saúde, e portanto, poderia ter sido evitado. Objetivo: Identificar a distribuição dos
óbitos infantis segundo as regiões de saúde, cobertura de estratégia da atenção básica, pelos
componentes, pelas causas e pelo grau de evitabilidade. Método: Estudo observacional. Foram estudados
todos os óbitos infantis de residentes da Serra, ocorridos entre janeiro a setembro de 2013, registrados no
sistema de informação de mortalidade. Os eventos foram investigados e classificados pelo CMMI, segundo
o grau de evitabilidade proposto pela Fundação SEADE, a qual classifica em 3 grandes grupos: I- Evitáveis;
II- Não evitáveis e III- Mal definidas. Resultados: Ocorreram 71 óbitos infantis, distribuidos nas 7 regiões de
saúde, sendo: 10 em Carapina, 10 em CIVIT, 10 em Serra Sede, 10 em Jacaraípe, 10 em Castelândia, 7
em Laranjeiras e 15 em Novo Horizonte. A taxa por região variou de 9,27 a 20,80 (por mil nascidos vivos).
As causas frequentes de óbito foram a doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) (11),
gemelaridade (6), múltiplas malformações (5) e a ruptura prematura da membrana amniótica (5). Na
distribuição por componente, 61,97% (44) dos óbitos foram neonatais e 38,03% (27) pós neonatais. O
território coberto pela estratégia saúde da família (ESF) apresentou 50,7% (36) dos óbitos. A classificação
de evitabilidade registrou que 16,9% (12/71) dos óbitos foram classificados como não evitáveis e 83,1% (59)
foram classificados como evitáveis pelo adequado controle da gravidez. Conclusão: O estudo permite
identificar que há grandes diferenças regionais em relação à TMI, sendo a maioria dos óbitos no periodo
neonatal. A principal causa de óbito foi a DHEG, ocorreu em território ESF e a maioria foi classificada como
evitável, constituindo uma iniquidade em saúde.
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Título: Implantação da Vigilância de Violência e Acidentes (Viva – Contínuo) na
cidade do Rio de Janeiro: avanços e desafios.

Silvana Costa Caetano – CAETANO, S.C,

Flavio Dias da Silva – SILVA, F.D.
Caio Luiz Pereira Ribeiro - RIBEIRO, C. L. P
Marina Maria Baltazar de Carvalho – CARVALHO, M.M.B.
Jamila Ferreira Miranda dos Santos - SANTOS, J.F.M
Mariana Areas - AREAS, M.
Gabriella dos Santos Pedrosa - PEDROSA, G.S.
Erika Ferrer - FERRER, E.
INTRODUCAO: Em 2006 tem início a estruturação do Sistema de Vigilância dos casos
de violência domestica sexual e outras violências no Município do Rio de Janeiro
(MRJ). Implantado inicialmente em unidades de referência para atendimentos às
vítimas de violências (maus tratos e abuso sexual em crianças e adolescentes, adultos
vítimas de violência sexual em maternidades, serviços de emergência, ambulatórios
especializados). Em 2009, devido às suas especificidades e caráter compulsório das
notificações das violências doméstica, sexual e outras violências, as mesmas passam
a integrar
o Sistema
de Informação de Agravos de Notificação
(SINANNET). OBJETIVO: Descrever o processo de implantação da vigilância da
violência doméstica, sexual e outras violências (VIVA Contínuo) no MRJ.METODO:
Estudo descritivo, retrospectivo, baseado em análise documental de relatórios da
Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis entre os anos de
2006 e 2013.RESULTADOS: Em 2006 a vigilância inicia a estruturação do banco de
dados da ficha de Notificação de Maus Tratos/Abuso Sexual em crianças e
adolescentes no MRJ e apoia às demandas de estruturação do Sistema VIVA do
Ministério da Saúde (MS). A partir de 2009: inicia o processo de implantação da ficha
notificação de violência no SINAN NET sendo realizados: grupo de trabalho, seminário
(198 participantes) e capacitações (268 profissionais). Entre 2010-11: Formação
grupos articuladores nas áreas de planejamento (AP) da cidade e 10 encontros
regionais (403 profissionais de saúde e parceiros intersetoriais). Ano 2012: processo
de certificação das Unidades Promotoras da Solidariedade (75 candidatas e 30
certificadas). Ano 2013: implantado indicador de avaliação das unidades notificadoras
de violência domestica, sexual e outras violências nas 10 AP da cidade. Em 2009,
tivemos 11 unidades de saúde notificadoras de casos de violência e até dezembro de
2013 foram registradas 251 unidades de saúde.
CONCLUSÃO: A implementação da vigilância da violência doméstica, sexual e outras
violências é um desafio constante: a cada ano há maior visibilidade para o tema com a
identificação de várias formas de violência nos ciclos de vida (caracterização do perfil
das vítimas, local de ocorrência, dos agressores, etc), subsidiando as ações da linha
de cuidado e fortalecimento das redes de proteção às pessoas em situação de
violência.
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Taxas de mortalidade infantil no município de Itaúna (MG), 2006-2010
Deolane E. V. Antunes
Carla Machado
Luciana Francisca
Introdução: A taxa de mortalidade infantil é considerada indicador sensível para avaliar
qualidade de vida e do nível de desenvolvimento de uma população. O monitoramento
dos componentes neonatal e pós-neonatal constituem um instrumento fundamental na
elaboração de políticas públicas efetivas na saúde da criança.
Objetivo: Analisar a evolução das taxas de mortalidade no Município de Itaúna, no
período de 2006 a 2010, e as causas básicas.
Métodos: Utilizando-se os sistemas de informação produzidos pelo Ministério da Saúde
(SIM e SINASC), analisou-se as taxas de mortalidade infantil e as causa básica de
morte segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID 10).
Resultado: Observou-se que a tendência da mortalidade infantil foi declinante entre os
anos 2006 (CMI=15,83/1000 nascidos vivos) a 2010 (CMI= 14,15/1000), sendo que os
anos de 2008 e 2009 alcançou-se os índices estabelecidos pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). O principal responsável por este declínio foram os componentes neonatal
tardio e pós-neonatal. De 2006 a 2010, as principais causas de óbito neonatais foram as
prematuridade, baixo peso, afecções perinatais, hipoxia intra-uterina e aspiração
neconial; entre os pós-neonatais destacaram-se septicemia bacteriana do recém-nascido
e má formações.
Conclusão: A série temporal mostrou em alguns anos queda da taxa de mortalidade
infantil, no município de Itaúna. Entretanto a mortalidade infantil ainda é evidente no
componente neonatal precoce. Observou-se que a assistência à saúde da criança, no
município do Itaúna, ainda deixa a desejar no que se refere à integralidade da assistência
desde o período pré-natal. Ações na Atenção Primária em Saúde como a assistência prénatal de qualidade, vigilância dos nascidos vivos e das puérperas, e investimentos nos
outros níveis de atenção como, a ampliação e melhoria do parto, especialmente no que
se refere à assistência às gestantes de risco com ameaça de parto prematuro e acesso a
altas tecnologias que requerem esse recém-nascido são algumas estratégias que
merecem maior cuidado.
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A REVELAÇÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL: contextos sociais, discriminação e
agressão.
Luiz Fabio Alves de Deus – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Maria Amélia de Sousa Mascena Veras – Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo
Manoel Ribeiro – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Gabriela Calazans – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Vera Paiva – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
Equipe Sampacentro
Introdução: A revelação da orientação sexual é um dilema presente ao longo da
trajetória de vida das pessoas homossexuais, em razão da naturalização da
heterossexualidade. O compartilhamento da informação é mediado por fatores
emocionais, sociais e políticos que impactam nas condições de saúde desta população.
Objetivos: Descrever a revelação da orientação sexual de homens que fazem sexo, com
homens (HSH) segundo características sociodemográficas, contextos e graus de
compartilhamento e episódios de discriminação e agressão. Métodos: Inquérito
utilizando amostragem por tempo-espaço (TLS) entre HSH que frequentam espaços de
sociabilidade da região central da cidade de São Paulo. Frequências e proporções são
apresentadas. Os testes qui-quadrado de Pearson e Exato de Fischer foram usados para
as diferenças entre as proporções; qui-quadrado de tendência para as variáveis ordinais.
Nível de significância <00,5. Resultados: Foram entrevistados 1217 participantes (18 a
77 anos), predominou identidade homossexual (82%), raça/cor branca (59%), com
graduação concluída (43%); com trabalho formal (90%); estrato socioeconômico B
(57%); a maior parte não praticava religião (51%) e solteiros (55%). A revelação da
orientação sexual foi maior entre os mais jovens, os de raça/cor branca, os que estavam
namorando e entre os participantes com identidade homossexual; 52% dos participantes
compartilharam a orientação sexual em todos os contextos sociais, a distribuição da
revelação entre os domínios da vida se deu em ordem crescente nos contextos de
amizade, dos serviços de saúde, familiar, trabalho e escolar. Houve tendência crescente
a episódios de discriminação e agressão à medida que a orientação estava compartilhada
em um maior número de contextos sociais. Conclusão: A revelação da orientação
sexual é ainda um desafio na trajetória de homens homossexuais, acentuada por
barreiras sociais. Este estudo sugere que quanto mais contextos sociais compartilham a
informação acerca da orientação sexual maior é a possibilidade da ocorrência de
episódios de discriminação e agressão. Discutir estratégias de reduzir estigma e
discriminação é fundamental para assegurar a saúde integral das pessoas homossexuais.
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SÍFILIS CONGÊNITA E SÍFILIS EM GESTANTES NO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS: UM PROBLEMA DE SAÚDE
PÚBLICA (2007-2012)
Elenir Terezinha Rizzetti Anversa- Secretaria de Município da Saúde de Santa
Maria/RS.
Tamires Daros dos Santos- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Nicássia Cioquetta Lock - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Sandra Trevisan Beck- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Teresinha Heck Weiller- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Valéria Parecida Da Rosa- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.
Luciane da Silva Ramos- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.

Introdução: Visando uma ação conjunta entre a Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), e a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria/Vigilância Epidemiológica,
o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET) Saúde/Vigilância em Saúde
(PET Saúde/VS) tem como perspectiva a inserção das necessidades do serviço como
fonte de produção de conhecimento e pesquisa na universidade, produzindo novas
informações para fomentar as políticas públicas. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS), ocorrem 340 milhões de casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) no mundo por ano, deste número, 12 milhões se referem à sífilis. A ocorrência de
sífilis evidencia falhas dos serviços de saúde, particularmente da atenção ao pré-natal,
assim tornou-se uma doença de notificação compulsória no Brasil. Objetivos:
Evidenciar a incidência da sífilis congênita e da sífilis em gestantes no município de
Santa Maria no período de 2007 – 2012. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo
epidemiológico realizado através de dados secundários do banco de dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação SINAN-NET do município, cuja população
estudada englobou os casos notificados de sífilis congênita e sífilis em gestante de
mulheres residentes em Santa Maria/RS, no período de 2007 a 2012. A análise dos
dados foi realizada no programa SPSS, versão 13.0 for Windows. O projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Santa Maria/RS sobre o
protocolo nº 23081.012145/2011-67 e registro do CONEP nº 243. Resultados: O total
de casos notificados de Sífilis Congênita de 2007 a 2012 foi de 74, já os de Sífilis em

2125

gestante foi de 130. Evidencia-se que há um crescente aumento no número de casos de
sífilis em gestastes que têm se intensificado a partir do ano de 2010 com 17 casos
(13,1%), em 2011 com 31 casos (23%) e no ano de 2012 foram 51 casos notificados
(39,2 %). O mesmo ocorre com a sífilis congênita, em que, no ano de 2010 foram
notificados 13 casos (11%), em 2011 ocorreram 17 casos (23%) e em 2012 foram 30
casos (41%).Conclusão: A partir disso, o aumento de casos de sífilis congênita e
gestacional, torna-se um problema de saúde pública, em que são necessárias campanhas
de prevenção e educação em saúde para a população, diagnóstico precoce, qualidade da
realização do pré-natal, além do correto tratamento da gestante e do parceiro.
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Fatores associados ao excesso de peso, hipertensão arterial e diabetes
em adventistas do sétimo dia
Leidjaira Juvanhol Lopes¹, Karine de Lima Sírio Boclin²,
Maria del Carmen Bisi Molina³, Elizabete Regina Araújo de Oliveira³
1 Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ
3 Universidade Federal do Espírito santo, UFES
Introdução: os adventistas do sétimo dia são mundialmente conhecidos por seu estilo de vida, o
qual combina hábitos saudáveis como possuir uma dieta preferencialmente vegetariana, evitar o
consumo de café, chá e outras bebidas que contenham estimulantes, ter uma prática regular de
atividades físicas, e abster-se de tabaco, álcool e outras drogas. Pesquisas de âmbito internacional
têm demonstrado que esse grupo apresenta menor morbimortalidade e maior longevidade
quando comparados à população geral. No Brasil, entretanto, as evidências ainda são escassas.
Objetivos: estimar a prevalência de excesso de peso, hipertensão arterial e diabetes, e fatores
associados em adventistas do sétimo dia de Vitória, Espírito Santo. Método: estudo seccional
realizado com 361 adventistas com idade igual ou superior a 30 anos. Informações sobre aspectos
sociodemográficos, de religiosidade, comportamentos, medidas antropométricas e morbidades
autorreferidas foram coletadas através de questionário estruturado. Realizou-se análise bivariada
por meio do teste qui-quadrado de Pearson e do teste exato de Fisher. Resultados: as
prevalências de excesso de peso, hipertensão arterial e diabetes foram 51,8% (IC95%: 46,2-57,4),
27,1% (IC95%: 22,8-32,0) e 6,6% (IC95%: 4,5-9,7), respectivamente. A proporção de excesso de
peso foi elevada em todas as categorias das variáveis independentes estudadas. Observou-se
associação inversa entre diabetes e renda. As prevalências de hipertensão arterial e diabetes
aumentaram com a idade, diminuíram com a escolaridade, e foram mais altas entre viúvos.
Excesso de peso foi associado com consumo de carne com gordura aparente e de refrigerantes, e
foi mais frequente entre indivíduos que não consomem frutas regularmente e entre não
vegetarianos. Entre ex-fumantes, a prevalência de hipertensão arterial foi maior. Conclusão: em
oposição ao esperado para populações de baixo risco, os adventistas estudados apresentaram
proporções expressivas de excesso de peso, hipertensão arterial e diabetes, bem como de
determinados fatores de risco investigados. Aspectos sociodemográficas e comportamentais
foram associados à presença desses desfechos.
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Hábito de fumar na população cigana: resultados preliminares
Autores: Ana Cláudia Conceição da Silva
Iana Verena Santana Albuquerque
Bruno Gil de Carvalho Lima

INTRODUÇÃO: O hábito de fumar pode resultar em mortalidades na população geral.
O povo cigano, grupo minoritário, apresenta traços distintivos da porção majoritária da
população, ocupa espaço desigual na sociedade, determinado por potenciais fatores de
exposição específicos ao grupo. Fatores sociais, econômicos, ambiental e cultural
influenciam o estilo de vida e comportamentos, ao predispor a situações, como o hábito
de fumar. OBJETIVO: Descrever características relacionadas ao hábito de fumar na
população cigana. MÉTODO: Estudo corte transversal, descritivo exploratório,
multicêntrico, conduzido em quinze municípios, nas regiões Metropolitana de Salvador,
Recôncavo Baiano, Sudoeste, Chapada Diamantina, e Semi-árido, na Bahia, Brasil.
População de 1285 ciganos, amostra aleatória 461 ciganos. Instrumento de coleta de
dados contendo características sociodemográficas, informações sobre o trabalho,
atividades e hábitos de vida, e outras. Variável de interesse: hábito de fumar. Estimadas
freqüências absolutas e relativas das variáveis. Análise e processamento dos dados
mediante o programa SPSS. RESULTADOS: Taxa resposta (60%). Identificou-se
21,6% de indivíduos que fumavam. O hábito de fumar foi expressivo entre os
indivíduos do sexo masculino (54,1%); o casados (93,2%); 33,3% tinham renda familiar
de “até 1 salário mínimo”; 91,8% possuíam filhos; 60,7% não trabalhavam; 96,2% eram
autônomos; 95% realizava atividade de lazer, 18,2% consumia bebida alcoólica, 72,1%
fumavam cigarros. CONCLUSÃO: O desvelamento das características relacionadas ao
hábito de fumar apresentam-se como elemento norteador para a elaboração de
estratégias de promoção e prevenção de agravos à saúde do povo cigano. Sugere-se a
implementação de medidas intersetorias, que visem melhoria nas condições de vida,
valorização cultural, acesso aos serviços de saúde, monitoramento de programas de
saúde específicos.
Palavras-chave: Hábito de fumar; Epidemiologia; Ciganos; Grupos étnicos.
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Abordagem quali-quantitativa dos desafios para controle dos distúrbios
nutricionais e das doenças transmissíveis em creches
Autores:
Maysa Helena de Aguiar Toloni – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Tulio Konstantyner – Universidade de Santo Amaro
Thais Cláudia Roma de Oliveira Konstantyner - Faculdade de Saúde
Pública; Universidade de São Paulo
Giovana Longo-Silva – Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
José Augusto de Aguiar Carrazedo Taddei – Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)
Introdução: As creches têm sido identificadas como focos importantes para as
definições de políticas públicas para a promoção de segurança alimentar e
nutricional entre as populações urbanas de lactentes e pré-escolares de
famílias de baixa renda.
Objetivo: Identificar os desafios enfrentados pela equipe de professores de
creches públicas e filantrópicas na prestação de cuidados e sugerir alternativas
para evitar distúrbios nutricionais e doenças transmissíveis em uma tentativa
de proteger um maior número de crianças neste ambiente em rápida mudança.
Métodos: Foi realizado um estudo transversal, quantitativo e qualitativo com 71
educadores de creches e 270 crianças que frequentavam as creches públicas e
filantrópicas na cidade de São Paulo. Um questionário estruturado e précodificado foi utilizado para a coleta de dados individuais e quantitativos sobre
as crianças e professores, incluindo variáveis demográficas, clínicas,
epidemiológicas, socioeconômicas e ambientais. A abordagem de pesquisa
qualitativa utilizada foi a técnica de grupo focal. Um grupo focal foi realizado
com os educadores de cada creche estudada com base nos critérios e
recomendações da literatura.
Resultados: Os resultados indicam que as crianças matriculadas em creches
filantrópicas eram mais propensas a serem hospitalizados devido a doenças
transmissíveis (p = 0,012). Os professores dessas instituições possuíam, em
média, menor idade, renda e escolaridade (p <0,001) e maiores
responsabilidades de trabalho com base no número de crianças sob seus
cuidados e jornada de trabalho (p = 0,021). Os grupos focais caracterizam as
creches como instituições com rotinas organizadas, práticas alimentares
padronizadas, no entanto, com dificuldades em relação aos cuidados
prestados, à falta de treinamento de pessoal para prestar cuidados de saúde
para as crianças e número insuficiente de educadores.
Conclusão: Este estudo sugere que as oportunidades para identificar crianças
com distúrbios nutricionais e de doenças transmissíveis estão sendo perdidas.
Estratégias para melhorar a saúde das crianças devem focar nas necessidades
dos professores e devem incluir o treinamento contínuo e supervisão em saúde
e nutrição nestas instituições.
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EXPERIMENTAÇÃO DO CIGARRO E FATORES ASSOCIADOS ENTRE
ADOLESCENTES ESCOLARES DE UMA CIDADE DA BAHIA
Cezar Augusto Casotti, Luciene Dias Bispo Veiga, Marcos Henrique
Fernandes, Djanilson Barbosa dos Santos, Franck Nei Monteiro Barbosa, Tiago
de Santana Almeida.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo constitui-se na
principal causa de morte evitável no mundo. É na adolescência, que acontece a
iniciação e se estabelece o hábito de fumar. Este estudo objetivou identificar os
fatores associados à experimentação de tabaco em adolescentes. Trata-se de
um estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico realizado com
escolares com idade de 14 a 19 anos matriculados em escolas públicas de
ensino médio da rede estadual da área urbana do município de Jequié-BA.
Utilizou-se um questionário auto-aplicável de preenchimento voluntário, após
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo responsável
quando menor de 18 anos. Empregou-se o programa Epi DATA para a
digitação dos dados e o SPSS para calcular a razão de prevalência e realizar a
regressão logística multivariada. Participaram do estudo 765 adolescentes,
sendo 59,9% do gênero feminino, 80,4% de etnia não branca, 71,4% não
trabalha, 74% menos favorecidos economicamente e 37,9% fazem uso de
bebida alcoólica. A média de idade foi de 16,50 anos (dp±1,33) anos. As
variáveis determinantes para a experimentação do tabaco foram: pais fumam,
amigos fumam, uso de bebidas alcoólicas, trabalho remunerado, sexo e grupo
etário. Conclui-se que a prevalência de experimentação de tabaco é de 22,4%,
e aumenta de acordo com o sexo, grupo etário, trabalho remunerado, pais
fumantes, ter amigos que fumam e fazer uso de bebidas alcoólicas.
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Determinantes sociais e retardo no início do tratamento de mulheres com câncer
do colo do útero
Camila Gomes de Souza Andrade1, Rosângela Oliveira dos Anjos2, Yesica Liseth Rios Hernandez2, Thaís Nonato dos
Santos3, Euzeli Araújo Silva4, Luciana Jaqueline Xavier Silva5, Deraldo Fernando Falcão Filho6, Guilherme Sousa
Ribeiro7
1

Graduada em Saúde Coletiva - Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia, 2 Graduanda em Enfermagem
- Escola de Enfermagem/Universidade Federal da Bahia, 3 Graduanda em Saúde Coletiva - Instituto de Saúde
Coletiva/Universidade Federal da Bahia, 4Especializanda em Saúde Coletiva e Educação na Saúde/Universidade Federal
do Rio Grande do Sul,5 Doutoranda em Saúde Pública- Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da
Bahia,6Mestre em Medicina Investigativa e Médico do Hospital Aristides Maltez, 7Professor Adjunto do Instituto de
Saúde Coletiva/ Universidade Federal da Bahia e Pesquisador Colaborador do Centro de Pesquisas Gonçalo
Moniz/Fundação Oswaldo Cruz

No Brasil, a maioria das mulheres com câncer do colo do útero é diagnosticada em estágios
avançados, requerendo tratamentos de difícil acesso público na maioria das cidades do país. Em
2013, uma portaria do Ministério da Saúde definiu o prazo máximo de 60 dias para início do
tratamento de pacientes com câncer. Este trabalho objetiva estimar o tempo para início do tratamento
de mulheres com câncer do colo do útero e investigar se características sociais estão associadas ao
retardo no início do tratamento.

Entre maio/2011 e novembro/2012, foram incluídas em um estudo de coorte mulheres com câncer do
colo do útero atendidas em um hospital do SUS de referência para neoplasias de Salvador-BA. Dados
sócio-demográficos foram coletados por entrevista. O estadiamento da doença e a data de início do
tratamento foram obtidos por revisão de prontuários. Pacientes que não apresentaram registro no
prontuário de início do tratamento após 60 dias do primeiro atendimento no ambulatório de
oncoginecologia do hospital foram classificadas como tendo retardo no início do tratamento. Razões
de risco (RR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) foram calculados.

Das 481 pacientes incluídas no estudo, 373 (78%) apresentavam doença em estágio avançado. A
mediana do tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 5 (intervalo interquartil [IIQ]: 210) meses. A mediana de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento foi de 84 (IIQ: 62-120)
dias. Retardo no tratamento ocorreu para 344 (72%) pacientes. Residência no interior (RR: 1,12; IC
95%: 0,95-1,32), menor classe econômica (D/E vs. A/B/C) (RR: 1,33; IC 95%: 0,92-1,93), ensino
primário incompleto (RR: 1,55; IC 95%: 1,10-2,17) e estadiamento avançado da doença (RR: 1,32;
IC 95%: 1,09-1,61) foram indicadores de risco de retardo no início do tratamento.

Os resultados indicam que o retardo no início do tratamento do câncer do colo do útero é frequente
neste hospital e sugerem que ele seja influenciado por desigualdades sociais. Supõe-se que o retardo
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no diagnóstico e no início do tratamento do câncer do colo do útero também ocorra para outros tipos
de câncer e em outros serviços de saúde do país. Para prevenir este agravo e oferecer um cuidado
digno às mulheres com câncer do colo do útero será necessário ampliar a atenção primária de forma
articulada com a rede de atenção oncológica e reduzir as iniquidades em saúde.

Palavra- chave: Câncer do colo do útero; Tratamento; Determinantes Sociais em Saúde.
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FATORES ASSOCIADOS À PERCEPÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE
TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA

Iracema Lua1
Kionna Oliveira Bernardes Santos2
Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: A saúde é o estado de completo bem-estar e é constituída por
múltiplos fatores, pode ser mensurada a partir da percepção do próprio individuo, essa
auto-avaliação do estado de saúde tem sido utilizada em diversas pesquisas, trata-se de
uma medida subjetiva que considera sinais e sintomas de doenças e seus impactos sobre
as dimensões física, mental e social. É um indicador considerado confiável, válido e
relevante para identificar a situação de saúde de indivíduos e populações.
OBJETIVO: Analisar os fatores associados à auto-avaliação do estado de saúde das
trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da Bahia.
METODOLOGIA: Estudo quantitativo descrito e transversal, sendo entrevistadas 451
trabalhadoras de enfermagem de cinco cidades da Bahia em uso de questionário. A
auto-avaliação do estado de saúde foi identificada a partir da pergunta: “De modo geral,
em comparação às pessoas da sua idade, como você considera o seu próprio estado de
saúde?”. E para verificar os fatores associados empregou-se a análise de regressão
logística em blocos, ajustando o modelo gradualmente às variáveis retidas no bloco
inicial, considerando ordem de entrada pré-definida: características sociodemográficas,
hábitos de vida, condições de trabalho, percepção do trabalho e da vida e situação de
saúde.
RESULTADOS: Foram identificadas prevalência de 15,8% de auto-avaliação negativa
do estado de saúde, os fatores de exposição, verificados no modelo final de analise,
foram: incompatibilidade das atividades desenvolvidas com o cargo (RP: 3,42; IC:1,79
– 6,52), média (RP: 3,0; IC: 1,47 – 6,14) e alta sobrecarga doméstica (RP: 3,46; IC: 1,73
– 6,91), situação de trabalho ativo identificado a partir do Modelo Demanda-Controle
(RP: 2,40; IC: 1,22 – 4,73), avaliação ruim da qualidade de vida (RP: 1,83; IC: 1,18 –
2,82) e presença de transtornos mentais comuns (RP: 2,28; IC:1,45 – 3,57).
CONCLUSÃO: Os achados reafirmam a relação entre o processo saúde-doença e as
condições de vida e trabalho, seja ele profissional ou doméstico, o que indica a
importância de discussões e mudanças nas organizações de trabalho da enfermagem na
tentativa de minimizar o estresse e os níveis de insatisfação ocupacional, e implementar
ações de saúde e estímulo ao trabalho saudável desta categoria. Destaca-se o papel do
trabalho doméstico nas investigações quanto à saúde da população feminina.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalhadoras de Enfermagem; Percepção de Saúde; Atenção
Básica; e Gênero.
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Autores: LIMA, Priscilla de Souza; SOUZA, Sandra Luzia Barbosa; ABATH, Marcella de Brito;
BEZERRA, Luciana Caroline Albuquerque; NASSAR, Marcela; VIEIRA, Renata de Souza.
Introdução: As violências são comumente conhecidas como agressões e representam
importante problema de saúde pública, causando danos físicos e emocionais às suas vítimas,
além de consequências sociais e econômicas. Considera-se violência como o uso intencional
de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou
contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão,
morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2002). Seu
impacto na saúde da população pode ser analisado estudando-se as mortes por homicídios e
suicídios e a morbidade por meio dos casos de violência notificados nos serviços de saúde.
Objetivo: Descrever o perfil dos casos notificados de violência doméstica, sexual e/ou outras
violências em Pernambuco, no ano de 2012. Método: Estudo descritivo, transversal, das
notificações do Sinan (VIVA contínuo), a partir da base de dados da SES-PE. Incluíram-se
todos os casos suspeitos e confirmados de violência, notificados no ano de 2012. Resultados:
Foram notificados em Pernambuco, no ano de 2012, 7.289 casos suspeitos e confirmados de
violência doméstica, sexual e/ou outras violências, nos quais 72,7% das vítimas eram do sexo
feminino; 39,3% tinham entre 20 e 39 anos e 54,3% de raça/cor negra (46,6% pardos e 7,7%
pretos). A violência física foi a mais notificada (63,7%), seguida de psicológica/moral (29,3%).
Quanto ao vínculo dos possíveis autores da violência com as vítimas, 12,7% eram cônjuges,
10,6% amigos/conhecidos e 10,2% a mãe. A residência destacou-se como o local de
ocorrência mais frequente (65,0%), seguida da via pública (22,4%). Em 41,8% dos casos foi
necessário encaminhamento para realização de outro procedimento no setor saúde. Em
relação à rede de proteção e assistência, 22,4% dos casos foram encaminhados para a
Delegacia da Mulher; 13,4% para outras delegacias e 11,7% para o Conselho Tutelar.
Conclusão: Os resultados apontam a necessidade de implementação de medidas de
enfrentamento das violências, principalmente no sexo feminino, faixa etária entre 20 e 39 anos,
com enfoque no âmbito doméstico. Nesse aspecto, a notificação nos serviços de saúde
contribui dando visibilidade à violência silenciada no âmbito doméstico. Aprimorar esse
processo subsidiará a proposição de ações e políticas de saúde.
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Afastamento laboral por causas externas em trabalhadores do Amapá.
Autores:
Laise Viana Alves1
Paulo Narley Matos Lacerda1
Nardiel Alves Batista1
Bráulio Érison França dos Santos2
Maira Tiyomi Sacata Tongu3
1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP); 2-Médico, Professor de medicina da UNIFAP, Especialista
em Medicina Legal, Mestre em ciências da saúde. 2-Médica, Professora de
medicina da UNIFAP, Especialista em Oftalmologia e Medicina Legal,
Doutora em Oftalmologia.
Introdução: No processo saúde-doença-trabalho o absenteísmo por doença
é um fenômeno de grande interesse. Entre os principais motivos de
absenteísmo estão as causas externas que compreendem os capítulos XIX e
XX da Classificação Internacional de Doenças(CID 10). Esse tema ainda
necessita de estudos para definição da real prevalência do absenteísmo, das
suas principais causas e do perfil da morbimortalidade do trabalhador
brasileiro, fato esse que dificulta a elaboração de programas voltados para o
atendimento das necessidades dessa população.	
   Objetivo: Identificar a
ocorrência de causas externas como motivo de afastamento laboral dos
trabalhadores formais do Estado do Amapá no período de 2008 a 2012.	
  
Métodos: Estudo descritivo, transversal e quantitativo. Realizado nas
Agências do (INSS). As informações foram retiradas do banco de dados da
Empresa de Processamento de Dados da Previdência(Dataprev). Foram
incluídos na pesquisa Auxílio-Doença por Doença Previdenciária (Espécie
31) e por Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional (Espécie 91), nos
seguintes municípios: Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Amapá, Porto
Grande e Oiapoque.	
   Os dados foram analisados pelo programa SPSS 20.
Projeto aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com número
07954313.7.0000.0003.	
   Resultados: Foram analisados 10.216 benefícios
concedidos, dos quais (41,2%) correspondem a afastamento por Causas
Externas. Desse grupo, (82,9%) eram do sexo masculino e (17,1%) do sexo
feminino. Mais de (52%) ganhava menos de 1 salário mínimo e (39,2%)
ganhavam entre 1 e 2 salários. Pouco mais de (79%) tinham entre 20 e 44
anos de idade. O grupo mais frequente foi o de fratura ao nível do punho e da
mão, que correspondeu a (11%) de todos os casos. Quase (80%) da amostra
recebeu entre 0 e 100 dias de beneficio. A média de dias de afastamento foi
de 73 dias com desvio padrão de 38.	
  Conclusões: Os resultados corroboram
para um entendimento de que as causas externas correspondem à parcela
significativa no total de benefícios concedidos. No Estado do Amapá,
podemos inferir que indivíduos do sexo masculino constituem o principal
grupo acometido. A faixa etária mais acometida é de adultos jovens. Novas
pesquisas são necessárias para a compreensão integral deste problema em
outros grupos de trabalhadores de maneira a auxiliar o desenvolvimento de
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medidas de prevenção de afastamentos por causas externas.	
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PREVALÊNCIA DA SÍFILIS EM POPULAÇÃO ATENDIDA DO CENTRO DE
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE TERESINA-PI

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pela bactéria Treponema
pallidum. Sua transmissão ocorre predominantemente por via sexual. Este estudo
objetiva dimensionar a prevalência da sífilis na população atendida no Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA) de Teresina-PI. Trata-se de um estudo com
coleta retrospectiva, desenvolvido em janeiro de 2014 a partir do levantamento de
dados contidos nas fichas de clientes testados para sífilis, no Centro de Testagem e
Aconselhamento de Teresina (n= 3.360), no período de janeiro a dezembro de 2013.
Os dados foram analisados pelo software Stata Exact. Realizaram-se análises
univariadas, por meio de estatísticas descritivas, tais como distribuição de
frequências e medidas de tendência central, e análise bivariada por meio do teste de
Qui-quadrado, com a finalidade de verificar possíveis associações entre as variáveis
do estudo. A significância estatística foi fixada em p<0,05. Ressalta-se o respeito
aos preceitos éticos legais baseados na Resolução do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) nº466/12. Observou-se predominância do sexo masculino (72,51%),
escolaridade entre 8 a 11 anos (45,69%) e estado civil solteiro (73,17%). Dentre os
motivos da procura pelo serviço, 54,30% relataram exposição à situação de risco,
sendo o tipo mais expressivo a relação sexual (94,40%). Quanto à informação sobre
os serviços prestados no CTA, proveio na sua maior parte de amigos (69,86%). O
recorte populacional dos soropositivos é caracterizado predominantemente pela
população geral (51,32%), seguido do público LGBT (33,44%) e usuários de drogas
(23,17%). A prevalência da sífilis na população estudada foi 89,88 casos a cada
1.000 usuários atendidos e como co-morbidade, destacou-se o HIV com 7,28% dos
casos. Verificou-se associação estatisticamente significativa entre ser reagente para
sífilis com sexo, situação conjugal, uso de drogas e população LGBT (p<0,05).
Evidencia-se a necessidade de realização de outros estudos que aprofundem essa
temática e de estratégias de saúde voltadas para a prevenção de DST,
especialmente da sífilis, tanto dirigidas a grupos populacionais específicos, quanto
voltadas para a população geral.
Palavras-chaves: Doenças Sexualmente Transmissíveis, Sífilis, Vigilância em Saúde
Pública.
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Característica epidemiológica da violência intrafamiliar contra o idoso no
município de Iguatu-CE
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Raimundo Tavares de Luna Neto - Universidade Regional do Cariri; Programa
de Pós Graduação FMABC.
Gisele Lopes Oliveira - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação UECE.
Nicácia Souza Oliveira - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação FMABC.
Francisca Silva de Alencar - Universidade Regional do Cariri; Programa de Pós
Graduação FMABC.
Fernando Adami - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação FMABC.
Denise Maria Christofolini - Faculdade de Medicina do ABC - Programa de Pós
Graduação FMABC.

RESUMO:
Introdução: Em concomitância com o envelhecimento da população, a
violência contra o idoso vem crescendo diariamente passando a ser
considerado um problema mundial que atinge toda a população independente
dos fatores sociais, econômicos e culturais. A violência contra idosos é
responsável por elevados índices de morbimortalidade e se manifesta de
diversas maneiras tais como a violência física, psicológica, autonegligência,
negligência, abandono e exploração financeira. Objetivo: Objetivou-se
conhecer o perfil epidemiológico da violência intrafamiliar sofrida pelo idoso no
município de Iguatu-CE. Métodos: Trata-se de um estudo exploratório,
documental numa abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu no mês
de outubro de 2012. O instrumento da coleta de dados constituiu-se na análise
de 14 fichas de registro de denúncias encaminhadas ao Centro de Referência
Especializada da Assistência Social (CREAS). Para organização do banco de
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dados, utilizamos o programa Excel 2003 e como instrumento de análise
estatística o aplicativo GraphPad Prisma versão 5.0. A pesquisa obedeceu a
todos os preceitos éticos da Resolução 196/96 do CNS. Resultados: Entre os
casos de denúncias registradas nas fichas de ocorrência, 08 (57%) foi
cometida contra o sexo feminino e 06 (43%) foram cometidas contra o sexo
masculino. Constatou-se ainda que a média de idade dos idosos vítimas de
violência foi de 78,8 anos e que a maioria desses idosos era analfabeta - 10
(72%) e apenas 04 (28%) tinham o ensino fundamental incompleto. Os
principais denunciantes de violência intrafamiliar cometida contra a pessoa
idosa são o denunciante anônimo (57%,), seguidos de vizinhos (26%), PSF
(7%) e a própria pessoa idosa (7%). Os maiores agressores dessas pessoas
são os próprios parentes como os filhos/filhas (43%), genro (7%), netos (7%) e
outros familiares (36%). Quanto ao tipo de violência praticada com mais
freqüência aos idosos destaca-se a Negligência (48%), Física (31%),
Financeira (15%), Psicológica (6%). Conclusão: Em vista dos resultados é
necessário que os profissionais de saúde, principalmente aqueles que atuam
nas Unidades de Saúde da Família (UBS), estejam preparados para
diagnosticarem suspeitas ou casos confirmados de maus tratos a idosos,
permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de
políticas públicas voltadas à sua prevenção.
Palavras-Chave: Epidemiologia; violência; idoso.
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PREVALÊNCIA DA HEPATITE C NA POPULAÇÃO ATENDIDA EM CENTRO DE
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO PIAUÍ
Andréia Alves de Sena Silva
Karinna Alves Amorim de Sousa
Telma Maria Evangelista de Araújo
Antônio Tiago da Silva Souza
As hepatites virais constituem-se em grave problema de saúde pública, dentre elas destaca-se
a Hepatite C por seu alto grau de cronificação e distribuição universal. A OMS afirma que
mais de 350.000 pessoas morrem todos os anos de doenças do fígado relacionadas com a
hepatite C. Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) ofertam gratuitamente a
testagem rápida para Doenças Sexualmente Transmissíveis, entre elas a hepatite C, realizando
ações de diagnóstico e de prevenção. A pesquisa objetiva estimar a prevalência de Hepatite C
da população atendida em CTA no município de Teresina/PI. Estudo descritivo, transversal,
com coleta retrospectiva, desenvolvido de janeiro a março de 2014 a partir das fichas de
clientes testados para hepatite C no CTA de Teresina (n= 2.599). Foram atendidos os
preceitos éticos do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com a Resolução 466/2012. Os
casos reagentes eram predominantemente do sexo masculino (52%), entre 26 e 35 anos
(32%), com ensino médio (48%) e solteiros (72%). Foram motivados a procurar a testagem
pela exposição a situações de risco (36%), seguido de encaminhamento de serviços de saúde
(32%) e por curiosidade de sua condição sorológica (28%). A busca pelo serviço foi originada
por indicação de amigos (64%), profissionais de saúde (28%) e materiais de divulgação (4%).
O recorte populacional de destaque foi a população geral (68%), seguida dos usuários de
drogas (24%) e LGBT (20%). Grande parte dos usuários relataram exposição por via sexual
(96%). A prevalência de hepatite C foi de 9,61/1.000 casos na população atendida,
apresentando co-infecção com HIV (8%) e sífilis (20%). O conhecimento da caracterização da
população acometida por hepatite C permite o desenvolvimento de estratégias preventivas e
precoces de intervenção eficientes. Os achados reforçam a necessidade de implementação das
políticas voltadas à população em geral, em especial ao grupo de usuários de drogas. Atentase para a alta porcentagem dos casos em adultos jovens e em população com bom nível de
escolaridade.
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QUALIDADE DE VIDA, CAPACIDADE FUNCIONAL E REDE DE RELAÇÕES
EM AMPUTADOS
Jorge Rollemberg dos Santos; Maria Izabel Ribeiro Cabral de Rezende; Rubens
Riscala Madi, Marlizete Maldonado Vargas; Cláudia Moura de Melo
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, Aracaju,
Se
As amputações são consideradas o procedimento cirúrgico mais antigo na história
humana, tendo como significado a retirada total ou parcial de um membro. Este
procedimento pode proporcionar uma qualidade de vida relativamente melhor,
aperfeiçoando a funcionalidade com isenção de sofrimento físico (dor). O objetivo deste
estudo foi avaliar a capacidade funcional, qualidade de vida e rede de relações de
indivíduos amputados. O estudo caracteriza-se como epidemiológico com delineamento
transversal e a amostra foi constituída por 43 indivíduos amputados de membros, de
ambos os sexos, sócios da Associação de Deficientes Motores de Sergipe, localizada em
Aracaju/Se. Foram coletadas informações socioeconômicas, relacionadas a deficiência,
a Qualidade de Vida (WHOQOL-BREF), a capacidade funcional (Índice de Barthel), ao
Nível de Atividade Física (Questionário Internacional de Atividade Física) e as
Relações Sociais (Diagrama de Relações Sociais). Aplicou-se a correlação de Pearson
para verificar a associação entre o nível de atividade física e os domínios da qualidade
de vida. Observou-se maior prevalência de amputação para indivíduos do sexo
masculino (81,4%); caracterizados como classe social alta (34,9%), média (55,8%) e
baixa (9,3%); a maioria das amputações dos membros inferiores foi a transfemural
enquanto que a dos membros superiores foi a transcarpiana; sendo os acidentes de
trânsito a principal causa. A avaliação de capacidade funcional revelou que todos os
amputados enquadram-se como totalmente independentes. O nível de atividade física
revelou que 50% apresentaram-se ativos e 50% sedentários. Observou-se correlação
negativa entre o nível de atividade física e domínio físico da qualidade de vida (r=0,381; p=0,012). Em relação à qualidade de vida, identificou-se maior prevalência no
aspecto ruim. A rede de relações sociais destacou a importância do relacionamento
familiar em todos os graus de proximidade com o sujeito no processo de aceitação da
deficiência. Os resultados mostram que as maiores prevalências de amputações
ocorreram entre os homens com menos de 35 anos, devido a doenças, acidentes de
trabalho e de trânsito, além de lazer. Os dados obtidos enaltecem a necessidade de
implementação de mais incentivos em todos os campos associados ao bem estar
humano, principalmente sob condições diferenciadas, como a dos indivíduos com
amputações de membros.
Palavras-chave: Amputação; Qualidade de Vida; Capacidade Funcional; Rede de
Relações.
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TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS
ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA

EM

TRABALHADORAS

DE

Iracema Lua1
Kionna Oliveira Bernardes Santos2
Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: O adoecimento do trabalhador causa danos individuais e coletivos
que interferem na qualidade dos serviços prestados, com ênfase para os profissionais de
enfermagem, pela direta contribuição na qualidade da assistência e pelas elevadas
cargas de estresse às quais esses profissionais estão expostos em seu ambiente de
trabalho. Os transtornos mentais comuns (TMC) apresentam elevada prevalência em
trabalhadores da saúde.
OBJETIVO: Analisar os fatores associados aos Transtornos Mentais Comuns em
trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da Bahia
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal em cinco cidades baianas em
2012-2013, com uma amostra de 451 trabalhadoras de enfermagem, utilizou-se um
questionário com foco em itens referentes às caracteríscas sociodemográficas, hábitos
de vida, situação de trabalho, aspectos psicossociais do trabalho, percepção do trabalho
e da vida e situação de saúde. O Self Reporting Questionnaire - SRQ-20 foi utilizado
para rastrear TMC. Para verificar os fatores associados aos desfechos, empregou-se a
análise de regressão logística em blocos.
RESULTADOS: Foi identificado 16,2% de Transtornos mentais Comuns entre
trabalhadoras de enfermagem da atenção básica, evidenciando prevalência reduzida
frente às encontradas na literatura. Os fatores de exposição ao adoecimento mental
verificados no modelo final de análise, foram: ser enfermeira (RP: 0.56, IC: 0.34 0.90), jornada de trabalho maior que 60 horas semanais (RP: 2.53, IC:1.55 - 4.11), ter a
segurança pessoal ameaçada no trabalho (RP:1.92, IC:1.28 - 2.88), alta sobrecarga
doméstica (RP:1.94, IC:1.25 - 2.98), desequilíbrio entre esforço-recompensa (ERI)
(RP:1.78, IC:0.98 - 3.23), insatisfação consigo mesmo (RP: 2.30, IC:1.52 - 3.46),
insatisfação com a qualidade de vida (RP:1.69, IC:1.07 - 2.65) e auto-avaliação negativa
do estado de saúde (RP: 1.77, IC: 1.12 - 2.77).
CONCLUSÃO: Os resultados encontrados reforçam e renovam as evidências
científicas sobre o tema, reafirmando a relação entre o processo saúde-doença e o
trabalho, e direcionam para a importância de discussões e mudanças nas organizações
de trabalho da enfermagem. Revela-se, ainda, a necessidade de considerar o trabalho
doméstico enquanto forma de trabalho, e de incluir as questões de gênero em análise de
saúde e trabalho de populações femininas.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalhadoras de Enfermagem; Transtornos Mentais Comuns;
Atenção Básica; e Gênero.
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IMPACTO POSITIVO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA QUALIDADE DE
VIDA DE PACIENTES TRATADOS POR HEMODIÁLISE – ANÁLISE
PRELIMINAR DE ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO
Marysabel Pinto Telis Silveira, Miriam Moreira Mussi, Michele Szchornack Strelow,
João Pedro Mussi Laydner, Jonas Roni Peter, Matheus Szchornack Strelow, Ana Laura
Buchweitz Giusti, Daniela Bayer Gomes, Franklin Correa Barcellos, Maristela Bohlke
Introdução: A prevalência de doença renal crônica (DRC) tem aumentado no mundo
todo, inclusive em seus estágios mais avançados, com necessidade de terapia renal
substitutiva. A DRC tem impacto negativo na sobrevida e na qualidade de vida
relacionada a saúde (HRQoL), em função dos sintomas e limitações associados a
doença e ao seu tratamento. Objetivo: analisar o impacto da Atenção Farmacêutica
(AF) em variáveis clínicas e laboratoriais e na HRQoL de pacientes portadores de DRC
tratados por hemodiálise (HD). Método: Ensaio clínico randomizado com inclusão de
pacientes adultos tratados por HD há 3 meses ou mais. Os pacientes foram alocados
para o grupo intervenção (GI), com uso de AF pelo método Dader pelo menos uma vez
ao mês, e grupo controle (GC), com cuidado clínico habitual, durante 1 ano. Estão
sendo avaliados como desfechos parâmetros clínicos (mortalidade, taxa de
hospitalizações, pressão arterial e ganho de peso interdialitico), laboratoriais (fósforo,
potássio, hematócrito, saturação de transferrina e paratormônio) e medida da HRQoL
por instrumento específico (KDQoL-SF), mensurados a cada 6 meses. O presente relato
preliminar descreve os resultados em termos de HRQoL para os primeiros 37 pacientes
que concluíram a avaliação de 6 meses. Resultados: Foram avaliados 21 pacientes no
GC e 16 no GI. As características de base dos dois grupos foram similares, com exceção
da idade, que foi maior no grupo controle (59,0 anos, IC 95% 55,0-63,7 vs. 51,0, IC
95% 42,2-60,8, p=0,04) e o domínio Lista de Sintomas e Problemas do KDQoL-SF, foi
melhor no GI (81,86 IC 95% 75,59 vs. 74,20 IC 95% 67,67-80,73, p=0,04). Quando
ajustada para idade, a diferença no escore Lista de Sintomas deixou de ser significativa.
Na avaliação após 6 meses de estudo foram detectadas diferenças estatisticamente
significativas nos domínios Lista de Sintomas e Problemas (GI 89,71 IC 95% 86,1493,28 vs. GC 79,57 IC 95% 71,47-87,66, p=0,01), Função Cognitiva (GI 95,00 IC 95%
90,41-99,58 vs. GC 80,95 IC 95% 71,58-90,31, p=0,007) e Componente Sumário
Mental (GI 54,31 IC 95% 49,95-58,68, vs. 45,94 IC 95% 40,07-51,81, p=0,01) do
KDQoL-SF, todas favorecendo o GI. As diferenças se mantiveram após o ajuste para
idade. Conclusão: Em análise preliminar, seis meses de AF resultaram em melhora
significativa da qualidade de vida relacionada a saúde em pacientes portadores de DRC
tratados por hemodiálise.
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ASPECTO PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO E PERCEPÇÃO DE SAÚDE EM
TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM
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Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: Nos estudos de aspectos psicossociais o Modelo Demanda Controle
de Karasek vem se tornando referência, e gera quatro situações específicas de trabalho a
partir da interação das dimensões controle sobre o trabalho e demanda psicológica.
Essas situações são conformadas por características de risco e proteção, que repercutem
de formas diferenciadas sob a saúde dos trabalhadores.
OBJETIVO: Analisar a associação entre aspectos psicossociais do trabalho e a
percepção de saúde de trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da Bahia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo transversal, com amostra de 451
trabalhadoras de enfermagem da atenção básica de cinco municípios da Bahia. O
instrumento de coleta foi um questionário, contendo o Job Content Questionnaire – JCQ
e a pergunta: “De modo geral, em comparação às pessoas da sua idade, como você
considera o seu próprio estado de saúde?”, para mensurar a percepção de saúde. Para a
análise das associações foram calculadas as razões de prevalências, p-valor e intervalos
de confiança, em uso do Teste Qui-quadrado de Pearson.
RESULTADOS: Quanto aos aspectos psicossociais do trabalho identificou-se que
32,2% das trabalhadoras de enfermagem estavam em situação de baixa exigência e
20,3% em situação de alta exigência. Quanto à percepção de saúde 15,8% das
trabalhadoras avaliaram negativamente, com as maiores prevalências entre as
trabalhadoras expostas ao trabalho ativo (RP:3,08; IC:1,53-6,17), seguida da situação de
alta exigência (RP:2,82; IC:1,37-5,83) e do trabalho passivo (RP:2,43; IC:1,17-5,03),
estando as menores prevalências de auto-avaliação negativa ente as profissionais de
baixa exigência, corroborando com a predição do modelo de que esta situação é de
proteção à saúde do trabalhador.
CONCLUSÃO: O trabalho ativo foi identificado como situação de trabalho que atribui
maior risco para o adoecimento, demonstrando que o alto controle sobre o trabalho não
foi capaz de minimizar as cargas geradas pela alta demanda psicológica. A enfermagem
na atenção básica é a principal responsável pela gestão, possuindo uma maior
autonomia e controle, entretanto são conferidas a elas pesadas responsabilidades
associadas ao seu adoecimento. Torna-se evidente, então, a necessidade de conformação
das práticas desempenhadas por estas profissionais na tentativa de minorar os riscos e
promover a saúde das trabalhadoras.
PALAVRAS-CHAVE: Aspectos Psicossociais; Enfermagem; Percepção de saúde.
1- Mestranda em Saúde Coletiva na Universidade Estadual de Feira de Santana.
2- Mestre, professora assistente Instituto Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia
3- Doutora, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana.
4- Doutora, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana.
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Vulnerabilidade de crianças com necessidades especiais de saúde atendidas em um
serviço de saúde mental
Andrea Moreira Arrué1, Silvana Granado Nogueira da Gama2, Eliane Tatsch Neves3
1

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública
ENS/Fiocruz. Bolsista CAPES. Rio de Janeiro/RJ. 2Coordenadora do Programa de PósGraduação em Epidemiologia em Saúde Pública ENS/Fiocruz. 3Departamento de
Enfermagem. Universidade Federal de Santa Maria/RS. Brasil.
E-mail: andrea.mor@hotmail.com
Introdução: Crianças que tem seu estado de saúde cronificado e que necessitam de
cuidados especiais em saúde compõem uma população crescente, nos serviços de saúde.
Essa clientela clinicamente frágil foi denominada nos Estados Unidos de children with
special health care needs (CSHCN), no Brasil de Crianças com Necessidades Especiais
de Saúde (CRIANES). A definição de CRIANES refere-se a um conjunto de crianças
que demandam cuidados de natureza temporária ou permanente, ou seja, elas
apresentam uma condição crônica, de desenvolvimento, comportamental ou emocional.
Essas crianças necessitam de acompanhamento em saúde (follow-up) Objetivo:
caracterizar crianças/adolescentes atendidas em um Centro de Atenção Psicossocial
Infantil (CAPSi), do sul do Brasil e descrever suas necessidades especiais de saúde
(NES). Metodologia: pesquisa documental, com abordagem quantitativa. Foram
avaliados 272 prontuários arquivados de crianças/adolescentes que fizeram tratamento
em um CAPSi, no período de 2005 a 2010. Os dados foram submetidos à análise
estatística descritiva no programa SAS e PAST 1.34. O projeto foi aprovado pelo CEP
sob nº: 0274.0.243.000-09. Resultados: O sexo masculino (62%) apresentou maior
propensão ao desenvolvimento de NES, a fase mais vulnerável foi adolescência (46%) e
pré-escolar (45%). A agressividade física e/ou verbal (38%) foi a principal
queixa/sintoma, seguido de agitação (22%) e dificuldade de concentração e/ou
aprendizagem (21%). O quantitativo de CRIANES com diagnóstico de retardo mental,
características autistas, quadro psicótico ou distimia foi ínfimo se comparado àqueles
acometidos por sofrimento psíquico. Ressalta-se a vulnerabilidade dessa faixa etária
com relação à ideação e/ou tentativa de suicídio (11%), casos de violência doméstica
(abandono e maus tratos) e suspeita de abuso sexual.

Considerações finais: Os

transtornos mentais na infância mostram-se um grave problema de saúde pública.
Devido à relevância do tema as NES desta população necessitam ser reconhecidas para
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subsidiar a reestruturação dos serviços, políticas e a qualificação dos profissionais de
saúde. Recomenda-se o delineamento de estratégias preventivas para essa população,
considerando que muitas das condições identificadas representam riscos para a saúde
mental futura.

Palavras-Chave: Saúde da criança e do Adolescente; Serviços de saúde;
Vulnerabilidade.
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Investigação dos níveis de estresse e estratégias de coping em alunos de um curso de
graduação em Enfermagem.
Phelipe Gomes de Barros
Mayrla Lima Pinto
Maryana Lima Pinto
A saúde mental dos estudantes da área da saúde constitui motivo de preocupação.
Denomina-se de estresse a um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio
interno do organismo. As maneiras como as pessoas lidam com situações
estressantes denominam-se coping. Este estudo buscou investigar o nível de estresse
dos alunos do 1º e 8º período do curso de graduação em Enfermagem em uma
Universidade Particular do Rio Grande do Norte, analisando e comparando o nível de
estresse desses alunos categorizando-os por fases de estresse, investigando a
prevalência dos sintomas de estresse baseando-se em duas categorias: CognitivosEmocionais e Somáticos e analisando suas estratégias de coping. Trata-se de uma
pesquisa descritivo/transversal com abordagem quantitativa desenvolvida a partir de
uma subamostra composta por 49% dos alunos de cada período, neste caso, 1º (153
alunos) e 8º (62 alunos). Foram utilizados como instrumentos de coletados formulários
para detecção de estresse e agentes estressores e estratégias de coping. A análise foi
realizada através da tabulação dos dados dos formulários em um banco de dados no
Software Epi Info, onde foram realizados cálculos das frequências Absolutas e
Relativas dos dados coletados. Após análise dos resultados foram elaborados gráficos
comparativos utilizando o Microsoft Excel 2010. Apenas 69 alunos do 1º período
encontram-se enquadrados nas fases de estresse, enquanto 100% dos alunos do 8º
período adequam-se em, ao menos, uma das fases. Na prevalência de sinais e
sintomas cognitivo-emocionais e somáticos, pode-se perceber, numericamente, que
existiu uma prevalência de 2:5, respectivamente. As principais estratégias de coping
dos alunos são aquelas que se baseiam no afastamento, fuga ou esquiva, frente ao
agente estressor. Frente aos resultados gerais da pesquisa, percebe-se a necessidade
de suporte psicológico por parte da Instituição de Ensino, de modo a amenizar os
efeitos do estresse advindo da graduação no curso de Enfermagem.

Palavras-chave: Estresse. Enfermagem. Saúde Mental.
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Título: Perfil da Mortalidade por Causas Externas entre residentes do município do Rio
de Janeiro entre 2000 a 2013.

Silvana Costa Caetano – CAETANO, S.C,

Flavio Dias da Silva – SILVA, F.D.
Jamila Ferreira Miranda dos Santos - SANTOS, J.F.M
Marina Maria Baltazar de Carvalho – CARVALHO, M.M.B.
Mariana Areas - AREAS, M.
Caio Luiz Pereira Ribeiro - RIBEIRO, C. L. P
Gabriella dos Santos Pedrosa - PEDROSA, G.S.
Erika Ferrer - FERRER, E.

INTRODUÇÃO:Os óbitos por Causas Externas agrupam-se em Acidentes (trânsito, quedas,
queimaduras, afogamentos) e Violências (agressões, intervenção legal, suicídios, além de
abusos sexuais, negligência, maus tratos, etc) e se constituem entre as principais causas de
óbitos da cidade.
OBJETIVO: Apresentar o perfil da mortalidade dos residentes por Causas Externas no
Município do Rio de Janeiro entre 2000 e 2013.
MÉTODO: Estudo exploratório em base secundária do SIM com apresentação de taxas de
mortalidade e proporção de óbitos pelas principais tipologias das causas externas,
apresentando recorte por faixa etária, sexo e raça/cor por local de residência, no período de
2000 a 2013.
RESULTADOS: Apesar do declínio nas taxas de mortalidade no período (de 49 óbitos/100 mil
no ano 2000 para 17 óbitos/100 mil hab no ano 2012), o homicídio (agressão) foi a principal
causa de morte entre as causas externas, seguido dos acidentes de transportes (média de 15
óbitos/100 mil hab entre 2000 e 2012). Em 2013, foram registrados 4.253 óbitos por Causas
Externas. Os acidentes de transportes terrestres (ATT) são os principais responsáveis pelas
mortes por acidentes de transportes entre os residentes do MRJ. Entre 2000 e 2013 o pedestre
é o mais vulnerável para lesões fatais no trânsito: a média anual foi de 434 mortes, ou seja,
51% do total de óbitos por ATT. Em segundo lugar foram os ocupantes de automóvel, entre
2001 a 2005, com um crescimento de 120% no período, ou seja, 10,3% (n=83 mortes) em 2001
e 20,2% (n=183 mortes) em 2005. Entretanto, este perfil foi modificado entre 2006 a 2010: os
ocupantes de motocicleta ou triciclo motorizado, passaram a ser o segundo modal responsável
por óbitos no trânsito: em 2010 foram 170 envolvendo ocupantes de motocicleta (20,0% dos
óbitos por ATT).
CONCLUSÃO: O perfil da mortalidade por acidentes e violências na cidade mostra a
necessidade de ampliar as fontes de dados de modo a aumentar o conhecimento do local de
ocorrência da causa externa, subsidiando novas análise e ações intersetoriais de
enfrentamento , atendimento, prevenção e promoção da saúde.
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Título: Padrões alimentares identificados na população da linha de base do ELSABrasil - uma análise exploratória.
Objetivo: O avanço da obesidade de peso no Brasil é, em parte, reflexo de mudanças do
consumo alimentar. Diante desse contexto, este estudo identificou os padrões
alimentares na população da linha de base do ELSA - Brasil.
Métodos:
O ELSA- Brasil estudou 15.105 servidores públicos de 6 instituições localizadas em
seis cidades brasileiras. O questionário da linha de base (2008-2010) incluiu um
questionário de frequência de consumo semi-quantitativo com 114 itens que foram
divididos em nove grupos (cereais refinados e integrais; doces; leites e derivados; carnes
vermelhas e processadas; carnes brancas; bebidas; hortaliças e frutas; leguminosas e
feijão. As frequências de consumo foram agrupadas em: ausência de consumo, consumo
semanal e diário. A análise de correspondência múltipla foi empregada para
identificação dos padrões e análise de cluster para classificação dos indivíduos.
Resultados:
Quatro padrões de alimentação foram identificados. O mais frequente (48%) foi
categorizado pelo consumo diário de carnes vermelhas, feijões e doces, consumo
semanal de frutas e hortaliças e leite integral, denominado "tradicional". O segundo
perfil (25%) incluiu consumo diário de frutas e hortaliças, frango grelhado, leite
desnatado e ausência de consumo de carnes vermelhas e feijões, denominado
"prudente"; o terceiro mais frequente (24%) incluiu o consumo diário de cereais
refinados, biscoitos, pães, leite integral e ausência de consumo de frutas e hortaliças,
denominado "pastelaria". O padrão menos frequente (5%) foi caracterizado por
consumo de produtos em versão diet/light e cereais integrais, e foi denominado
"diet/light".

Conclusão: Os padrões identificados revelam a complexidade da alimentação da
população estudada. Um dos grupos é prioritário para intervenções ("pastelaria"), pois
exclui frutas e hortaliças, cereais integrais e feijão. Políticas públicas visando mudanças
na dieta constituem um dos principais desafios para a saúde pública.
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SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: O OLHAR DE
DIFERENTES SUJEITOS ACERCA DESTE CENÁRIO

Danielle Bordin, Suzely Adas Saliba Moimaz, Cristina Berger Fadel, Cléa Adas
Saliba Garbin, Nemre Adas Saliba

Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde

Introdução: Estudos voltados para o entendimento das dimensões que envolvem a
percepção de usuários e de profissionais da saúde permitem um olhar mais amplo e
fidedigno da organização de sistemas e serviços de saúde. Objetivo: Este estudo tem
como escopo confrontar percepções de diferentes sujeitos acerca do arcabouço
vinculado à saúde bucal, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Metodologia: Tratase de uma pesquisa transversal, tipo inquérito, qualitativa, financiada pelo Ministério da
Saúde e apoiada pelo CNPq (Processo nº 403176/2012-3). Compuseram a amostra: 240
usuários, 27 cirurgiões-dentistas, 24 auxiliares em saúde bucal e 126 agentes
comunitários de saúde pertencentes a todas as unidades de saúde que prestam serviço
odontológico no município de Ponta Grossa - PR, no âmbito da Atenção Primária à
Saúde. Os dados foram coletados utilizando-se de entrevistas individuais, submetidos à
técnica da análise de conteúdo e analisados por meio de método descritivo. Resultados:
Os apontamentos dos diferentes sujeitos indicaram a necessidade das seguintes
melhorias: a) estrutura física dos estabelecimentos de saúde, buscando conforto e
condições adequadas de trabalho para os profissionais; b) sistema de agendamento de
consultas; c) tempo de espera e filas para o atendimento; d) número de atendimentos
diários e) espaços para encontros e trocas de informações entre profissionais. Observouse também, queixas envolvendo a falta de humanização, de acolhimento e a baixa
cobertura da atenção odontológica. Confrontando-se as percepções dos diferentes
sujeitos constatou-se que os profissionais da equipe de saúde bucal mostram-se mais
preocupados com aspectos que interferem diretamente em suas condições de trabalho, já
os agentes comunitários apresentam visão concernente às necessidades do binômio
profissional-paciente, enquanto os usuários enfatizam melhorias no funcionamento e
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organização dos serviços prestados pela unidade, com vistas à facilitação do acesso e do
direito à saúde. Conclusões: Os resultados alcançados expõem que a maioria das
categorias investigadas apontam demandas de caráter intrínseco, evidenciando a
ausência de um olhar coletivo em saúde bucal, no campo da Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Avaliação de Serviços de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde
Bucal; Usuários SUS; Profissionais de saúde.
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Máquinas de venda automática de alimentos e bebidas: perfil de utilização
pelos alunos da Universidade do Porto, Portugal.
Autores:
Maysa Helena de Aguiar Toloni: Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Bruno M. P. de Oliveira: Universidade do Porto, Portugal.
Sara Simões Pereira Rodrigues: Universidade do Porto, Portugal.
Cecília Medeiros de Morais: Universidade do Porto, Portugal.
Bárbara Beleza de Vasconcelos Monteiro Pereira: Universidade do Porto,
Portugal.
Giovana Longo-Silva: Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Introdução: Nos últimos anos, grandes mudanças ocorreram nos hábitos
alimentares da população, em consequência do desenvolvimento econômico e
aumento do poder aquisitivo nos países europeus. Portugal está gradualmente
se afastando da dieta mediterrânea tradicional e adotando um padrão alimentar
com consumo excessivo de energia, gorduras e açúcares simples, associado à
diminuição da ingestão de frutas e hortaliças.
Objetivo: Analisar o perfil de utilização das máquinas de venda automática de
alimentos e bebidas (MVA), identificando as características principais dos
consumidores e as categorias de alimentos/bebidas com maior frequência de
consumo, bem como o grau de satisfação dos estudantes com os produtos
disponibilizados e sugestões de melhorias.
Métodos: Estudo transversal, cuja população foi composta pelos alunos
regularmente matriculados na Universidade do Porto. Foi construído um
questionário de auto-preenchimento online composto por questões fechadas e
abertas, o qual foi enviado para o endereço de email institucional de todos os
estudantes. A amostra de estudo foi composta por 1347 alunos (4%), que
frequentavam os diferentes graus de ensino dos cursos pertencentes às três
áreas de conhecimento. De forma a permitir melhor estruturação da descrição
dos alimentos e bebidas, foi realizada a categorização dos mesmos de acordo
com dois grupos: “a não disponibilizar” e “a promover”.
Resultados: A média de idade dos alunos foi de 22,9 anos. A frequência
média semanal de consumo de produtos “a não disponibilizar” é maior do que a
de produtos “a promover”. Os produtos existentes nas MVA são alimentos
altamente energéticos e com baixo valor nutricional e, por isso, não cumprem
com as recomendações da alimentação saudável. Identificou-se associação
entre maior utilização das MVA e sexo masculino, menor grau de ensino e
maior grau de satisfação. Por outro lado, as mulheres estudantes de doutorado
são as que consomem os alimentos considerados mais saudáveis.
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Conclusão: Deve haver uma regulamentação rígida e específica relativa ao
controle de tipo de produto disponibilizado, o que beneficia não apenas os
alunos consumidores, mas também pode privilegiar as empresas realmente
preocupadas em garantir a boa qualidade de seus produtos e informar
corretamente o consumidor.

2154

ATENÇÃO PRÉ-NATAL E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À
PREMATURIDADE E/OU BAIXO PESO AO NASCER
Isabel Clarisse Albuquerque Gonzaga, Viriato Campelo, Sheila Lima Diógenes
Santos, Ana Roberta Vilarouca da Silva, Luciano Brito Santos, Aldenora
Oliveira do Nascimento Holanda, Regina Célia Vilanova Campelo.
RESUMO
INTRODUÇÃO: Anualmente, 3,6 milhões de óbitos no mundo ocorrem no
período neonatal. As complicações do nascimento prematuro são consideradas
causas diretas para aproximadamente 29% dessas mortes. Os principais
determinantes do risco de morrer no período neonatal são o baixo peso ao
nascer e a prematuridade. OBJETIVOS: Analisar a adequação do pré-natal e
identificar fatores de risco associados à prematuridade e/ou ao baixo peso ao
nascer em puérperas atendidas em maternidade de referência no município de
Teresina. MÉTODO: Trata-se de um estudo caso-controle com 208 puérperas,
realizado no período de outubro de 2012 a abril de 2013. Foram definidos como
caso, as puérperas de recém-nascidos prematuros e/ou baixo peso ao nascer
e, controle, as puérperas de recém-nascidos a termo e de peso adequado. Os
dados referentes aos fatores socioeconômicos e demográficos, história
reprodutiva e da gestação atual, intercorrências maternas, características do
pré-natal foram colhidos do cartão da gestante, prontuários médicos e por
entrevista com as puérperas. Foi construído um modelo de adequação do prénatal composto por quatro indicadores baseados nos critérios do Programa de
Humanização no Pré-Natal e Nascimento. Utilizou-se estatística descritiva para
análise univariada; testes de Wald, de tendência linear, teste t de Student e o
teste do qui-quadrado de Pearson para a análise bivariada e regressão
logística para análise multivariada com p<0,05. RESULTADOS: A análise
multivariada mostrou que baixa escolaridade (p= 0,042), não realizar atividade
remunerada (p= 0,019), parto cesáreo (p= 0,008), oligoidrâmnio (p<0,001),
descolamento prematuro da placenta (p= 0,021) e pré-eclâmpsia (p= 0,001)
são fatores independentes associados com a prematuridade e/ou baixo peso
ao nascer. CONCLUSÃO: O baixo percentual de adequação do pré-natal para
casos e controles evidencia a necessidade de reorganização da rede de
atenção às gestantes no município estudado.
Palavras-chave: Cuidado Pré-natal. Nascimento Prematuro. Recém-Nascido
de Baixo Peso. Estudos de Casos e Controles.
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MODELO
DEMANDA
CONTROLE
E
SAÚDE
MENTAL
TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA

DE

Iracema Lua1
Kionna Oliveira Bernardes Santos2
Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: O Modelo Demanda-Controle, de Karasek, identifica os riscos
psicossociais na organização do trabalho, e aponta quatro situações específicas de
trabalho com base em duas dimensões, o controle sobre o trabalho e a demanda
psicológica: alta exigência do trabalho, trabalho ativo, trabalho passivo e baixa
exigência. A predição do modelo é que a primeira é situação de risco para o
adoecimento físico e mental do trabalhador. Com foco na saúde mental, que será
avaliada por meio do Transtorno Mental Comuns (TMC), por se conformar como
preditor de adoecimento psíquico.
OBJETIVO: Analisar a associação entre aspectos psicossociais do trabalho e TMC em
trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da Bahia.
MÉTODOS: Estudo quantitativo descritivo, de corte-transversal, realizado através da
aplicação de questionário em amostra de 451 trabalhadoras de enfermagem em serviços
públicos de atenção básica em cinco cidades baianas. O Job Content Questionnaire –
JCQ foi utilizado para diagnóstico dos aspectos psicossociais do trabalho. E o Self
Reporting Questionnaire - SRQ-20 para rastreamento do TMC. E para verificar as
associações empregou-se a análise bivariada, aplicando o Teste Qui-quadrado de
Pearson.
RESULTADOS: A situação de trabalho de maior prevalência foi à baixa exigência
(32,2%), seguida do trabalho ativo e passivo (23,9% e 23,6%, respectivamente), com
menores índices na situação de alta exigência (20,3%), demonstrando presença de risco
decorrente da organização do trabalho. Quanto ao TMC, 16,2% foram triadas como
positivas, com maiores prevalências entre as trabalhadoras de enfermagem expostas ao
trabalho de alta exigência (RP:2,33; IC:1,21-4,45), seguida do trabalho passivo
(RP:2,04; IC:1,06-3,92) e do trabalho ativo (RP:1,94; IC:0,99-3,74), com as menores
prevalências de percepção negativa ente as de baixa exigência.
CONCLUSÃO: Os achados corroboram com a predição do modelo de que os aspectos
psicossociais do trabalho são danosos à saúde, e a situação de alta exigência atribui
maiores riscos. As condições de trabalho da atenção básica, mesmo que aparentemente
menos danosa, é fator contributivo, que não deve ser ignorado no adoecimento dos
trabalhadores. Revela-se, então, necessidade de intervenções direcionadas à melhorias
das características organizacionais do trabalho, enquanto medidas de promoção a saúde
e a qualidade de vida desses profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Aspectos Psicossociais; Trabalhadoras de Enfermagem;
Transtornos Mentais Comuns.
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FATORES ASSOCIADOS AO TABAGISMO ENTRE ADOLESCENTES
ESCOLARES DE UMA CIDADE DE GRANDE PORTE DO SEMIÁRIDO
BAIANO
O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica ocasionada pela
dependência à nicotina, inserido na Classificação Internacional de Doenças
(CID10), da Organização Mundial da Saúde (OMS), estando associada à
elevada morbimortalidade, constituindo-se num dos maiores desafios
enfrentados por esta instituição. Este estudo objetivou identificar a prevalência
e fatores associados ao consumo do tabaco em adolescentes no município de
Jequié-BA. Trata-se de um estudo transversal realizado em escolares com
idade de 14 a 19 anos, matriculados em escolas públicas, do ensino médio na
sede do município de Jequié-BA. Os participantes cujos pais ou responsáveis
autorizaram a participação no estudo responderam a um questionário anônimo.
A variável dependente foi consumo de cigarro nos últimos 30 dias e
independentes foram sociodemográficas, relacionadas ao consumo de tabaco
por pais e amigos e o consumo de bebidas alcoólicas. Utilizou-se o programa
SPSS para calcular a razão de prevalência e realizar a técnica da regressão de
Poisson. Responderam ao questionário 776 adolescentes sendo 59,9% do
gênero feminino, 80,4% não brancos, 71,7% sem trabalho remunerado, 54,4%
residem com os pais e 37,9% fazem uso regular de bebida alcoólica. A
prevalência de tabagismo foi 4,4%, sendo que 10,8% quando tinham entre 12 e
15 anos. Entre os tabagistas 3,3% os pais não sabem que fumam, 10,8% tem
pai fumante e 31,7% amigos que fumam. As variáveis que mostraram
associação positiva e estatisticamente significante com o tabagismo foram: o
grupo etário de 17 a 19 anos, ter amigos que fumam e uso regular de bebidas
alcoólicas. A partir destes resultados foi possível identificar que a prevalência
de tabagismo é baixa, e ser do sexo masculino, possuir amigos fumantes e
fazer uso regular de bebidas alcoólicas se apresentaram para a população
pesquisada como fatores determinantes para o consumo de cigarro, sendo
necessário considerá-las ao planejar políticas públicas que visem incentivo aos
hábitos de vida saudáveis.
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PERFIL DAS VÍTIMAS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO
ATENDIDAS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU,
OLINDA /PE.

INTRODUÇÃO: O grupo de estudos do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde (PET) da Universidade de Pernambuco resolveu estudar esse tema como parte de
uma pesquisa maior sobre a rede de assistência às emergências por acidentes de trânsito
no município de Olinda/PE. OBJETIVO: Analisar o perfil das vítimas por acidentes de
trânsito atendidas pelo Serviço Móvel de Urgência- SAMU, em Olinda/PE no período
de julho a dezembro de 2012. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal de
cunho censitário. A população do estudo foi representada por todas as vítimas por
acidentes de trânsito atendidas pelo SAMU no período estudado, o que correspondeu a
460 fichas estudadas. Para caracterização do perfil epidemiológico e clícino das vítimas
foram coletadas as variáveis: idade, sexo, hora do atendimento, local de ocorrência,
ocupação, estado civil, cor/raça, escolaridade, tipo de ocorrência (se atropelamento,
acidente com carro, moto ou bicicleta); área da lesão e gravidade da vítima (Escala de
Coma de Glasgow como parâmetro); Na análise foi utilizado o software SPSS.
RESULTADOS: 74% dos atendimentos foram do sexo masculino, representando
74,3%. 60% encontravam-se na faixa etária de 22 e 32 anos, sendo o horário de maior
atendimento das 18 às 24 horas (35,2%), seguidos pelos horários entre 12 e 18 horas
(28,7%). Metade dos atendimentos realizados foi em Olinda, os outros foram realizados
nas outras cidades do entorno. Quanto ao tipo de veículo envolvido no acidente, a moto
foi responsável por 72,2% dos casos, colisão 40,7% e atropelamentos de pedestres
18,3%. A área do corpo mais lesada foram os membros, correspondendo a 60%. Em
relação à gravidade da lesão, 90,2% apresentaram Glasgow leve. As variáveis:
escolaridade, ocupação, raça/cor, estado civil não puderam ser analisados pela falta de
registro nas fichas de atendimento. O domingo foi o dia de maior atendimento, com
20%, seguidos da sexta e sábado com 17,8 e 16,5% respectivamente. CONCLUSÃO:
Diferente dos dados encontrados no estudo realizado na UPA, onde a maioria dos
atendiemntos ocorreu em toda a semana, a maioria dos atendimentos do SAMU se
concentrou nos finais de semana. Foi constatado precário preenchimento dos dados nas
fichas, com lacunas importantes, o que se observa a necessidade de treinamento dos
profissionais considerando a importância epidemiológica desses dados para estudos
futuros.
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DESEQUILÍBRIO ESFORÇO-RECOMPENSA E A SAÚDE MENTAL DE
TRABALHADORAS DE ENFERMAGEM
Iracema Lua1
Kionna Oliveira Bernardes Santos2
Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: Quando um alto grau de esforço no trabalho não é correspondido
com um alto grau de recompensa, desenvolvem reações fisiológicas e emocionais
negativas que aumentam o risco de adoecimento. O Effort-Reward Imbalance Model
(ERI-Modelo Desequilíbrio Esforço-Recompença), proposto por Siegrist, é utilizado na
avaliação da relação entre essas dimensões. O modelo indica que o desequilíbrio entre o
esforço despendido e a recompensa recebida desencadeia reações de estresse que se
traduz danos à saúde mental dos trabalhadores.
OBJETIVO: Analisar a associação entre desequilíbrio esforço-recompensa e
Transtornos Mentais Comuns em trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da
Bahia.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo quantitativo, de corte-transversal, com uma
amostra de 451 trabalhadoras de enfermagem da atenção básica de cinco municípios da
Bahia, sendo aplicado um questionário composto pelo ERI, no qual são avaliadas três
dimensões: esforço, recompensa e comprometimento excessivo com o trabalho; e pelo
Self Reporting Questionnaire - SRQ-20, utilizado para rastreamento do TMC. Para
verificar a associação entre esses eventos empregou-se a técnica de análise bivariada,
atravez do uso das razões de prevalências, valor de p e intervalos de confiança de 95%,
aplicado Teste Qui-quadrado de Pearson.
RESULTADOS: Identificou-se que 67,9% das trabalhadoras de enfermagem possuíam
desequilíbrio entre esforço e recompensa, demonstrando risco para a saúde dessa
população, foi identificado, ainda, que 46,3% possuem comprometimento excessivo
com o trabalho, o que também se configura como situação de risco. Com prevalência de
TMC de 16,2%, estando as maiores frequências entre àquelas com desequilíbrio
esforço-recompensa (RP:2,28; IC:1,26-4,09), e com comprometimento excessivo no
trabalho (RP:2,82; IC:1,74-4,57).
CONCLUSÃO: Os achados demonstram que as situações onde não existe
reciprocidade entre o esforço despendido na realização do trabalho e a recompensa
recebida, e que o trabalhador se compromete excessivamente como o labor, produz
danos à saúde deste indivíduo, corroborando com a predição do modelo. Que se traduz
em necessidade de se adequar as recompensas, financeiras e de reconhecimento, às
cargas inerentes ao trabalho da enfermagem, categoria que se encontra desvalorizada
social e economicamente.
PALAVRAS-CHAVE: Esforço-recompensa; Comprometimento
Trabalhadoras de Enfermagem; Transtornos Mentais Comuns.
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IMPORTÂNCIA DA NECROPSIA NA DETERMINAÇÃO DAS CAUSAS DE ÓBITO
EM PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA
Autores: Alexandre Neves Furtado1, Eduardo Toffoli Pandini1, Jovarci Motta1,
Welisson Canova Moraes1, Maria Carmen Lopes Ferreira Silva Santos2
1. Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo
2. Professora do departamento de Patologia da Universidade Federal do Espírito
Santo
Resumo: Introdução: O exame post mortem constitui uma das ferramentas
diagnósticas mais antigas da medicina. Entretanto com o avanço dos métodos
propedêuticos laboratoriais e de imagem, a utilização da necropsia para diagnóstico
tem sido cada vez menos utilizada. Atualmente, é realizada em 5% dos óbitos nos
EUA. No Brasil, as neoplasias malignas correspondem a segunda principal causa de
mortalidade geral e, acompanhando a tendência mundial, sabe-se que poucos
casos de óbito por neoplasia maligna são submetidos à necropsia. No Espírito
Santo, não há dados a respeito da realização de necropsia em cadáveres com
neoplasia maligna, permanecendo muitos casos sem a confirmação morfológica da
doença de base que causou o óbito. Objetivos: Conhecer as causas de óbito em
pacientes com neoplasia maligna falecidos no Hospital Universitário Cassiano
Antônio Moraes (HUCAM) da Universidade Federal do Espírito Santo, bem como
estabelecer o nível de concordância da causa mortis entre o diagnóstico clínico e
aquele obtido com o exame post mortem. Métodos: Estudo de série de casos
realizado entre janeiro/2005 e julho/2010 no HUCAM. Foram incluídos todos os
pacientes nos quais, segundo o laudo da necropsia, a neoplasia maligna foi
determinante na sequência do óbito. Resultados: A amostra foi composta por 140
casos submetidos à necropsia, 89 homens e 51 mulheres, com idade média de 55,6
anos (mediana 59, DP ±18,6). Os sítios neoplásicos primários mais frequentes
foram: hematológico (39 casos), fígado/pâncreas (30 casos), pulmão (27 casos) e
estômago/intestino grosso (21 casos). Em 44 casos (31,4%) a neoplasia maligna foi
identificada apenas na necropsia. Dentre os casos estudados, as seguintes
neoplasias malignas não foram identificadas antes do óbito: Carcinoma de Vesícula
Biliar, Colangiocarcinoma, Adenocarcinoma Gástrico e Câncer de Pulmão. Em
contrapartida foram clinicamente diagnosticados 94,8% das neoplasias malignas
hematológicas, 87,5% dos carcinomas pancreáticos e 75% dos carcinomas
hepatocelulares. As causas imediatas do óbito mais prevalentes foram: a própria
neoplasia maligna (16,7%), septicemia (15,2%), broncopneumonia (13,6%) e edema
agudo de pulmão (10,6%). Conclusão: A necropsia é importante para confirmação
e/ou identificação da causa do óbito, e contribui para o fortalecimento dos estudos
epidemiológicos.
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ESTIMATIVAS DE TRANSTORNO MENTAL EM TRABALHADORES NO
ESTADO DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2006 – 2012.
PAULA ALBUQUERQUE ALVES- Universidade Federal da Bahia
ANA CARLA DE FREITAS CALDAS- Universidade Federal da Bahia
IZABEL CRSITINA GAIÃO DA COSTA- Universidade Federal da Bahia
KIONA OLIVEIRA BERNARDES- Universidade Federal da Bahia
Introdução: Alterações do funcionamento mental prejudicam o desempenho do
indivíduo não apenas em sua vida familiar, social, pessoal, mas também em sua vida
laboral. Transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, são
resultantes de situações do processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais
como exposição á determinados agentes tóxicos, até a completa articulação de fatores
relativos á organização do trabalho. Contextos insalubres de trabalho envolvem risco
de vida ou que ameaçam a integridade física dos trabalhadores determinam, por
vezes, quadros psicopatológicos típicos, caracterizados como síndromes psíquicas
pós-traumáticas. Objetivos: Descrever a freqüência das notificações dos transtornos
mental relacionado ao trabalho dos trabalhadores do Estado de Pernambuco.
Métodos: Estudo das notificações, segundo sexo, dos trabalhadores, do Estado de
Pernambuco. Estudo de fonte secundária, utilizando como fonte o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
Realizada uma análise descritiva
com base em frequências absolutas e relativas das variáveis de
interesse.Resultados: Foram identificados um total 2.416 notificações de transtorno
mental relacionado ao trabalho no Estado de Pernambuco, no período investigado. A
maioria foi diagnosticada como transtorno mental não especificado (CID 10 – F.99).
Observa-se um crescimento das notificações no período investigado, com um declínio
no ano de 2012. Destaca-se maior freqüência entre as mulheres, predominante em
todo o período. Predomínio da idade de 19 a 39 anos, seguido por trabalhadores entre
40 a 59 anos. Não foram observadas frequências elevadas de notificação entre as
faixas extremas de idades. Verificado maior frequência de alto relato negativo para o
hábito de fumar, e maior frequência de indivíduos com ensino médio completo,
seguido por aqueles que referiram ter nível superior completo. Quanto a evolução do
caso verificou-se um aumento da incapacidade permanente relacionada aos
transtornos.Conclusão: A análise do estudo resultou dois eixos temáticos: importância
das notificações e a necessidade de diagnóstico específico do transtorno mental, para
adoção de estratégias de prevenção em saúde do trabalhador.

2161

PREVALÊNCIA DA HEPATITE B EM CENTRO DE TESTAGEM E
ACONSELHAMENTO
Andréia Alves de Sena Silva
Karinna Alves Amorim de Sousa
Telma Maria Evangelista de Araújo
A Hepatite B, doença viral infecciosa de grande magnitude, possui impacto reconhecido no
cenário nacional. A melhoria da vigilância epidemiológica com a intensificação da notificação
desse agravo demonstrou sua alta prevalência no país e fez com que as ações de monitoramento,
controle e prevenção fossem intensificadas. O acesso ao diagnóstico da hepatite B tem
aumentado, especialmente, com a oferta de testes rápidos que são oferecidos gratuitamente
pelos Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), instituições públicas de saúde que
realizam ações de diagnóstico e de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Este
estudo objetiva levantar a prevalência de Hepatite B dos usuários atendidos em um CTA no
Piauí e caracterizar os casos reagentes. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, descritiva, de
abordagem quantitativa, realizada de janeiro a março de 2014, utilizando-se dados secundários
adquiridos do Sistema de Informação dos CTA de janeiro a dezembro de 2013. O estudo foi
autorizado da Secretaria de Estado da Saúde, sendo respeitado o sigilo das informações e as
prerrogativas da Resolução 466/2012. A prevalência de hepatite B foi de 5,55 casos a cada
1.000 usuários atendidos pelo serviço. A maioria dos casos reagentes eram do sexo masculino
(71,42%), na faixa etária de 46 a 55 anos (35,71%), com menos de quatro anos de estudo
(35,71%), casados ou em união estável (64,28%). A procura do serviço foi motivada em 50%
dos usuários por terem sido expostos a situação de risco, já 21,42% foram encaminhados por
outros serviços de saúde. O recorte populacional de maior frequência foi a população geral
(57,14%) seguida dos usuários de drogas (21,42%) e de pessoas vivendo com HIV/AIDS
(21,42%). A totalidade dos casos teve como exposição de risco a relação sexual. Destaca-se a
presença de co-morbidades: 21,42% com sífilis e 14,28% com HIV. Entende-se que ações
preventivas ao agravo devem ser reforçadas na população geral, em especial quanto aos
comportamentos sexuais. A prevalência abaixo do esperado pode ser devido a intensificação
das ações de vacinação contra a hepatite B. Para tanto, novos estudos são necessários.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM
ENFERMEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA
Iracema Lua1
Kionna Oliveira Bernardes Santos2
Tânia Maria de Araújo3
Maura Maria Guimarães de Almeida4

INTRODUÇÃO: Os Transtornos Mentais Comuns (TMC) são responsáveis por
sofrimento, e estão associados à incapacidade e ao absenteísmo no trabalho, ocupando o
quarto lugar entre as primeiras causas de incapacidade no mundo, sendo necessário,
então, o diagnostico dos fatores ocupacionais associados, para viabilizar ações de
prevenção e promoção à saúde do trabalhador.
OBJETIVO: Analisar os fatores referentes às condições de trabalho associados aos
Transtornos Mentais Comuns em trabalhadoras de enfermagem da atenção básica da
Bahia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo de corte-transversal. A
coleta de dados foi feita através de um questionário aplicado à 451 trabalhadoras de
enfermagem de cinco cidades do estado da Bahia, com foco em itens relativos às
condições de trabalho e ao Self Reporting Questionnaire - SRQ-20, utilizado para
rastreamento do TMC. A técnica de análise bivariada foi utilizada para verificar as
associações entre as variáveis de exposição e a variável desfecho, a partir das razões de
prevalências, e o Teste Qui-quadrado de Pearson, para avaliar as significâncias
estatística de cada associação, por meio do valor de p ≤ 0,05 e intervalo de confiança de
95%.
RESULTADOS: Foi identificado 16,2% de Transtornos mentais Comuns entre as
trabalhadoras de enfermagem da atenção básica, estando esta prevalência aumentada
entre aquelas com mais de 10 anos de trabalho (RP: 1,58; IC: 1,13-2,62), com mais de
60 horas de jornada de trabalho semanal (RP: 2,81; IC: 1,75-4,52), que consideram sua
segurança pessoal ameaçada no trabalho (RP: 2,1; IC: 1,37-3,21) e que estão expostas à
alta sobrecarga doméstica (RP: 1,77; IC: 1,15-2,73).
CONCLUSÃO: Os resultados apresentados revelam a influência das condições e
ambiente de trabalho no adoecimento mental do trabalhador, corroborando com as
premissas da área de Saúde do Trabalhador, indicando para a necessidade de medidas de
prevenção e promoção da saúde desta população. Vale salientar, que não é apenas o
trabalho profissional que causa danos, o trabalho doméstico também deve ser
considerado e incorporado nas análises referentes à saúde ocupacional de populações
femininas.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do trabalhador; Transtornos Mentais Comuns;
Enfermagem; Gênero.
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MOMENTO DO DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA DOS CASOS
NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS NO PERÍODO DE
2007-2012

Elenir Terezinha Rizzetti Anversa- Secretaria de Município da Saúde de Santa
Maria/RS.
Tamires Daros dos Santos- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Nicássia Cioquetta Lock - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Sandra Trevisan Beck- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Teresinha Heck Weiller- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Valéria Parecida Da Rosa- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.
Luciane da Silva Ramos- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.

A assistência ao pré-natal é o momento oportuno e primordial para a detecção das
infecções de transmissão vertical proporcionando prevenção, acesso às gestantes e seus
parceiros para o tratamento e contribuindo para a redução da morbimortalidade na
população adulta por estes agravos. A Sífilis Congênita é decorrente da disseminação
hematogênica do Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente
tratada para o seu concepto, por via transplacentária. Tal doença é passível de
prevenção, através do diagnóstico precoce e tratamento adequado da gestante infectada
e do seu parceiro sexual. Objetivo analisar a realização do pré-natal e do período de
diagnóstico de sífilis materna nos casos notificados de Sífilis Congênita no município
de Santa Maria/RS no período de 2007-2012, Trabalho desenvolvido pelo Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET) Saúde/Vigilância em Saúde (PET
Saúde/VS) da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com a Secretaria de
Município da Saúde de Santa Maria/Vigilância Epidemiológica e o Ministério da Saúde.
Estudo descritivo epidemiológico realizado através de dados secundários do banco de
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN-NET do município,
cuja população estudada englobou os casos notificados de Sífilis Congênita ocorridos
no município de Santa Maria/RS, no período de 2007 a 2012. Projeto de pesquisa
aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Santa Maria/RS sobre o
protocolo nº 23081.012145/2011-67 e registro do CONEP nº 243. Resultados:
Demonstram que no período de 2007 a 2012, 81,1% (n= 60) das gestantes notificadas
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com Sífilis Congênita realizaram o pré-natal e 18,9 % (n= 14) não o fizeram.
Considerando o momento do diagnóstico de Sífilis Congênita, em 55, 4 % (n= 41) dos
casos ocorreu durante o pré-natal, seguido por 32,4% (n= 24) no momento do
parto/curetagem, 9,5% (n=7) após o parto e em 2,7% (n= 2) o diagnóstico de sífilis
materna não foi realizado. Evidenciou-se que grande parte das gestantes cujos filhos
foram notificados com Sífilis Congênita realizou o pré-natal; o que demonstra falha na
qualidade da assistência ao pré-natal prestado, bem como , dificuldades na realização de
tratamento correto e oportuno para a gestante e seu parceiro como forma de diminuir a
transmissão de sífilis ao seus filhos em nosso município.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES DE TRABALHO
RELATADOS POR TRABALHADORES INFORMAIS DO COMÉRCIO
Marcela Andrade Rios
Adriana Alves Nery
Introdução: O mercado de trabalho brasileiro se caracteriza por condições de trabalho
cada vez mais adversas, empregos não regulamentados formalmente, desprotegidos,
bem como pela existência do desemprego. Diante de tais mudanças, o trabalho informal
vem se constituindo como uma saída para os indivíduos que buscam meios de garantir
sua subsistência e de sua família. Porém, ainda existe uma lacuna de conhecimento
sobre eventos e agravos que atingem esta parcela da população, especialmente no que
concerne aos acidentes de trabalho. Objetivo: descrever o perfil epidemiológico dos
acidentes de trabalho envolvendo trabalhadores informais do comércio, quanto aos
aspectos sociodemográficos, condições de trabalho e características do acidente.
Método: Estudo descritivo e transversal, realizado em 2013, com dados de acidentes de
trabalho referidos por comerciantes informais do Centro de Abastecimento do
município de Jequié, BA, sendo os acidentes de trabalho ocorridos no intervalo de
tempo de até 12 meses anteriores à coleta de dados. Foram estudadas variáveis
sociodemográficas, ocupacionais, condições de trabalho e aspectos referentes a
acidentes de trabalho. Os dados foram analisados por meio do SPSS versão 15.0. O
estudo foi aprovado pelo CEP com CAAE 04755112.3.0000.0055. Resultados: Dos
434 trabalhadores entrevistados, 140 (32,3%) relataram sofrer acidente de trabalho,
sendo 61,4% do sexo masculino, com idade entre 30 a 59 anos (62,9%), solteiros
(47,1%), com ensino fundamental incompleto (57,1%), auto declarados pardos/pretos
(75%) e comerciantes de frutas/verduras (30%). 87,9% dos trabalhadores acidentados
desempenham atividades laborais somente no comércio informal (87,9%). 82,1% dos
acidentes foram classificados como típicos. O corte com faca foi relatado por 41,4% dos
acidentados, seguido por lesão causada em parte estrutural da barraca (15,7%). Os
acidentes causaram lesão em 90,7% dos trabalhadores, especialmente nos membros
superiores (65,3%), sendo o corte o principal tipo de lesão (65,3%). Conclusão:
Encontrou-se alta incidência de acidentes de trabalho em trabalhadores informais do
comércio e ressalta-se a necessidade de investimentos em políticas públicas de saúde
voltadas para esta parcela de trabalhadores.
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PREVALÊNCIA DE SIFILIS CONGENITA EM UM HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DE ITABUNA-BA
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Pollyanna Alves Dias Costa4
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INTRODUÇÃO:

sífilis

é

uma

doença

infectocontagiosa,

sexualmente

transmissível, sistêmica, de evolução crônica caracterizada por manifestações
provocadas pelo Treponema pallidum. Sífilis congênita resulta da infecção do
feto pelo Treponema, pela disseminação através da corrente sanguínea,
transmitida pela gestante em qualquer período gestacional, quando não é
tratada. No Brasil há elevada incidência entre Recém-nascidos(RN), sendo
imprescindível

prevenção

e

controle

durante

o

pré-natal.OBJETIVOS:

identificar a prevalência de sífilis congênita em RNs em hospital materno infantil
em 2012 e 2013; descrever características sociodemográficas das puérperas.
MÉTODO:estudo descritivo quantitativo, dados coletados em prontuários após
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da UESC nº
18734513800005526.RESULTADOS:primeiro semestre de 2012:nasceram
305 crianças vivas, com prevalência de 2,29% de sífilis congênita; segundo
semestre de 2012, 262 nascimentos e prevalência de 2,67%; primeiro semestre
de 2013, 229 nascimentos e prevalência de 2,62%. Quanto a faixa etária, 10
mulheres tinham entre 20 e 34 anos(50%); 03 entre 35 e 45 anos(10%) e 08
adolescentes(40%), menores de 19 anos, sendo a adolescência fator de risco

2168

para sífilis. Das 20 puérperas, 03 tinham ensino médio completo(15%), 02
ensino fundamental(10%), 01 nível superior(5%) e 1 (70%) sem informação em
prontuário. 19 puérperas(95%) sem informações no prontuário quanto a
realização do pré-natal e 1(5%) não fez pré-natal. Isso revela que as anotações
em prontuários são incompletas possibilitando erros no cuidado prestado. Das
puérperas portadoras de sífilis 19(95%) sem informação no prontuário sobre
tratamento e 1(5%) informava que a puérpera não havia tratado.

03

puérperas(15%) era primeiro parto, 08(40%) segundo, 1(5%) quarto e 08(40%)
sem informações.CONCLUSÃO:Há alta prevalência de sífilis congênita na
maternidade estudada e um dos principais fatores de risco é a qualidade da
assistência pré-natal. Falhas nas informações dificultam atendimento de
qualidade. Pelo elevado número de casos de sífilis, observa-se baixa
efetividade das ações voltadas à prevenção. Apesar do Ministério da Saúde
implementar políticas de prevenção à saúde da mulher e criança com o objetivo
de alcançar a meta de um caso de sífilis para cada mil nascidos vivos, ainda
são identificados aumento crescente dos casos.
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O TRABALHO AGRÍCOLA E OS RISCOS OCUPACIONAIS A SAÚDE
Universidade do Contestado, Pró, Pet Saúde, Mafra, Santa Catarina, Brasil
Jéssica S. Melnek
Jéssica S. Melo
Geisa C. W. Kraschinski
Geise Henrique de Melo
Araci G. Wielewski
Keli V. Poltronieri
Talita Schmidt
Júnior Tomporoski
Renata Campos
Introduçao: A agricultura familiar é a principal atividade econômica da região
estudada. Devido à pouca mecanização dos processo produtivo a família
acaba sendo exposta a uma série de contaminantes ambientais, principalmente
agrotóxicos, além dos demais riscos ocupacionais. Método:Trata-se de uma
pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida com
trabalhadores rurais durante um evento sobre a saúde do homem, promovido
pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Papanduva/SC, em
parceria com o SENAR, com o Sindicato dos Produtores Rurais e equipe
Pró/Pet Saúde da Universidade do Contestado. A coleta de dados foi feita
através de um questionário semiestruturado. Resultados: Participaram do
estudo 85 trabalhadores rurais, com idade variando entre 42 à 75 anos. Em
relação ao nível de instrução 88,2% possuem ensino fundamental incompleto e
apenas 1,2% ensino médio completo. O tempo médio de exposição ao sol foi
6,08 horas diárias, onde o protetor solar foi mencionado em apenas 17,6% das
respostas. Quanto a exposição durante a aplicação dos agrotóxicos, o tempo
médio foi de 4,24 horas/dia, onde 40% afirmara utilizar todos os EPI
recomendados. O risco ocupacional mais presente no cotidiano dos
trabalhadores rurais é o risco físico (80%). Conclusão: Conclusão: Os dados
obtidos neste estudo demonstram a forte exposição ocupacional dos
agricultores aos agrotóxicos e a radiação solar, o que não pode ser rejeitada
uma possível relação com o desenvolvimento de agravos.
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Título: Análise espacial das principais causas de morte por doenças cardiovasculares e
fatores associados na área de abrangência do COMPERJ, Rio de Janeiro, Brasil, no
período de 2008 a 2012.
Autores: Helen Paredes de Souza, Guilherme Loureiro Werneck, Paulo Chagastelles
Sabroza, Luciano Toledo de Medeiros, Andréa Almeida Sobral
Introdução: Este estudo tem por objetivo descrever o perfil da distribuição espacial da
mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) e doenças cerebrovasculares
(DCbV) em relação ao contexto socioeconômico e de saúde segundo áreas geográficas.
Trata-se de estudo ecológico, no qual as unidades de análises são as 39 unidades de
vigilância local correspondentes aos anos de 2008 a 2012. Métodos: Foram utilizadas
taxas médias de mortalidade por IAM, DCbV, doenças hipertensivas (DH) e
mortalidade precoce, assim como de variáveis socioeconômicas e demográficas. Áreas
ao sul e noroeste da área de abrangência do COMPERJ foram apontadas como sendo as
de maiores risco de morte por infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares,
entre 2008 e 2012. As taxas de mortalidade por IAM e DCbV foram correlacionadas
com variáveis socioeconômicas utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson.
Utilizou-se o Índice de Moran global e local para avaliar a autocorrelação espacial dos
desfechos e das variáveis correlacionadas significativamente com os coeficientes. O
modelo de regressão linear múltipla e o modelo espacial condicional autorregressivo
foram usados para verificar associação entre mortalidade por IAM e DCbV e contexto
socioeconômico e de saúde. Apresentaram correlação significativa as variáveis: taxas de
mortalidade por DH e precoce e percentual de ruas pavimentadas, esta última
significativa apenas com mortalidade por IAM. Os modelos utilizados apontaram taxas
de mortalidade por DH e precoce como variáveis associadas significativamente à morte
por IAM e DCbV. Os resíduos de ambos os modelos revelaram ausência de
autocorrelação espacial significativa. Conclusões: Pode-se afirmar que as taxas de
mortalidade por DH e precoce foram os indicadores principais responsáveis pela
determinação do padrão de mortalidade por IAM e DCbV na área de abrangência do
COMPERJ, entre 2008 e 2012.

Palavras-chave: Mortalidade. Infarto agudo do miocárdio. Doenças cerebrovasculares.
Fatores socioeconômicos. Fatores de risco.
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Alimentos industrializados na infância: avaliação das composições
nutricionais e comparação com a alimentação recomendada
Autores:
Maysa Helena de Aguiar Toloni – Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Giovana Longo-Silva – Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Tulio Konstantyner – Universidade de Santo Amaro
José Augusto de Aguiar Carrazedo Taddei – Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP)
Introdução: Hábitos alimentares inadequados podem ocasionar impacto
negativo na saúde do indivíduo em longo prazo, consequente ao efeito
cumulativo de alterações que se iniciam precocemente. Mais especificamente,
a introdução precoce de alimentos industrializados e o consumo continuado
dos mesmos podem levar a obesidade e desencadear doenças crônicas não
transmissíveis nas crianças.
Objetivo: Identificar a idade de introdução do queijo petit suisse e do macarrão
instantâneo na dieta de lactentes matriculados em berçários de creches
públicas e comparar suas composições nutricionais com a alimentação
recomendada para a idade, o leite materno e a refeição salgada, visando
estimar erros nutricionais.
Métodos: Estudo transversal com 366 crianças, de 9 a 36 meses, que
frequentavam os berçários de creches, cujas mães foram entrevistadas sobre a
idade de introdução dos alimentos. Consideraram-se as médias de nutrientes
indicadas nos rótulos das marcas mais consumidas. No cálculo da composição
centesimal do leite materno e da refeição salgada, utilizaram-se Tabelas de
Composição de Alimentos. Para avaliação da adequação nutricional, utilizaramse as Recomendações de Ingestão Diária por faixa etária. A avaliação dos
percentuais de adequação das composições nutricionais do petit suisse e do
macarrão instantâneo foi feita comparando-as com as do leite materno e da
refeição salgada, respectivamente.
Resultados: O petit suisse e o macarrão instantâneo foram consumidos por
89,6 e 65,3% dos lactentes ainda no primeiro ano de vida. Os percentuais de
adequação para carboidrato foram superiores a duas vezes o recomendado e
os percentuais de sódio, 20 vezes superiores aos encontrados nos alimentos
recomendados.
Conclusão: Os dois produtos industrializados são impróprios para lactentes,
ressaltando-se a necessidade de adoção de normatização que possa informar
os profissionais de saúde, os educadores e os pais sobre os riscos do
consumo. Além disso, faz-se necessário a implementação de políticas públicas
no combate à obesidade e às doenças crônicas dela decorrentes já nos
primeiros anos de vida, bem como a regulamentação da publicidade de
alimentos no Brasil, a exemplo do que ocorre em sociedades mais
desenvolvidas que possuem legislações claras e restritivas ao marketing que
se dirige à infância.
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RELAÇÕES DE CLASSE E GÊNERO NO CONTEXTO DA COMPRA DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Cristina Berger Fadel, Aline Scottini, Ellen Evelise Dutra Marçal, Thais Franz,
Jean Érick Langoski, Danielle Bordin, João Alfredo Madalozo
Outros tópicos em epidemiologia
Introdução: O comportamento do consumidor tem sido objeto de estudo para diversas
áreas do conhecimento, entretanto, no campo da saúde essa temática não tem sido muito
explorada. Objetivo: Este estudo buscou compreender os fatores que influenciam a
compra de produtos odontológicos e a satisfação de seus consumidores, considerando-se
as relações de classe social e gênero. Metodologia: A população alvo foi formada por
usuários das maiores redes de supermercados de um município da região sul do Brasil.
Por meio de entrevista com questionário semiestruturado, os indivíduos foram expostos
a questões de perfil sociodemográfico e, especificamente, a abordagens envolvendo o
processo de aquisição e satisfação com os referidos produtos. A coleta de informações
permaneceu por oito meses, alcançando 403 indivíduos. Para a correlação entre as
informações utilizou-se a análise de dependência de variáveis por meio do teste de Quiquadrado. As respostas expostas pelos entrevistados nas questões abertas foram
categorizadas e descritas. Resultados: Os achados mostraram que independentemente
da classe social, o creme dental, seguido da escova de dente, foram os itens de compra
de higiene bucal mais referidos e os supermercados o principal local para compra. A
condição financeira apresentou influência sobre a decisão de compra de 62,8% do total
de entrevistados. A maioria dos sujeitos das classes C, D e E afirmaram que
comprariam produtos melhores, caso a sua condição financeira fosse mais favorável. Os
fatores preço e divulgação do produto em meios de comunicação foram considerados
mais importantes por consumidores socialmente menos favorecidos, os quais também
expuseram maior insatisfação generalizada com os produtos. Todavia, consumidores
das classes A e B, destacaram a ‘marca’ como fator preponderante para compra e,
mostraram-se mais frequentemente insatisfeitos com os atributos específicos
‘informação na embalagem’ e ‘qualidade da embalagem’. Considerando-se a variável
gênero, mulheres mostraram-se mais satisfeitas com a aparência e a informação na
embalagem e homens atribuíram maior valor ao benefício do produto à saúde bucal.
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Conclusões: Conclui-se haver discrepâncias importantes sobre os fatores que
influenciam a satisfação e a aquisição de produtos odontológicos, considerando-se as
variáveis gênero e estrato socioeconômico de consumidores.
Palavras-chave: Saúde bucal; Informação de Saúde ao Consumidor; Comercialização
de Produtos; Satisfação do Usuário; Fatores Socioeconômicos.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E ANTROPOMÉTRICO EM
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO APÓS
INTERVENÇÃO NUTRICIONAL
Ana Sophia Soares Pessoa Nobre de Lacerda & Lúcia Rodrigues
Departamento de Nutrição em Saúde Pública, Escola de Nutrição, Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro
A OMS define obesidade como uma doença em que o excesso de gordura corporal
acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde do homem. A obesidade na
infância associa-se à sua persistência na vida adulta e também a uma série de
comorbidades. Este estudo teve por objetivo avaliar a evolução do perfil lipídico e
antropométrico de crianças e adolescentes com excesso de peso após participação em
um estudo de intervenção. Foi um estudo transversal múltiplo no resgate da amostra de
crianças e adolescentes com excesso de peso (IMC≥p85) que participaram de um ensaio
clínico randomizado pragmático realizado no período de 2006 a 2010 em um
ambulatório de nutrição pediátrica em um hospital universitário no estado do Rio de
Janeiro. Os pacientes estão sendo resgatados após 5 anos de término da intervenção
nutricional e realizado por meio telefônico. Para avaliar o estado nutricional dos
pacientes foram obtidos dados antropométricos (peso, estatura, IMC e Circunferência
abdominal) e laboratoriais (perfil lipídico). O banco de dados foi construído no
programa SPSS 13.0, onde realizou-se estatística descritiva e teste t pareado com
confiabilidade de 95%. A amostra consistiu em 26 crianças e adolescentes, sendo 65,4%
(n=17) do sexo feminino com idade de 14,2±3,0 anos e IMC/idade de 31,1±7,2 kg/m2.
Ao comparar o perfil lipídico no primeiro momento do estudo e após 5 anos, foi
possível observar a manutenção dos resultados uma vez que os níveis de LDL e
colesterol sérico continuaram próximos aos valores limítrofes

(162,5±31,2x

165,3±28,1mg/dL) e os níveis de HDL continuaram baixos (38,3±8,1mg/dL
38,5±9,2mg/dL). É importante ressaltar que os 26 pacientes abandonaram o tratamento
dietético e o acompanhamento nutricional durante 5 anos. Houve manutenção do perfil
lipídico e antropométrico, visto que as diferenças avaliadas por testes estatísticos não
foram significativas. São evidentes as dificuldades encontradas no tratamento da
obesidade em crianças e adolescentes, uma vez que nenhum dos pacientes chegou ao
estado de eutrofia.
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Título
Com eles e para eles: construção do Mapa da Violência local como estratégia de
empoderamento dos jovens.
Autores
Daniela Valentim dos Santos – Mestranda, Faculdade de Enfermagem Unicamp.
João Pedro de Lima Souza– Bolsista PIC Jr/ Unicamp.
Jordana Cruz de Paula Devaston – Bolsista PIC Jr/ Unicamp.
Eliete Maria Silva – Professora Associada, Faculdade de Enfermagem Unicamp.
Introdução: A violência contra os jovens tem recebido destaque no cenário nacional. No
ano de 2013 o Governo Federal lançou o Programa Juventude Viva para o enfrentamento
do problema. O indicador por excelência para medir relações interpessoais violentas, é o
homicídio, onde o produto dos conflitos é a morte. Com o objetivo de analisar informações
sobre homicídios na população jovem disponíveis no Datasus, este trabalho é parte do
Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio - PIC Júnior da Unicamp que promove a
integração dos alunos do ensino médio de escolas públicas na universidade também pública.
Método: Pesquisa quantitativa, descritiva, com base nas informações do Datasus, dos anos
de 2007 a 2011. Os alunos do ensino médio foram os protagonistas do processo, realizando
a captação dos dados, cálculos e análises, sob a supervisão da monitora, mestranda, e da
orientadora, docente da universidade. Iniciamos pela revisão da literatura sobre violência,
que teve como base o Mapa da Violência em duas versões: Criança e Adolescente e Juventude
Viva. A partir destas leituras foram feitos levantamentos dos dados do município de Campinas
As variáveis escolhidas foram: município de residência, grupo CID 10 - agressões, ano, faixa
etária OPS, sexo. Foram excluídos os casos de homicídio cuja idade era ignorada. Foram
calculadas as taxas por 100.000 habitantes e as médias dos elencados, que foram comparados
com valores nacionais e do estado de São Paulo. Este estudo considera jovens pessoas com
idade entre 15 e 24 anos. Resultados: A população jovem de ambos os sexos a média de
homicídios no período foi de 22,32 no município, 24,66 em São Paulo e 52,9 no Brasil. No
município estudado para o sexo feminino a média do período 3,20, abaixo dos parâmetros
nacional e estadual que foram 4,48 e 6,84 respectivamente. No masculino a média das taxa
de homicídios da população jovem do município foi de 41,42, porém não há parâmetro de
comparação para os níveis estaduais e nacionais. Conclusões: Comparativamente o município
apresentou taxas menores, porém acima do tolerável pela OMS que são 10 homicídios por
100.000 habitantes, os dados apontam que a violência impacta na vida da juventude, tanto
local como nacionalmente e reforçam a necessidade de envolver os jovens no processo de
reconhecimento e consequente transformação da realidade.
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VERIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE
PARCEIROS DE GESTANTES NOTIFICADAS COM SÍFILIS NO
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS NO PERÍODO DE 2007 -2012.

Elenir Terezinha Rizzetti Anversa- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.
Nicássia Cioquetta Lock - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Tamires Daros dos Santos- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Sandra Trevisan Beck- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Teresinha Heck Weiller- Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Valéria Parecida Da Rosa- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.
Luciane da Silva Ramos- Secretaria de Município da Saúde de Santa Maria/RS.

A sífilis na gestação ainda é um problema de saúde pública, o qual evidencia falhas nos
programas de prevenção, controle e realização do pré-natal, assim como na realização
do tratamento do parceiro sexual da gestante acometida pela doença. A elevada
incidência de sífilis nos dias de hoje, favorece diretamente a ocorrência da sífilis
congênita, o que significa que a manutenção desta ocorrência e a falta de controle,
indicam falhas no programa Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e no pré-natal.
Este trabalho tem como objetivos verificar a parcela de parceiros, das gestantes com
sífilis no período de 2007 a 2012, que foram tratados e o motivo pelo não tratamento.
Trata-se de um estudo descritivo epidemiológico, realizado através de dados
secundários do banco do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINANNET) no município de Santa Maria/RS do período de 2007 a 2012. A análise dos dados
foi realizada no programa SPSS, versão 13.0 for Windows. Foi realizada a frequência
simples de casos de mulheres com Sífilis Gestacional no período estudado. O projeto de
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Santa Maria/RS
sobre o protocolo nº 23081.012145/2011-67 e registro do CONEP nº 243. Das 130
gestantes com sífilis verificadas nesse período, 27% dos parceiros não foram tratados e
46,9 % deles, não responderam na ficha de notificação o motivo pelo não tratamento. O
número de parceiros que não tiveram mais contato com a gestante foi de 12,3% e os que
não foram comunicados sobre o tratamento e não compareceram foram 8,5 %. Assim, é

2177

significativa a parcela de parceiros que não foram tratados, é essencial o adequado
tratamento para combater a sífilis e evitar a Sífilis Congênita, pois juntamente com o
tratamento da gestante, o parceiro também deve ser tratado.

2178

INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS DE MÃES DE CRIANÇAS ATENDIDAS
EM UM AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO PEDIÁTRICO DE COMUNIDADE
EM VITÓRIA/ES
Autores: Jovarci Motta1, Alexandre Neves Furtado1, Rodrigo Oliveira1, Ynara
Olivier1, Clarice Teixeira Silva Araújo1, Caroline Pegoretti1, Peracio Lora Soares
Junior1, Ana Paula Trevizani Dalmaso1, Eliane Martins Aragão1, Pâmella
Rodrigues Chiabai1, Ana Daniela Izoton de Sadovsky2
1. Acadêmico(a) do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito
Santo
2. Professora do departamento de Pediatria da Universidade Federal do
Espírito Santo
Resumo: Introdução: O curso de Medicina da Universidade Federal do
Espírito Santo proporciona uma formação acadêmica e profissional de
qualidade, integrada ao cuidado com a gestante e a criança. Objetivos: Avaliar
as intercorrências gestacionais de mães de crianças atendidas em um
ambulatório universitário pediátrico de comunidade. Métodos: Estudo
epidemiológico observacional, descritivo, transversal e retrospectivo de revisão
de prontuários para avaliação de dados da história gestacional e neonatal de
264 pacientes pediátricos atendidos no referido ambulatório durante o ano de
2013. Resultados:
Quase metade das mães (48,13%) das crianças
apresentou algum problema durante a gestação. Do total de gestantes, 14,52%
(35/241) apresentaram ITU, 11,2% (27/241) eram hipertensas, 8,29% (20/241)
apresentaram Doença Hipertensiva Especifica da Gravidez (DHEG), 5,39%
(13/241) desenvolveram Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), enquanto
16,59% (40/241) cursaram com outras doenças e/ou hábitos deletérios
(tabagismo, hemorragias, sífilis, toxoplasmose, anemia, epilepsia). Cerca de
13,7% das crianças nasceram prematuras e todos os RN pré-termo
apresentavam associação com uma ou mais das intercorrências gestacionais
referidas. No Brasil, a prevalência do DMG em mulheres com mais de 20 anos
atendidas no SUS é de 7,6%, enquanto as ITU ocorrem em 17-20% das
gestações (Ministério da Saúde, 2010) sendo os resultados observados no
estudo inferiores à média nacional. As doenças hipertensivas complicam cerca
de 5-8% das gestações (PASCOAL, 2002), o que é um percentual inferior ao
encontrado em nosso estudo, quando consideramos a soma de mães
previamente hipertensas e mães que desenvolveram DHEG durante a
gestação (19,49%). Conclusão: A prematuridade foi um preocupante desfecho
encontrado
em gestações que
apresentaram intercorrências.
O
reconhecimento precoce de doenças e/ou hábitos deletérios maternos e o
incentivo do trabalho conjunto entre os obstetras e pediatras é fundamental
para que se alcance uma redução da morbimortalidade materna e neonatal.
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PREVALÊNCIA DE CIRROSE EM PACIENTES PORTADORES DE
HEPATITE C ATENDIDOS EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO NORDESTE
DO BRASIL
Gilmar Amorim de Sousa, Luana Lopes de Medeiros, Daniel Fernandes Mello
de Oliveira, Marlon César Melo de Souza Filho, Ranna Santos Pessoa, Lucila
Samara Dantas de Oliveira, Maria Flávia Monteiro, Lívia Medeiros, Dyego
Leandro Bezerra de Souza, Iris do Céu Clara Costa
Introdução: A cirrose hepática é uma das fases da história natural da infecção
pelo vírus da Hepatite C (maior causa de doença hepática progressiva) e pode
levar ao carcinoma hepatocelular. Objetivo: Este trabalho visa analisar a
frequência de cirrose em pacientes portadores de hepatite C crônica e discutir
os fatores clínico-epidemiológicos associados à sua evolução. Método: Foi
realizado um estudo seccional, através da revisão de prontuários dos pacientes
acompanhados no Núcleo de Estudos do Fígado do Hospital Universitário
Onofre Lopes (Natal/RN), no período de 1995 a 2013. Resultados: 10.304
prontuários revisados. 584 casos confirmados de hepatite C. 280 pacientes
realizaram USG. 86 (30,7%) apresentaram cirrose na USG. Dentre os
portadores de cirrose à USG, 76,7% eram do gênero masculino; a idade média
foi de 53,2 anos; 61,6% eram casados; 68,6% eram não brancos; 82,6%
negavam contato íntimo com portadores de hepatite C; 74,4% eram etanolistas;
22% eram portadores de diabetes; 27,9% realizaram o tratamento anti-viral;
24,4% apresentaram nódulo à USG; 1,2% apresentaram HbSAg positivo,
11,6% Anti-HBC IgG positivo, 12,8% Anti-HBS positivo e 1,2% anti-HIV
positivo. Dos 29 portadores de cirrose que realizaram tomografia
computadorizada, 31% apresentaram carcinoma hepatocelular. Dos 49 que
realizaram HCV RNA quantitativo, 85,7% possuíam <600mil UI/mL. Dos 50
pacientes que realizaram genotipagem, 70% era genótipo 1. Dos pacientes
com hepatite C confirmada, 21,6% realizaram biópsia, dos quais 14,3% tinham
cirrose na biópsia. A especificidade da ultrassonografia quando comparada
com o padrão-ouro para diagnóstico de cirrose (biópsia hepática) foi de 86,8%
e a sensibilidade de 53,8%. Conclusão: A rede de assistência ao portador de
Hepatite C crônica no RN necessita de ajustamento. O perfil do paciente
homem, afrodescendente, etanolista, com mais de 50 anos, genótipo 1 e
diabético necessita de maior vigilância clínica para a detecção da cirrose. O
tempo médio de evolução do diagnóstico até a cirrose foi de 15 anos. A carga
viral não teve impacto na progressão para cirrose. Nos pacientes avaliados, a
USG mostrou baixa sensibilidade para o diagnóstico de cirrose, o que pode
contribuir para retardo do diagnóstico e das medidas de tratamento. A
incidência de CHC na amostra foi de 3,2% em pacientes com cirrose.
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Qualidade de vida, ansiedade e depressão de profissionais de enfermagem da
Estratégia Saúde da Família
Lourenção, L. G.; Soares, D. S.; Lopes, J. F.; Sanches, N. S.; Garcia, J. F.; Gazetta, C.
E.; Paschoal, V. D’a.; Fernandes, G. B. F.; Teixeira, P. R.
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP

Introdução: A compreensão da natureza da atividade e da situação que se encontram os
trabalhadores de enfermagem pode ser uma via para melhorias, pois permite reorganizar
o processo de trabalho, criando estratégias para reestruturação que favoreça melhorias
das condições de trabalho, com repercussão no aumento da produtividade e na
qualidade da assistência, além de prevenir agravos à saúde dos profissionais.
Objetivos: Avaliar a qualidade de vida e os níveis de ansiedade e depressão de
profissionais de enfermagem da Estratégia Saúde da Família do município de São José
do Rio Preto. Método: Estudo transversal com 66 profissionais, sendo 28 enfermeiros e
38 auxiliares/técnicos de enfermagem. Os dados foram coletados em novembro e
dezembro de 2013, utilizando-se o Whoqol-bref, o Inventário de Ansiedade de Beck e o
Inventário de Depressão de Beck. Resultados: 85,85% eram do sexo feminino, idade
mediana de 34 anos (mínimo: 24; máximo: 67), 45,45% casados e 43,94% solteiros,
62,12% tinham renda familiar de 2 a 5 salários, 74,24% estavam satisfeitos com o
trabalho e 46,97% já pensou em desistir da profissão. 69,40% julgam a qualidade de
vida como boa ou muito boa e 58,1% apresentaram-se satisfeitos com a saúde. Os
escores médios para os domínios variaram de 59,58 a 68,20, sendo o maior no domínio
físico e o menor, no ambiente. 43,94% apresentaram algum grau de ansiedade e/ou
depressão. Conclusões: Os resultados mostraram que a maioria dos profissionais não
apresentam ansiedade e depressão e estão satisfeitos com o trabalho. O escore do
domínio físico mostra boas condições de energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade,
atividade da vida cotidiana, capacidade de trabalho e de enfrentamento para dor e
desconforto, dependência de medicação e tratamentos. O escore no domínio ambiente
evidencia comprometimento na segurança física, ambiente do lar, recursos financeiros,
cuidados de saúde e sociais, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades,
recreação/lazer, ambiente físico e transporte.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde,
Ambiente de Trabalho, Equipe de Enfermagem.
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Perfil Sóciodem ográfico de Pacientes com Esquizofrenia
Nicácia Souza Oliveira
Francisca Silva de Alencar
Mábia Monike de Menezes Caldas
Gisele Lopes Oliveira
Lúcia Vanda Teixeira de Freitas
Marina Pessoa de Farias Rodrigues
Natália Bastos Ferreira
Raimundo Tavares de Luna Neto
Fernando Adami

INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é uma síndrome complexa que
altera a percepção da realidade, o afeto, e o comportamento
do indivíduo, podendo levá-lo a alterações no pensamento,
alucinações (principalmente auditivas e visuais), delírios,
perda emocional, falta de noção da realidade, o que
geralmente acaba causando preconceito e exclusão deste
indivíduo em seu convívio social. OBJETIVO: Investigar as
características sociodemográficas e a experiência da
esquizofrenia no contexto e na realidade de quem a
vivencia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo
segundo abordagem quantitativa, realizado com a população
de 11 sujeitos acometidos por esquizofrenia e assistidos no
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de
Várzea Alegre-CE. Aplicou-se um questionário individual para
obtenção de dados referentes às variáveis sociodemográficas
e modo de vida, sendo posteriormente apresentadas por
meio da estatística descritiva. RESULTADOS: Dentre os 11
portadores de esquizofrenia entrevistados 54,5% eram
homens e 45,4% mulheres, considerando o número ímpar da
população não houve discrepância significativa com relação
ao gênero masculino ou feminino, portanto o transtorno
poderá acometer indivíduos de ambos os sexos. Quanto à
faixa etária dos entrevistados, a mesma estar compreendida
entre 23 a 56 anos sem predominância em qualquer idade ,
quando se trata de estado civil obteve-se os seguintes
resultados (54,5%) solteiros, (27,3%) divorciados, (18,2%)
viúvos, em relação ao grau de instrução a maioria (81,8%)
não são alfabetizados e apenas (18,2%) frequentaram a
escola e sabem ler e escrever, sendo que profissionalmente
todos se encontravam inativos. Dos entrevistados (90, 9%)
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não possuíam amigos e não se sentiam muito à vontade de
estar entre outras as pessoas. A maioria dos doentes fazia
uso de antipsicóticos e apresentavam pensamento suicida.
CONCLUSÃO: Conclui-se o estudo com a convicção de que a
esquizofrenia traz para o indivíduo além do estigma uma
vida adinâmica e limitada, onde os portadores são
desprovidos de amigos, educação e repletos de sentimentos
de inutilidade que poderá contribuir para o pensamento de
uma vida sem prazer e satisfação. São necessárias ações
psico-educativas, bem como atividades que ocupem o tempo
ocioso dos portadores de esquizofrenia, visando promover o
seu bem-estar mental.

Palavras-chave:
Esquizofrenia.
Psicossocial. Epidemiologia.
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Distribuição espacial e Modelagem de superfície da epidemia do Dengue em
Salvador no ano de 2002
Camila Gomes de Souza Andrade1
Denise Nunes Viola3
Florisneide Rodrigues Barreto1
Suani Rubim de Pinho2
Martha Suely Itaparica1
Maria da Glória Teixeira1
1

Instituto de Saúde Coletiva– UFBA
2
Instituto de Física - UFBA
2
Instituto de Matemática/Departamento de Estatística- UFBA

O dengue é hoje a principal doença re-emergente no mundo, sendo o Brasil o
país com maior número de casos reportados desta doença. Epidemias de dengue têm
ocorrido com frequência devido a ineficácia das tecnologias disponíveis para o
controle, da circulação dos sorotipos simultaneamente e da diversidade de fatores de
risco para o acometimento da doença. A análise espacial pode contribuir na
compreensão do dengue, através do estudo da distribuição espacial e modelagem de
superfície. Este trabalho objetiva analisar a distribuição espacial e modelar a superfície
da epidemia do dengue em Salvador-BA em 2002. Os dados de casos notificados do
dengue foram obtidos do Sistema de Informação de agravos de notificação (SINAN). A
unidade espacial utilizada foi setor censitário. A distribuição espacial e a modelagem de
superfície foram obtidas no software R, após o georreferenciamento dos dados. A
distribuição espacial da epidemia de 2002 foi homogênea, com casos notificados do
dengue na maioria dos setores censitários. No entanto, a região sudeste de Salvador
possui um foco permanente que apresentou um número elevado de casos quando
comparada às demais. A concentração de casos ocorreu durante a semana 14 a 21,
decaindo e em seguida apresentando um novo pico na semana 26 paralelamente ao
surgimento de novos focos espalhados pelo espaço. A modelagem de superfície
demonstrou que há padrão espacial com zonas com maior número de casos. Os
resultados obtidos sugerem a persistência da transmissão do dengue no ano de 2002,
com dois momentos de pico, e um possível foco responsável pela maioria dos casos e
pela continuidade da transmissão durante o ano. Vale ressaltar que este foco coincide
com o foco registrado na epidemia de dengue ocorrida em Salvador no ano de 1995.
Diferentemente da epidemia de 1995, mecanismos de controle do vetor foram aplicados
na epidemia de 2002, principalmente em regiões com elevado número de casos do
dengue clássico e com notificações de casos do dengue hemorrágico. A fim de
contribuir no desenvolvimento de ações de prevenção e controle do dengue efetivas, a
análise espacial pode auxiliar no processo de planejamento da vigilância, tendo em vista
que indica áreas mais vulneráveis com maior concentração de casos e, possivelmente,
responsáveis pela disseminação da doença, constituindo assim um importante
instrumento para o gestor em saúde.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE IDOSAS COM CÂNCER DE
COLO DO ÚTERO EM UMA CIDADE DO NORDESTE
José Francisco Ribeiro, Ana Roberta Vilarouca da Silva, Viriato Campelo,
Sheila Lima Diógenes Santos, Luciano Brito Santos, Aldenora Oliveira do
Nascimento Holanda, Uylma Assunção Costa
RESUMO
INTRODUÇÃO: A crescente expectativa de vida favoreceu a longevidade,
especialmente das mulheres, e consequentemente as doenças crônicodegenerativas, assim como o câncer de colo do útero. OBJETIVOS:
Caracterizar o perfil Socioepidemiológico da idosa com câncer do colo do útero
em Teresina-PI no período de 2008 a 2012. MÉTODO: Estudo retrospectivo e
descritivo. Foram analisados 226 prontuários eletrônicos de idosas com
diagnóstico de câncer de colo do útero no período de 2008 a 2012. Os dados
foram analisados no software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) versão 20.0. As variáveis tipo de lesão, idade e etnia foram
comparadas utilizando o teste do qui-quadrado. RESULTADOS: Foram
encontradas 35% na faixa etária de 75 anos e mais, cor parda (47,5%),
casadas (51%), analfabetas (43%), aposentadas (55,8%). Observou-se que
houve pouca importância para tipo de lesão quando comparado com a idade
(p˃0,05) e quando comparado tipo de lesão e etnia (p˃0,05) o tipo de lesão
II(34,5%) foi o mais expressivo. Quanto ao tratamento: radioterapia (51,7%),
quimioterapia e radioterapia (17,30%). CONCLUSÃO: As características
Sociodemográfica e epidemiológica apontaram uma associação com a doença
em estudo, mostrando a evolução lenta do câncer do colo do útero
oportunizando meios de rastreio e cura.
PALAVRAS-CHAVE: Neoplasias; Colo do útero; Perfil de saúde; Idoso.
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A educação em grupo como prática para o empoderamento em Diabetes Mellitus

Mariana Almeida Maia, Danielle Vasconcellos de Paula Costa, Heloísa de Carvalho
Torres, Renata Adriana Araújo Barroso, Cristiane Alvarenga Chagas, Sumaya Giarola
Cecílio, Camila Pacheco Vilaça, Samara Mariana Ferreira da Silva, Elisangela da Cruz
Vargas, Fernanda Figueredo Chaves, Celia Luciana Guedes de Barbosa Brasil

Introdução: Na educação em Diabetes Mellitus o processo do empoderamento é
definido como uma ajuda ao usuário para que descubra e use sua própria capacidade
inata para adquirir controle sobre seus cuidados com a saúde. Objetivo: Implementar
uma prática de educação em grupo fundamentada na abordagem do empoderamento
para usuários com Diabetes Mellitus e analisar se essa prática fortalecerá o autocuidado.
Método: Estudo de caso que envolveu doze usuários com Diabetes Mellitus que
participaram da educação em grupo e de sessões de grupo focal realizada em quatro
unidades básicas de saúde de Belo Horizonte, no ano de 2012 e 2013. A educação em
grupo foi conduzida por enfermeira, nutricionista e com colaboração de acadêmicas de
enfermagem, foram realizados quatro encontros com duração aproximada de 90 minutos
cada, os conteúdos discutidos em cada grupo foram abordados por meio de dinâmicas
lúdicas e interativas e fundamentados na abordagem do empoderamento. Ao final da
educação em grupo foi realizado um grupo focal seguindo um roteiro estruturado para
avaliação dos encontros. As informações coletadas em grupo focal foram gravadas e
transcritas para posterior análise de conteúdo sob a vertente temática de Bardin.
Resultados: A análise

temática dos dados

possibilitou a identificação

das

categorias: Metas alcançadas e propostas para o autocuidado; Motivação para cuidar do
diabetes e Percepção da educação em grupo. Os principais facilitadores na condução
dos encontros foram: a participação ativa e interesse dos usuários, o conhecimento dos
usuários sobre a fisiopatologia e tratamento da doença e a troca de experiências
promovida pela educação em grupo. As dinâmicas realizadas nos grupos mostraram-se
efetivas em favorecer a explanação dos temas e suas discussões de forma mais interativa
e descontraída. Durante a elaboração de metas percebeu-se o desafio em que se
configura a realização das práticas de autocuidado, por meio da identificação das
barreiras.

Conclusão: A educação em grupo fundamentada na abordagem do

empoderamento pode auxiliar o usuário com diabetes a fortalecer as práticas de
autocuidado, uma vez que reafirma seu papel de protagonista de seus cuidados.
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FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Bianka Sousa Martins Silva
Maura Maria Guimarães Almeida
Tânia Maria de Araújo

Objetivo: Analisar os fatores relacionados à ocorrência da violência de gênero em uma
população do nordeste da Bahia no ano de 2007. Métodos: Estudo de corte transversal
realizado com 4170 indivíduos, de ambos os sexos, com idade acima de 15 anos e
residentes no município de Feira de Santana-BA. Foi utilizada uma amostra
probabilística de conglomerados derivados de setores censitários. Os dados foram
coletados em visitas domiciliares com uso de ficha domiciliar e questionário individual.
Foi realizado Teste do Qui Quadrado de Pearson considerando IC95% e p ≤ 0,05 para
associação estatisticamente significante. Para verificar os fatores associados à violência,
empregou-se a análise de regressão logística hierarquizada. Resultados: A prevalência
de violência física e/ou emocional foi de 18,63%. Em relação à história de violência na
infância a prevalência foi igual a 12,14%. As mulheres apresentaram prevalência
superior (19,7%) aos homens (16,5%) com prevalência 1,31 vezes maior de
vitimização. Foi possível observar que mulheres que nunca foram à escola (15,08%),
não brancas (12,61%) e que tinham renda de até 1 salário mínimo (14,17%)
apresentaram maior ocorrência de violência física na infância. As mulheres etilistas
tiveram prevalência 1,43 vezes maior de ter sofrido violência na infância e, em relação
ao hábito de fumar, esta prevalência aumentou para 1,56. A análise ajustada por
regressão logística hierarquizada mostrou uma associação positiva entre a mulher sofrer
violência física e/ou emocional com idade (RP = 1,23; IC95%: 1,01; 1,50), tipo de
domicílio (RP = 1,28; IC95%: 1,10; 1,54), tipo de edificação (RP = 1,66; IC95%: 1,14;
2,41), tabagismo (RP = 1,36; IC95%: 1,10; 1,70) e violência na infância (RP = 2,13;
IC95%: 1,79; 2,53). Conclusões: Os dados revelaram que as mulheres jovens na faixa
etária entre 15 a 49 anos, não brancas, fumantes, etilistas, residentes em domicílios
alugados ou cedidos e com histórico de violência na infância são as maiores vítimas de
violência física e/ou emocional. Assim, estudo reitera a necessidade de aprofundar a
compreensão sobre determinantes sociais e a interação com o fenômeno da violência.
Palavras chaves: Violência de Gênero; Análise transversal; Modelo Hierarquizado
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Situação da sífilis congênita no estado de São Paulo
Autores: Carla Gianna Luppi, Solange Chabu Gomes, Wong Kuen Alencar, Maria
Aparecida da Silva, Carmen Silvia Bruniera Domingues, Angela Tayra.
Introdução: A meta de eliminação da Sífilis Congênita (SC) é de 0,5 caso de SC por 1.000
nascidos vivos (NV) para 2015. O plano de eliminação da SC do estado de São Paulo
apresenta entre as suas estratégias: elevação do número de diagnósticos de sífilis na
gestação, tratamento de 100% das gestantes com sífilis e dos seus parceiros sexuais,
investigação das oportunidades perdidas e garantia de notificação compulsória do agravo.
Objetivo: Descrever a ocorrência e características dos casos notificados de SC no estado de
São Paulo, no período de janeiro de 2007 a junho de 2013.
Metodologia: Estudo realizado utilizando os dados relativos aos casos notificados de SC
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de janeiro 2007
a junho de 2013.
Resultados: Em 2012 foram notificados 1.974 casos de SC no estado de São Paulo. A taxa
de incidência (TI) de SC em 2012 foi 3,2 casos por 1.000 NV. De 2009 a 2012 ocorreu
elevação de 128% na taxa de incidência TI de SC- de 1,4 para 3,2 por 1000 NV. Em
relação às características das mães dos casos notificados com SC, entre 2009 e 2012, chama
atenção: - elevação do percentual de mulheres na faixa etária de 15 a 19 anos, em 200%, redução do percentual de mães de casos notificados de SC que realizaram pré-natal, de 79%
para 70%. Dos casos notificados em 2012, 37% das mães, e 75% dos parceiros sexuais não
realizaram nenhum tratamento para sífilis.
Conclusão: Para a redução da TI de SC é necessária intensificação de ações para elevar a
captação de gestantes no pré-natal, garantir a detecção precoce da sífilis, e tratamento
adequado. Ações intensificadas e articuladas de prevenção, assistência e gestão para o
enfrentamento da sífilis devem ser realizadas para tornar realidade o alcance da meta em
2015.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS DO BAIRRO SEAC E
RODOCON DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
Millena Alves Batista1
Franco Luis Campos de Farias2
Gilmar Francisco do Amaral2
Núbia Namir Lara Lopes2
Rafael Rocha2
A expectativa de vida média no Brasil e no mundo está aumentando regularmente, fazendo
com que a manutenção da saúde da população idosa seja uma tarefa importante para os
profissionais. Objetivou-se conhecer o perfil epidemiológico dos idosos do Bairro SEACRODOCON do município de São Mateus/ES com a finalidade de intervir na realidade através
da criação de um grupo da terceira idade. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo,
exploratório, vinculado à disciplina Integração Social V do 6º período do curso de
Enfermagem do Centro Universitário Norte do Espírito Santo/ UFES. O estudo foi realizado
na UBS do bairro Seac. População alvo: idosos do bairro Seac e Rodocon. A coleta de dados
foi realizada em de maio de 2013, pelos discentes, acompanhados pelos Agentes
Comunitários de Saúde. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário e o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos dados foi feita no Microsoft Office
Excel®2007. O presente estudo somente foi realizado após aprovação no comitê de ética em
pesquisa. Resultados: a maioria dos idosos encontra-se na faixa etária de 60 aos 69 anos;
52,2% são casados, 29,3% viúvos; o sexo feminino prevalece com 57,8%; o analfabetismo
chega a 49,5%; 58,1% dos entrevistados são aposentados; a renda familiar mais frequente é de
um a três salários mínimos, com 91,4% das respostas; 73,1% dos idosos não praticam
atividade física; 12,9% moram sozinhos; 73,1% não necessitam de assistência nas tarefas
diárias; 91,4% relataram não conhecer algum grupo social para a terceira idade; somente 29%
responderam que conhecem seus direitos; 86% aprovaram a criação de um grupo de idosos no
bairro. Percebe-se a necessidade da implantação de um grupo a fim de intervir nos principais
problemas detectados: sedentarismo, falta de incentivo à prática de atividade física, falha no
conhecimento a cerca dos próprios direitos. Com a pesquisa conhecemos o perfil
Epidemiológico da população-alvo e com essas informações é possível planejar as
intervenções para melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Para que se possa intervir
sobre a qualidade de vida é preciso conhecer o perfil epidemiológico da população para que as
intervenções propostas atuem efetivamente sobre suas necessidades.

Descritores: Perfil de Saúde; Saúde do Idoso; Idoso.
.
1- Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo/Centro
Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES/UFES) – millenaipiˍ@hotmail.com
2- Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo/Centro
Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES/UFES).
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Título:
Efeitos dos padrões de alimentação e atividade física na mudança do status nutricional de
adultos brasileiros
Autores: Conde, W.L.; Rinaldi, A.E.M.; Enes, C.C.
Introdução: A tendência de aumento da massa corporal em adultos brasileiros se acelerou na
última década. A cada dois adultos um apresenta índice de massa corporal (IMC) acima daquele
recomendado como saudável pela OMS. Objetivos: Analisar os efeitos da alimentação e da
atividade física na determinação do IMC entre adultos no Brasil. Métodos: Selecionamos 58574
adultos entre 21 e 35 anos do inquérito VIGITEL (2007-2011). Os padrões alimentares (PA) e de
atividade física (PAF) foram estimados com análise de principais componentes (PCA) a partir de
10 indicadores do consumo alimentar e 11 variáveis disponíveis ou calculadas, respectivamente.
A mudança do status nutricional foi estimada com base nas diferenças entre os valores atual e
aos 20 anos do IMC, classificados de acordo com a recomendação da OMS. O efeito dos PA e
PAF sobre o IMC foram estimados em regressão de Poisson e expressos como risco relativo (RR).
As estimativas foram ajustadas para anos de estudo, idade e taxa do metabolismo basal (predita
a partir de peso e altura). Resultados: Foram estimados 3 PA e 4 PAF, numerados pela ordem
da frequência de prática no grupo populacional analisado. Entre 20 anos e a idade atual 55% dos
adultos não mudaram de categoria, 3% passaram a uma categoria inferior e outros 42%
passaram a uma categoria superior na classificação do IMC. PA1 foi marcado pelo consumo de
feijão e carnes sem gordura; o PA2 foi marcado por refrigerante, bebida alcoólica e exclusão de
leite; o PA3 foi marcado por hortaliças, frutas, leite e exclusão de refrigerantes. O PAF1 é
marcado pelas AF de lazer de mais intensidade e duração; o PAF2 pelas AF ocupacionais e de
transporte; o PAF3 pelas AF no trabalho doméstico e o PAF4 por AF no lazer e pouco tempo
diante da televisão. As combinações de padrões com efeitos estatisticamente significantes na
mudança do IMC foram PA3 e PAF1 ou PAF2. O par PA3-PAF4 também mostra efeito de redução
do IMC, mas sem significância estatística. Conclusão: A prática de AF saudável é mais frequente
que a alimentação saudável entre adultos jovens no Brasil. A análise evidencia que apenas
padrões alimentares baseados em vegetais e de AF intensa no lazer ou transporte são
determinantes para reduzir o IMC. Políticas públicas pró padrões saudáveis são fundamentais,
especialmente no caso da alimentação.
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EFETIVIDADE DE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA MUDANÇA DE
HÁBITOS ALIMENTARES E PARAMETROS BIOQUÍMICOS REALIZADA EM
USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM EXCESSO DE PESO
Freitas, Patrícia Pinheiro de; Santos, Luana Caroline dos; Matos, Adaliene
Versiani Ferreira; Pimenta, Adriano Marçal; Lopes, Aline Cristine Souza
Tema: Vigilância epidemiológica/ vigilância em saúde
Resumo
Introdução: As mudanças no estilo de vida têm contribuído para o aumento
das taxas de obesidade e demais doenças crônicas não transmissíveis,
revelando a necessidade do desenvolvimento de intervenções capazes de
gerar benefícios para a saúde da população. Objetivo: Avaliar a efetividade de
intervenção nutricional em usuários com excesso de peso de um polo do
Programa Academia da Saúde de Belo Horizonte-MG. Métodos: Ensaio clínico
randomizado, cuja amostra, composta por usuários ≥ 20 anos de idade com
excesso de peso, foi dividida em: grupo controle (GC) - atividades rotineiras do
serviço (exercícios físicos e grupos de educação alimentar e nutricional) e
grupo intervenção (GI) - acréscimo de aconselhamento nutricional individual,
pautado nos estágios de mudança do Modelo Transteórico, durante 6 meses.
Investigou-se o perfil de saúde e hábitos alimentares no início e ao final do
estudo, sendo que em uma subamostra (30%) randomicamente selecionada
realizou-se avaliação de parâmetros metabólicos e inflamatórios (colesterol
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(p<0,05).

Resultados: Investigaram 95 indivíduos, maioria mulheres (84,2%), com média
de idade de 54,9±14,4 anos. Verificaram-se altas taxas de hipertensão arterial
(GC: 57,6% vs. GI: 63,3%) e hipercolesterolemia (GC: 48,5% vs. GI: 63,3%),
com diferenças para ocorrência de hipertrigliceridemia (GC: 40,0% vs. GI:
18,2%;p=0,037). Após a intervenção, foi verificada redução ≥5% do peso entre
24,1% os participantes do GI vs. 4,0% no GC (p=0,056). Não foram
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averiguadas mudanças no perfil de saúde e nos hábitos alimentares,
entretanto, no GC verificou-se redução do número de refeições diárias
(p=0,018) e aumento do consumo per capita diário de óleo (p=0,037). Após a
intervenção foi verificada redução da glicemia de jejum (Δ glicêmico: 10,8mg/dL P25-18,0;P752,0; p=0,014). Conclusão: A intervenção nutricional se
mostrou efetiva ao evitar mudanças desfavoráveis nos hábitos alimentares e
contribuir para o melhor controle glicêmico e do peso dos participantes, que
poderão repercutir em mudanças positivas do quadro inflamatório de indivíduos
com excesso de peso.
Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)
Palavras chave: Estudos de intervenção; Obesidade; Atenção Primária à
Saúde, alimentação
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HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL: UMA
ANÁLISE DE TENDÊNCIA, 2001 A 2012
ALINE LIMA BRITO1
LORENA DIAS MONTEIRO1
CARLOS HENRIQUE MORAIS DE ALENCAR1
1

Departamento de Saúde Comunitária. Universidade federal do Ceará.

INTRODUÇÃO: A hanseníase mantém-se como condição crônica de elevada
magnitude no Brasil. O seu caráter de doença negligenciada é fato no
município de Fortaleza. OBJETIVO: Descrever a evolução dos indicadores de
hanseníase no município de Fortaleza, de 2001 a 2012. MÉTODOS: Estudo de
tendência temporal da hanseníase com base em dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram analisados os
indicadores: coeficiente de detecção geral e em menores de 15 anos e
coeficiente de casos novos com grau 2 de incapacidade física por 100.000
habitantes. As análises de tendências foram realizadas por meio de regressão
linear. RESULTADOS: Foram detectados 9.687 casos novos no período. O
coeficiente de detecção geral nos anos do estudo apresentou tendência geral
decrescente (r2=0,77, p= 0,00). Este coeficiente decresceu desde 2001
(40,07/100.000 hab) até 2003 (37,45/100.000 hab). Apresentou aumento em
2004 (40,78/100.000 hab), no entanto, voltou a decair até o ano de 2007
(31,11/100.000 hab). Em 2008 aumentou para 35,37/100.000 hab, finalizando o
período com decréscimo desde 2009 (33,92/100.000 hab) a 2012
(23,55/100.000 hab). Para os casos menores de 15 anos de idade, houve uma
tendência geral à estabilização (r2=0,06, p=0,44). Este coeficiente declinou de
2001 (8,56/100.000 hab) a 2003 (6,33/100.000 hab). Apresentou considerável
aumento em 2004 (11,72/100.000 hab) e voltou a decair até o ano de 2006
(8,86/100.000 hab). Em 2007 foi para 10,48/100.000 hab. e finalizou o período
com tendência decrescente até 2012 (5,66/100.000 hab). Por fim, o coeficiente
de detecção por grau 2 de incapacidade apresentou tendência estável ao longo
do período (r2= 0,01, p=0,75). Este coeficiente decresceu de 2001
(2,28/100.000 hab) a 2002 (1,80/100.000 hab), elevou-se em 2003
(2,70/100.000 hab), e decaiu até 2005 (1,43/100.000 hab). Voltou a aumentar
até 2007 (2,60/100.000 hab), quase não se alterou em 2008 (2,62/100.000
hab), quando voltou a decair desde 2009 (2,31/100.000 hab) a 2011
(1,77/100.000 hab), fechando 2012 com
1,99/100.000 habitantes.
CONCLUSÃO: Apesar da tendência decrescente nos casos novos da doença,
a detecção para os casos menores de 15 anos apresentou aumento de uma
ano para outro, demonstrando transmissão ativa da doença. O coeficiente de
grau 2 de incapacidade apresentou tendência estável, reforçando a presença
do diagnóstico tardio na população.

2193

Análise espacial da mortalidade por doenças isquêmicas do coração nas
microrregiões do Espírito Santo
Autores: Carolina Maia Martins Sales; Ana Paula Costa Velten; Fabiola Naomi
Eto; Bruno Henrique Fiorin; Elizabete Regina Araújo de Oliveira.
Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de
mortalidade na população brasileira, entre elas se encontram as doenças
isquêmicas do coração (DIC). O levantamento da mortalidade por meio de
dados espaciais se torna necessário para o diagnóstico situacional e eficácia
das estratégias utilizadas para prevenção, planejamento e alocação de
recursos, de acordo com os riscos identificados em cada território. Objetivo:
Analisar o padrão de distribuição espacial da mortalidade por DIC nas
microrregiões do Espírito Santo nos anos de 1980, 1990, 2000 e 2008.
Metodologia:

Estudo

descritivo

e

ecológico

de

dados

secundários

provenientes do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Dados
populacionais e a malha digital de 2008 foram fornecidos pelo IBGE. Foram
incluídos os óbitos de residentes acima de 30 anos do estado do Espírito Santo
que possuíam como causa básica as DIC. Os municípios do Espírito Santo
estão agregados em Regiões de Planejamento e Regiões Administrativas de
Gestão de corte microrregional em número de 12, que são: Metropolitana, Pólo
Linhares, Metrópole Expandida Sul, Sudoeste Serrana, Central Serrana, Litoral
Norte, Extremo Norte, Pólo Colatina, Noroeste I, Noroeste II, Pólo Cachoeiro e
Caparaó. O indicador utilizado foi calculado dividindo o número de óbitos por
determinada causa pela população no referido ano multiplicados por 100.000.
Na análise espacial dos dados, utilizou-se a abordagem bayesiana para
suavizar as flutuações aleatórias das taxas epidemiológicas. Para a produção
dos mapas temáticos e cálculo dos estimadores bayesianos empíricos globais
(Gbayes) utilizou-se o software TerraView versão 4.2.0. Resultados: As DIC
aumentam principalmente no Litoral e extremo norte no decorrer do período
estudado. A partir de 1980 não foi observado taxas de mortalidade de DIC
entre 0 e 50 e sim mais elevadas nos períodos subsequentes. Após o
estimados baysiano global, foi observada maior homogeneização das taxas
nos anos de 1990 e 2000 e menor visualização de homogeneização em 80 e
em 2008 só é possível avaliar a homogeneização se observarmos os valores
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da taxa bruta e sua alteração após a aplicação do GBAYes. Conclusão: A
utilização da análise espacial é uma ferramenta útil para a identificação de
áreas de maior mortalidade de DIC bem como para o planejamento estratégico
da saúde para tais áreas, a fim de minimizar tais mortes.
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INTER-RELAÇÕES ENTRE OBESIDADE E ADIPOCITOCINAS EM
ADOLESCENTES

Isabella Barbosa Pereira Carneiro, Helena Alves de Carvalho Sampaio, Tatiana
Uchôa Passos, Antônio Augusto Ferreira Carioca, Nágila Raquel Teixeira
Damasceno

Introdução: A obesidade tem se destacado como problema de saúde pública
por sua alta prevalência na população brasileira, especialmente em
adolescentes. Uma de suas consequências são os distúrbios nos hormônios
derivados dos adipócitos, as adipocitocinas. Objetivo: Avaliar a presença de
excesso ponderal em um grupo de adolescentes, bem como a relação desta
com a concentração de adipocitocinas. Metodologia: Coletou-se dados
demográficos,
antropométricos
e
bioquímicos
(concentrações
de
adipocitocinas) de 151 adolescentes de ambos os sexos, alunos de escolas
públicas da cidade de São Paulo. Os dados antropométricos foram peso e
altura (para cálculo do Índice de Massa Corporal – IMC) e circunferência da
cintura (CC). As adipocitocinas foram leptina, resistina e adiponectina.
Calculou-se frequências e médias, seguidas de desvio-padrão. Utilizou-se o
teste t de Student para comparar médias. Para medir a correlação entre as
variáveis, utilizou-se a correlação de Spearman. Foi considerado p < 0,05 como
nível de significância. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Faculdade de Saúde Pública, tendo todos os indivíduos assinado um termo
de consentimento livre e esclarecido. Resultados: Dos indivíduos avaliados,
69,6% apresentavam excesso ponderal (EP), 47,0% eram obesos e 63,6%
apresentavam adiposidade central (AC). Os valores médios de leptina foram
maiores nos indivíduos que apresentavam EP (p < 0,001) e nos que
apresentavam AC (p < 0,001). O mesmo aconteceu para a resistina (p = 0,008
e p = 0,003, respectivamente). Não houve diferença para os valores médios de
adiponectina. Houve correlação positiva entre leptina e IMC e CC (r = 0,669 e r
= 0,638, respectivamente) e entre resistina e IMC e CC (r = 0,347 e r = 0,368,
respectivamente). Foram negativas as correlações entre adiponectina e IMC e
CC (r = -0,427 e r = -0,433, respectivamente). Conclusão: A alta prevalência
de obesidade observada demanda cuidados para sua reversão, pois
representa fator de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, as
adipocitocinas apresentaram-se piores nos indivíduos com EP e AC,
representando um fator de risco a mais.
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RESUMO
Avaliação do pico de fluxo expiratório em crianças e adolescentes e sua
associação com material particulado inalável (PM10) nos municípios de
Anchieta e Guarapari (ES)
INTRODUÇÃO: Poucos estudos de base individual têm sido relatados na
literatura investigando a associação entre poluição do ar e doenças
respiratórias. Objetivo: Avaliar os efeitos da poluição do ar no pico de fluxo
expiratório (PFE) em crianças e adolescentes nos municípios de Anchieta e
Guarapari (ES). MÉTODOS: Estudo de Painel, avaliando a emissão de
poluentes da mineradora citada anteriormente, no período de maio de 2008 a
maio de 2009. Dois grupos foram definidos de acordo com o status de
exposição (área exposta e área não exposta) dos participantes para as
emissões industriais. Participaram do estudo 117 alunos, com idade entre 8-16
anos, selecionados aleatoriamente entre todos os alunos matriculados em tres
escolas públicas. O tamanho da amostra foi baseado na prevalência de
doenças respiratórias no município segundo a faixa etária escolhida. Após
responderem um questionário de sintomas respiratórios auto-aplicado (ISAAC),
medidas individuais diárias de PFE foram realizadas nos alunos selecionados,
duas vezes ao dia (manhã e noite). Concentrações médias diárias de PM10,
temperatura e umidade relativa do ar foram coletadas através da rede de
monitoramento localizada na cidade. Foi realizada análise descritiva e modelos
de regressão de efeitos mistos, controlando para a temperatura média,
umidade relativa média, status de exposição e índice de massa corpórea.
RESULTADOS: Dos indivíduos avaliados 65 estavam na área exposta e 52 na
área não exposta. Observou-se uma prevalência de asma de 16,9% na área
exposta e 15,4% na área não exposta. Foram realizadas aproximadamente
70.000 medidas de PFE. O aumento de 14µg/m3 do PM10 foi associado
significativamente com o decréscimo nas medidas percentuais do PFE da
manhã e noite (-1,04%, 95% IC: -1,32; -0,77 e -1,2%, 95% IC: -1,49; -0,92,
respectivamente). Para os asmáticos, observou-se uma associação
significativa entre o aumento de PM10 e o decréscimo do percentual do PFE da
manhã e da noite (-1,21%, 95% IC: -1,80; -0,62 e -1,66%, 95% IC: -2,27; -1,05,
respectivamente). Esses efeitos foram encontrados em concentrações de PM10
abaixo do padrão brasileiro de qualidade do ar. CONCLUSÃO: Houve uma
associação entre o aumento de PM10 e a diminuição da medida de pico de fluxo
expiratório em toda a população estudada, independentemente da área de
exposição, tanto para a população geral quanto para o grupo de asmáticos.
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Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e
afastamento laboral no Amapá.
Autores:
Ovidio Bahia da Silva Neto1
Filipe Vieira Azevedo2
Thiago Vinicius Froés Laurindo2
Bráulio Érison França dos Santos3
Maira Tiyomi Sacata Tongu Nazima4
1-Acadêmico do terceiro ano de Medicina da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP); 2 - Acadêmico do quarto ano de Medicina da UNIFAP; 3-Médico, Professor
de medicina da UNIFAP, Especialista em Medicina Legal, Mestre em ciências da
saúde. 4-Médica, Professora de medicina da UNIFAP, Especialista em Oftalmologia e
Medicina Legal, Doutora em Oftalmologia.

INTRODUÇÃO: As Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho
(DORT) ocupam uma posição de destaque entre as patologias identificadas
como causa de absenteísmo no trabalho. Apesar de o processo patológico
dessas doenças já ter sido bem estudado, existem peculiaridades pouco
analisadas, como o tempo de afastamento para essas doenças, devido à
escassez de dados epidemiológicos sobre o assunto, principalmente em
estados como Amapá. Esse fato dificulta a eficiência das ações em saúde
pública para a diminuição do problema. OBJETIVO: Identificar as principais
DORTs como causas de afastamento laboral, e o tempo médio de afastamento
laboral dos trabalhadores do estado do Amapá no período de 2008 a 2012.
MÉTODO: Estudo descritivo, transversal e quantitativo. Foi realizado nas
Agências do(INSS). As informações foram retiradas do banco de dados da
Empresa de Processamento de Dados da Previdência(Dataprev). Foram
incluídos na pesquisa requerimentos de trabalhadores que solicitaram AuxílioDoença por Acidente de Trabalho ou Doença Ocupacional(espécie 91) com
diagnóstico de DORT que procuraram as agências da previdência social nos
municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Amapá, Porto Grande e
Oiapoque. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 20. O projeto foi
aprovado
pelo
comitê
de
ética
em
pesquisa
com
número
07954313.7.0000.0003. RESULTADOS: Foram analisadas 10.216 benefícios
no período de 2008 a 2012, destes 317 correspondem a Doenças
Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho. Nessa amostra, 69,7% eram do
sexo masculino e 30,3% eram do sexo feminino. Desses trabalhadores, 80,1%
ganhavam até 2 salários mínimos e 60,6% tinham idade entre 30 a 49 anos. As
doenças mais frequentes foram as dorsalgias com 46,7% da amostra, sendo a
dor lombar baixa a mais prevalente delas com 40,1%. Mais de 90% da amostra
ficou afastada por até 100 dias, e a média de afastamento foi de 51 dias com
desvio padrão de 39,4 dias. CONCLUSÃO: Os resultados desta pesquisa
demonstra que a principal causa de afastamento do trabalho por DORT no
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Amapá são as dorsalgias e que os homens são os principais afetados por
essas doenças. Além disso, esses trabalhadores tem baixa renda e sua média
de afastamento dificilmente ultrapassa 100 dias. Novas pesquisas são
indispensáveis para detalhar melhor as DORT e identificar se os padrões
identificados nesta pesquisa são os mesmos de outras regiões.
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE GESTANTES USUÁRIAS DO
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO
BAIANO: RESULTADOS PARCIAIS.
Josicélia Estrela Tuy Batista¹; Drielly Silva Andrade¹; Géssica Santana Orrico¹; Stefany Ariadley
Martins da Silva¹; Ana Claudia Morais Godoy Figueiredo²; Edla Carvalho Lima Porto³; Johelle de
Santana Passos Soares4; Isaac Suzart Gomes Filho5; Simone Seixas da Cruz6;
1 - Discentes do Bacharelado em Enfermagem, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – josiceliatuy@gmail.com
2 - Enfermeira, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana, aninha_m_godoy@homail.com
3 - Cirurgião Dentista, Pesquisadora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, edlalima@ibest.com.br
4 - Odontóloga, Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana,
johpassos@gmail.com
5 - Cirurgião Dentista, Doutor em Periodontia pela Universidade de São Paulo, i_suzart@gmail.com
6 - Cirurgiã Dentista, Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia,
simoneseixas1@gmail.com

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um dos indicadores empregados para o
acompanhamento nutricional das gestantes. A obesidade e o baixo peso materno,
caracterizados por IMC inadequados, aumentam os riscos para uma série de resultados
adversos, tais como: diabetes gestacional, parto prolongado, pré-eclâmpsia,
prematuridade, baixo peso ao nascer e depressão. Tem por objetivo estimar a
prevalência de IMC inadequado de gestantes e identificar fatores associados ao IMC
inadequado nas referidas participantes. Estudo transversal, realizado com 102 gestantes
em acompanhamento pré-natal nas Unidades de Saúde da Família de Santo Antônio de
Jesus. Na etapa coleta de dados foi realizada a aplicação de questionário, seguida da
verificação das medidas antropométricas (peso e altura). Os dados foram digitados no
software SPSS versão 13. Foi realizado o teste estatístico qui-quadrado e análise
bivariada, através do software Stata 10. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, sob o protocolo nº 169/2011 (CAAE nº 0176.0.059.000-1). A amostra foi
composta de 102 gestantes, distribuídas conforme o IMC, sendo classificado como
adequado ou inadequado para a idade gestacional, sendo que 50 mulheres (49,02%)
foram categorizadas no grupo adequado e 52 (50,98%) no inadequado. As mulheres
apresentaram uma estatura média de 1m e 60 cm; com o peso médio de 64,4 quilos;
idade materna média de 24,3 anos. Os dados sobre as características sociodemográficas,
não indicam a associação com o desfecho estudado. Mas ao observar que a proporção
de gestantes com o IMC inadequado foi maior na faixa etária de 18 a 35 anos de idade
(51,72% vs 48,28%) e raça/cor preta ou parda (52,17% vs 47,83%). Destaca-se no grupo
com o IMC inadequado que o uso do tabaco foi maior (64,00% vs 36,00%), hipertensão
(66,67% vs 33,33%) e anemia (51,22% vs 47,37%). Diante da metodologia utilizada e
os limites desse estudo, muitos dos achados apresentados podem distorcer a realidade
diante da privação de precisão. Alguns fatores clássicos que deveriam se apresentar
associados aos desfechos não mostraram esses resultados. Esta investigação pode
contribuir para o aprimoramento das políticas públicas locais de saúde, bem como
subsidiar outras pesquisas acerca do tema.
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Hospitalização de crianças e adolescentes com Transtornos Mentais em Sergipe
Autor (autores): Vânia Carvalho Santos Darci Neves Santos Carlos Teles
Os problemas de saúde mental infanto-juvenil são de elevada prevalência e
prejudicam o rendimento escolar e o relacionamento social, persistem ao longo dos
anos e, quando não tratados favorecem a ocorrência de eventos graves na fase
adulta. A atenção a saúde mental da criança e adolescente teve uma inclusão tardia
na política de assistência, fato esse que pode ser explicado devido a extensão e
heterogeneidade dos problemas e alguns transtornos tendem a ser identificados
tardiamente. A OMS orienta que dentre as ações de enfrentamento dos problemas de
saúde mental, deve-se propiciar o atendimento na atenção primária através da
identificação dos casos e adequado encaminhamento. No Brasil a partir de sua
adesão à Declaração de Caracas, houve maior direcionamento das legislações em
saúde mental para a desinstitucionalização dos pacientes com a implementação de
unidades ambulatoriais substitutivas à internação. A hospitalização seria indicada em
casos graves e realizada preferencialmente dentro de hospitais gerais. A assistência
portanto, realizada a partir da articulação entre a rede de atenção básica,
ambulatórios, hospitais e os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. A
revisão de literatura comprova o predomínio de estudos relativos à prevalência ou
incidência de transtornos mentais, um crescente interesse pelos fatores associados a
doenças mentais. Em diversos estudos os indicadores hospitalares são considerados
medida de efetividade da atenção primária à saúde. O estudo foi descritivo, de corte
transversal como objetivo de caracterizar as crianças e adolescentes (0 a 19 anos)
com transtornos mentais hospitalizadas em Sergipe no ano de 2012 com base nos
oficiais do DATASUS. Os resultados demonstraram que a grande maioria das pessoas
atendidas foram do sexo masculino (60,1%), com idade entre 12 e 19 anos (96%),
residentes no interior do estado (47,01%), na capital totalizaram 46,74%; o diagnóstico
mais frequente uso de substâncias psicoativas (57,25%), tempo de permanência no
hospital foi igual ou inferior a 8 dias em 88,4 % dos casos. Conclui-se que o sofrimento
mental deve ser contemplado na assistência à saúde integral da criança e do
adolescente, através da articulação da rede de atenção com vistas a prevenção,
identificação precoce dos transtornos mentais evitando consequências nefastas na
vida adulta, sobretudo as incapacidades e mortes prematuras.
Palavras-chave: Atenção a Saúde, Saúde Mental; Hospitalização; Crianças e
adolescentes.
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Título: Análise espacial das principais causas de morte por doenças cardiovasculares e
fatores associados na área de abrangência do COMPERJ, Rio de Janeiro, Brasil, no
período de 2008 a 2012.
Autores: Helen Paredes de Souza, Guilherme Loureiro Werneck, Paulo Chagastelles
Sabroza, Luciano Toledo de Medeiros, Andréa Almeida Sobral
Introdução: Este estudo tem por objetivo descrever o perfil da distribuição espacial da
mortalidade por infarto agudo do miocárdio (IAM) e doenças cerebrovasculares
(DCbV) em relação ao contexto socioeconômico e de saúde segundo áreas geográficas.
Trata-se de estudo ecológico, no qual as unidades de análises são as 39 unidades de
vigilância local correspondentes aos anos de 2008 a 2012. Métodos: Foram utilizadas
taxas médias de mortalidade por IAM, DCbV, doenças hipertensivas (DH) e
mortalidade precoce, assim como de variáveis socioeconômicas e demográficas. Áreas
ao sul e noroeste da área de abrangência do COMPERJ foram apontadas como sendo as
de maiores risco de morte por infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares,
entre 2008 e 2012. As taxas de mortalidade por IAM e DCbV foram correlacionadas
com variáveis socioeconômicas utilizando-se o coeficiente de correlação de Pearson.
Utilizou-se o Índice de Moran global e local para avaliar a autocorrelação espacial dos
desfechos e das variáveis correlacionadas significativamente com os coeficientes. O
modelo de regressão linear múltipla e o modelo espacial condicional autorregressivo
foram usados para verificar associação entre mortalidade por IAM e DCbV e contexto
socioeconômico e de saúde. Apresentaram correlação significativa as variáveis: taxas de
mortalidade por DH e precoce e percentual de ruas pavimentadas, esta última
significativa apenas com mortalidade por IAM. Os modelos utilizados apontaram taxas
de mortalidade por DH e precoce como variáveis associadas significativamente à morte
por IAM e DCbV. Os resíduos de ambos os modelos revelaram ausência de
autocorrelação espacial significativa. Conclusões: Pode-se afirmar que as taxas de
mortalidade por DH e precoce foram os indicadores principais responsáveis pela
determinação do padrão de mortalidade por IAM e DCbV na área de abrangência do
COMPERJ, entre 2008 e 2012.

Palavras-chave: Mortalidade. Infarto agudo do miocárdio. Doenças cerebrovasculares.
Fatores socioeconômicos. Fatores de risco.
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ATIVIDADE FÍSICA E CONSUMO ÁLCOOL ENTRE ESCOLARES
TÓPICO: EPIDEMIOLOGIA DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS
Autores: Alexandre Dido Balbinot, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira,
Simone Poletto, Valenca Lemes Grapiglia
RESUMO
Introdução: A adolescência é fase de intensas modificações nos aspectos
biopsicossociais. A passagem de uma posição dependente ou mais protegida para a
condição autônoma dá margem a experimentações e muita curiosidade, entre elas,
o uso de álcool e modificações nos padrões de atividade física. Objetivo: analisar a
associação entre a prática de atividade física

igual ou superior a 300 minutos

semanais e o uso de álcool entre escolares de 12 a 14 anos de idade de dois
municípios de porte médio do sul do Brasil. Método: Estudo transversal de base
escolar com amotra probabilística que envolveu todas as escolas dos municipios de
Sapiranga e Lajeado, no Estado do Rio Grande do Sul, preservando a
proporcionalidade por sexo, idade e rede de ensino. As análises foram precedidas
de controle para efeito de delineamento para a variável escola e os dados foram
submetidos ao teste do Qui Quadrado de Pearson e Regressão de Poisson ajustada
para prática de esporte, sexo, classe social, escolaridade, atividade religiosa,
exposição a violência, vida sexual ativa e morbidade psiquiátrica (segundo o
SRQ20). Resultados: Foram analisadas 2189 entrevistas, sendo 86,0% (IC95%:
84,6% - 87,5%) de jovens vinculados a escolas públicas, 97,2% (IC95%: 96,5% 97,9%) do ensino fundamental e 54,7% (IC95%: 52,6% - 56,8%) do sexo feminino.
Foram caracterizados como ativos 36,9% (IC95%: 34,7% - 39,0%) da amostra. O
uso de álcool no ano foi relatado por 32,6% (IC95%: 30,6% - 34,6%) dos escolares,
e por 38,4% (IC95%: 34,9% - 41,9%) daqueles caracterizados como ativos, com
probabilidade 34% maior de haver relato deste comportamento entre os ativos, se
comparados aos inativos (RP: 1,34; IC95%: 1,18% - 1,52%; p<0,001). Conclusão: A
atividade física aparece associada ao uso de álcool no início da adolescência. Esta
evidência reforça a indicação de que as práticas de atividade física sejam
supervisionadas e que as equipes que trabalham com esta faixa etária sejam
capacitadas no manejo de temas relacionados ao uso de substâncias psicoativas,
em especial, o álcool.

PALAVRAS-CHAVE: Atividade física; Álcool; Escolares.
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ESTUDO DA DENGUE EM UM TERRITÓRIO DE OLINDA-PE
GOMES, M. F.1; LIMA, K. D. ¹; LIMA, A. S. R.²; AGUIAR, L. R.³
1

Enfermeiras residentes em Saúde Coletiva pela Fiocruz- Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães;

²Enfermeira residente em nefrologia pela Universidade Federal de Pernambuco – Hospital Barão de Lucena;
³Professora da Universidade de Pernambuco e Mestre em Saúde Pública.

Introdução: A dengue é uma doença infecciosa febril aguda e sua transmissão se dá pela
picada do mosquito Aedes aegypti, o qual se prolifera dentro ou nas proximidades de
habitações que contenham água parada (local ideal para sua reprodução). Vários fatores
contribuem para o aparecimento de novos casos, como locais que acumulam água, o
armazenamento indevido de água nas casas e entulhos. O Brasil, por apresentar um clima
tropical e condições ambientais favoráveis ao vetor, fez com que na década de 1970 houvesse
a reintrodução do vírus em toda sua expansão territorial. Hoje a dengue é considerada um dos
principais problemas de saúde pública de todo o mundo. Objetivo: Realizar um levantamento
dos casos de dengue e os seus fatores predisponentes em um território de Olinda. Método:
Trata-se de um estudo descritivo, observacional do tipo transversal. A coleta dos dados
ocorreu na comunidade de Cidade Tabajara em Olinda-PE, em março de 2011. Foram
entrevistados 126 famílias, com o total de 430 pessoas. Resultados e Discussão: Na amostra
populacional de 430 pessoas, constatamos que apenas 7% tiveram dengue nos últimos 2 anos,
desses 85,71% mulheres e 14,29% homens. Apesar desse número tão pequeno de casos na
comunidade, foi verificado que a presença de fatores predisponentes à doença estavam
presentes em quantidade bastante significativa, no qual 8,73% armazenavam água em caixa
d’água sem tampa, 8,73% em cisterna sem tampa, 32,53% utilizavam outros tipos de
armazenamento, 33% possuíam entulho, 6,24% sofrem alagamento na rua e 33,33% dos
entrevistados afirmaram que em sua residência havia a presença de muitos mosquitos.
Conclusão: Diante do estudo e avaliação dos dados foi constatado que, apesar da baixa
incidência de dengue na amostragem populacional, os fatores que predispõem ao
aparecimento de novos casos estão presentes com grau elevado, o que já induz para a
necessidade de que essa comunidade seja alertada através das ações de educação em saúde
sobre os fatores predisponentes da dengue e suas formas de prevenção. A análise
epidemiológica da dengue é indispensável para o seu controle, e é através da participação da
população na prevenção e pela notificação dos casos pelos profissionais que a vigilância
epidemiológica pode atuar de maneira efetiva no combate desta doença.
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OCORRÊNCIA DE DENGUE NO ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE
2009 A 2012
Mayrla Lima Pinto – Universidade Estadual da Paraíba/UEPB
Phelipe Gomes de Barros – Secretaria Municipal de Saúde de Caicó/RN
Maryana Lima Pinto – Universidade Estadual da Paraíba/UEPB
Talina Carla da Silva – Faculdade Santa Maria/Cajazeiras/PB
Rogéria Máximo de Lavôr – Universidade Estadual da Paraíba/UEPB
Flávia de Moraes Albuquerque – Prefeitura Municipal de Patos/PB
Introdução: Atualmente a dengue é um dos principais problemas de saúde pública em
todo o mundo. Seu controle no Brasil ainda tem se mostrado um desafio para os
serviços de saúde devido à complexidade de fatores externos a esse setor, que
contribuem para na manutenção e dispersão desse agravo. Objetivo: Investigar aspectos
epidemiológicos dos casos de dengue notificados no Estado da Paraíba no período de
2009-2012. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico com
abordagem quantitativa. A coleta de dados aconteceu no banco de dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação. As variáveis pesquisadas foram: sexo, faixa
etária, escolaridade, zona, classificação final da doença e evolução do quadro. Estes
dados foram submetidos a cálculos de frequência relativa e absoluta, utilizando o
software Epi Info. Também se calculou a incidência para cada ano em estudo, para
visualização do comportamento da doença no período estudado. Resultados: Foram
notificados nos anos pesquisados 26.649 casos de dengue, com destaque para 2011 que
obteve 10.944 registros, correspondendo a uma incidência de 288,66/100 mil habitantes.
Houve predomínio de casos residentes na zona urbana (85,05%), do sexo feminino
(58,42%), com faixa etária de 20-39 (38,07%), e que cursaram ou estavam cursando o
ensino fundamental incompleto (19,48%). A maioria dos casos foi classificada como
Dengue Clássica (73,44%) e 25,55% obteve classificação inconclusiva. 69,1% dos
doentes evoluíram para a cura, e 28 foram a óbito (0,1%). Chama-se atenção para o
número de dados ignorados/em branco, presentes em todas as variáveis estudadas.
Conclusões: A diminuição dos casos da doença vem registrando lenta tendência de
queda. Especial atenção deve ser dada para melhor comprometimento no preenchimento
da ficha de notificação, pois dados incompletos dificultam a compreensão da realidade
epidemiológica da doença. Um dado positivo foi o pequeno número de casos que
evoluíram para óbito e com complicações da doença, entretanto o número de casos
ignorados pode estar mascarando esse resultado. Atividades integradas de educação em
saúde, juntamente com melhorias nos setores de habitação e saneamento ambiental
devem ser realizadas na tentativa de obter melhor controle da enfermidade e reduzir os
impactos na economia e nos serviços de saúde em decorrência da alta demanda por
atendimento de pacientes.
Palavras-chaves: Dengue; Epidemiologia; Saúde Pública.
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Fatores de risco associados à Síndrome do Túnel do Carpo na Gravidez
OLIVEIRA, G.A.D.1; DIAS, A2 ; VIANNA, L.S.1; SANTINI, A.C.M.1;
1
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2
Epidemiologista. Professor Assistente Doutor do Programa de Pós-graduação em Ginecologia, Obstetrícia e
Mastologia / Faculdade de Medicina de Botucatu / UNESP, Botucatu-SP, Brasil

Introdução: A Síndrome do Túnel do Carpo (STC) é definida como uma
disfunção ocorrida pela compressão do nervo mediano no túnel do carpo e é
frequentemente encontrada na gravidez, indicada pela literatura como
associada à idade materna, ganho de peso excessivo, aumento do edema
periférico por fatores hormonais e mudanças metabólicas no período
gestacional. Objetivo: Identificar possíveis fatores de risco associados à
ocorrência da STC na gestação. Métodos: Estudo transversal de base
populacional realizado nas duas maternidades em funcionamento no município
de Botucatu, Brasil, com 203 parturientes. Os instrumentos utilizados foram um
protocolo de avaliação onde constavam dados obstétricos da gestante: idade,
número de filhos, ganho de peso, intercorrências como hipertensão arterial,
diabete melito gestacional e câimbras. Na análise, inicialmente foram ajustados
modelos univariados de regressão logística simples, tendo como variável
resposta dicotômica a ocorrência de STC e como variáveis preditoras cada
uma das variáveis acima referidas. Posteriormente, foi ajustado um modelo de
regressão logística condicional múltipla, em que a variável resposta categórica
dicotômica foi a ocorrência de STC e as variáveis preditoras foram aquelas que
no modelo univariado produziram estimativas de OR com valor p≤0,25.
Resultados: Das 203 entrevistadas, 81,8% (166) não apresentaram nenhum
sintoma clínico de STC durante a gestação e 18,2% (37) os apresentaram. Os
fatores que se mostraram associados à ocorrência de STC na gestação foram
o diabete melito gestacional e a idade materna, com OR (IC95%) de,
respectivamente, 3,81 (1,52-9,58) e 1,09 (1,03-1,16). Conclusão: No presente
estudo, os fatores de risco associados à STC na gestação foram a idade
materna e o diabete gestacional.
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Roberta Luciana Rodrigues Brasileiro de Carvalho*
Rita de Cássia Pereira Fernandes*
*Programa De Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de
Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia.
Realizou-se estudo epidemiológico, de corte transversal, com objetivo de identificar os
fatores associados aos distúrbios musculoesqueléticos (DME) nas regiões de pescoço,
parte alta das costas e membros superiores em trabalhadores da indústria de calçados.
Foi estudada uma amostra aleatória de 446 trabalhadores por meio de questionário.
Demandas físicas e psicossociais (controle sobre o trabalho, suporte social, insatisfação
com o trabalho, demanda psicológica) do trabalho foram mensuradas, dentre outros. Os
resultados da análise múltipla com regressão logística mostraram que DME em pescoço
ou ombro ou parte alta das costas se associaram a alta demanda psicológica, baixo
suporte social do supervisor, tempo de trabalho na empresa ≥ 8 anos, sexo feminino e
uso de bebida alcoólica ≥ 1 vez/semana. Os DME em extremidades superiores distais
se associaram à alta demanda psicológica, baixo suporte social do supervisor, demandas
físicas com repetitividade e sexo feminino. Esses resultados apontam para a necessidade
de estratégias de intervenção sobre as condições de trabalho.
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RESUMO

Avaliação do Uso de Prontuários por Gestores e Profissionais da Atenção
Básica em Municípios do Sertão Paraibano.
Bruno Cariry, Emanuelle Cariry, Paulo Angelo Lorandi, Luiz Alberto Amador
Pereira, Alfésio Luis Ferreira Braga, Lourdes Conceição Martins
Introdução: A expansão da Estratégia de Saúde da Família no Brasil torna
necessária a construção de indicadores que avaliem a coerência da
abordagem efetivamente realizada e os seus princípios orientadores. O registro
em prontuário é importante para os gestores em saúde, pois representa um
indicador de qualidade da atenção básica. Também pode se constituir em
instrumento para respaldo ético e legal aos profissionais responsáveis pelo
cuidado ao paciente, bem como auxiliar na construção de diagnósticos e
escolha de tratamentos empregados. Objetivo: Avaliar o uso de prontuários
pelos profissionais e gestores da Atenção Básica em municípios do sertão
Paraibano. Metodologia: Foi aplicado entre os participantes um questionário
semiestruturado com perguntas sobre dados biodemográficos e questões
relacionadas a atitudes práticas do profissional de saúde ou gestor frente à
utilização do prontuário. Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis
e analise fatorial. Resultados: Emergiram da análise sete temáticas de
discussão que refletem o posicionamento dos grupos pesquisados sobre o uso
de registros e saúde e suas variáveis: necessidade de sistema informatizado,
incentivo para o uso do prontuário e sistema informatizado; insatisfação com o
registro manual; pouco conhecimento sobre sistemas de informação; desejo
em classificar todas as fases do atendimento, insegurança quanto ao sistema
informatizado; e desvalorização dos registros em saúde. Conclusão: Gestores
e profissionais devem compreender a importância do uso do prontuário, nas
suas mais diferentes formas de apresentação, para o processo de gestão
assistência na saúde, bem como devem desenvolver estímulo em si mesmos e
nos seus colegas para a correta utilização desse instrumento.
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Desigualdades raciais em múltiplas dimensões da saúde

Marilisa Berti de Azevedo Barros1; Margareth Guimarães Lima1; Silvia Maria Santiago1

Introdução: A avaliação da magnitude das desigualdades socioeconômicas em saúde é
essencial para evidenciar segregações e injustiças sociais prevalentes e a análise de sua
tendência podesubsidiar a implementação e avaliação de políticas de promoção da equidade em
saúde. Estudos epidemiológicos brasileiros focando desigualdades raciais em saúde ainda são
escassos.
Objetivo: Mensurar a magnitude das desigualdades raciais nas condições materiais de vida e
em diferentes dimensões da saúde: comportamentos de saúde, estado de saúde, morbidades e
problemas de saúde, uso de serviços de saúde e de práticas preventivas.
Métodos: Os dados do estudo são oriundos de inquérito domiciliar realizado em 2008 no
município de Campinas (ISACamp 2008). Foram analisados dados de amostra de 2438
indivíduos com 20 anos ou mais de idade. A amostra por conglomerados foi obtida em dois
estágios. Prevalências de comportamentos de saúde, de morbidades e de uso de serviços foram
estimadas segundo a variável raça/cor da pele auto-referida (preta/parda e branca). Foram
calculadas razões de prevalências brutas e ajustadas por meio de Regressão de Poisson.
Resultados: Profundas disparidades foram detectadasentre as condições de vida dos dois
segmentos diferenciados pela cor da pele (nos níveis de escolaridade e renda, nas condições de
habitação e de posse de equipamentos e na filiação a plano privado de saúde). Quanto aos
comportamentos de saúde, o segmento cor de pele preta/parda apresentou maiores prevalências
de tabagismo, de abuso de álcool (AUDIT), de atividade física (AF) de deslocamento e de AF
no trabalho (IPAQ) e menor consumo de frutas, verduras e legumes. Este segmento também
apresentou maior número de doenças e de problemas de saúde, maior prevalência de hipertensão
e diabetes e de saúde auto-avaliada como ruim, menor frequência de consultas a dentista e de
realização de exames de detecção de câncer de próstata e menor uso de óculos. Todas essas
associações foram verificadas após ajuste por idade e sexo e a maioria delas persistiu,também,
após ajuste por escolaridade.
Conclusão: As desigualdade raciais expressam-se em múltiplas dimensões da saúde e a
grandeza e persistência dessas disparidades reforçam a necessidade de implementação de
políticas de promoção de equidade em saúde, atentas à saúde dos estratos populacionais social,
racial e economicamente mais vulneráveis.
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HANSENÍASE EM MENORES DE QUINZE ANOS DE IDADE NA PARAÍBA DE
2003 A 2013
Autores: Luciana C Trindade, Danielle M Marques, Micheline S Mendes,
Lourdes C Martins, Luiz A Amador Pereira.

INTRODUÇÃO: Devido ao longo período de incubação, a hanseníase acomete
mais indivíduos adultos. No entanto, crianças e adolescentes estão suscetíveis
à infecção e a detecção de casos em menores de 15 anos é um indicador
epidemiológico que reflete a permanência da endemia e a precocidade da
exposição ao bacilo causador. No estado da Paraíba, localizado no Nordeste
brasileiro, o coeficiente de detecção em menores de 15 anos nos últimos anos
demonstrou uma muito alta endemicidade e só em 2012, com uma taxa de
4,78/100.000 hab, houve uma melhora para a faixa de alta endemicidade, em
uma situação epidemiológica preocupante.
OBJETIVO: Analisar as características epidemiológicas da hanseníase em
menores de 15 anos no estado da Paraíba nos últimos dez anos.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional, descritivo. Foram estudados
os casos novos de hanseníase diagnosticados em menores de 15 anos na
Paraíba, de 2003 a 2013, a partir dos dados do Sistema de Informações de
Agravos de Notificação (SINAN) presentes no DATASUS, tendo sido
analisados: sexo, raça, faixas de idade, escolaridade, municípios de
notificação, municípios de residência, classificação operacional e clínica, grau
de incapacidade ao diagnóstico, esquema terapêutico instituído.
RESULTADOS: Foram diagnosticados 9958 casos novos no Estado neste
período, sendo 696 (6,9%) em menores de 15 anos. Entre esses, 50,2% eram
do sexo masculino; 58,7% eram pardos e a faixa etária mais acometida foi a de
10-14 anos (70,5%). Noventa e seis municípios de residência (43%) dos 223
municípios do estado tiveram casos diagnosticados, sendo aqueles com os
números maiores de casos João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande e
Cajazeiras, situados em pontos distintos geograficamente. Oitenta e um
(36,3%) dos municípios notificaram casos, sendo os maiores notificadores João
Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. A forma clínica mais comum foi a
tuberculoide (36,2%), seguida da indeterminada (26,4 %); a forma operacional
paucibacilar predominou (73,3%). Quinze dos casos (2,2%) apresentaram grau
II de incapacidade ao diagnóstico e o esquema terapêutico mais instituído foi a
poliquimioterapia paucibacilar (72,5%).
CONCLUSÃO: A Paraíba mantém uma alta endemicidade da hanseníase e
casos em menores de 15 anos são diagnosticados em todas as regiões do
estado.
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TÍTULO: Consumo alimentar de jovens brasileiros e sua relação com a ω6/ω3
Autores: Mainardi, Giulia Marcelino , Altoé, Natália Motta, Conde, Wolney Lisboa

Introdução: Estudos sobre padrões alimentares (PA) atuais mostram que as dietas ocidentais
caracterizam-se pelo elevado teor de ácidos graxos saturados, trans, e ω-6 e teores reduzidos
de ω-3, resultando em relações ω-6/ω-3 em torno de 20:1 a 30:1. Este perfil de consumo está
associado a doenças crônicas. Os PA modernos apresentam proporção elevada de ácido
graxo ômega 6: ômega 3, caracterizando essa proporção acima de 10:1 como indicador proxy
de doenças cônicas. Objetivos: Identificar os padrões de consumo alimentar da população
brasileira na faixa etária de 15 a 35 anos e investigar a associação desses padrões com a
relação ω-6/ω-3 da dieta brasileira segundo sexo e quintis de renda. Métodos: A amostra
(n=1257) foi composta pelos dados de registro alimentar, preenchido por moradores com 10
anos ou mais, de domicílios urbanos e rurais selecionados para a participação no Bloco de
Consumo Alimentar Pessoal da POF 2008-2009 (item 7). As análises foram realizadas no
pacote estatístico Stata® versão 12. Os padrões alimentares foram identificados pela análise
de principais componentes (PCA) e foram gerados escores fatoriais de cada componente. Os
componentes retidos na análise foram os com eigenvalue>1 e foram considerados load
significantes aqueles com valores ≥ |0,20|. As associações entre os PA (escores fatoriais) e a
ω6/ω3 do consumo alimentar foram estimadas através de regressão linear múltipla. Foram
considerados estatisticamente significantes os valores com p<0,05.Resultados e Conlusão:
Os três PA mais predominantes na amostra estudada apresentaram composição de alimentos
distintas entre eles. O primeiro padrão alimentar (PA1) apresentou correlação positiva para os
grupos: carne bovina e súina, arroz, feijao e massas; o segundo padrão alimentar (PA2)
apresentou correlação positiva para legumes,verduras,leguminosas,raízes e tubérculos, carnes
processadas e o terceiro padrão alimentar (PA3) apresentou correlação positiva para
panificados, laticínios, óleos e gorduras . Destes três PA identificados, apenas o PA2 possui o
efeito de redução da ω6/ω3 em -0,13 unidade. Nos três PA a ω6/ω3 é maior na população de
menor renda, no sexo feminino e nos 25% mais jovens.Faz-se necessário o desenvolvimento
de políticas públicas sobre escolhas alimentares saudáveis visando o público jovem feminino
de baixa renda para prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas.
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RESUMO
Introdução: O consumo de frutas e hortaliças (FH) tem papel importante em permitir
uma dieta diversificada e nutritiva. A Organização Mundial da Saúde (OMS/FAO)
recomenda o consumo diário de 400g desses grupos de alimentos, porém na maioria
da população a participação desses grupos na dieta é aquém do recomendado.
Fatores culturais, socioeconômicos individuais e ambientais podem influenciar nas
escolhas alimentares e no consumo desses alimentos. Objetivo: Avaliar a aquisição
de FH em famílias da cidade de Santos, analisando as quantidades adquiridas e os
preços em regiões com diferentes condições socioeconômicas. Método: Estudo de
delineamento transversal de base domiciliar, em 36 setores censitários sorteados
aleatoriamente nas regiões da Orla, Centro e Zona Noroeste da cidade de Santos/SP.
Foram aplicados questionários socioeconômicos e de aquisição de alimentos dos
últimos trinta dias para investigar a aquisição de FH em 530 domicílios. Também foram
aplicados questionários em 672 comércios de alimentos localizados por toda a cidade,
onde eram observados disponibilidade e preço de FH. A classificação socioeconômica
das famílias e das regiões foi obtida pela pontuação da Associação Brasileira de
Estudos Populacionais (ABEP). As diferenças na aquisição e variação de preço das
regiões foram avaliadas por meio do teste Kruskal-Wallis e correlação de Spearman.
Resultados: 82,4% das famílias não conseguiriam atingir a recomendação de
ingestão per capita (PC) da OMS/FAO, em relação ao que foi adquirido no mês, sendo
que, entre as que atingiram, 25,8% são famílias de maior nível socioeconômico. A
aquisição de FH foi maior nas famílias de maior nível socioeconômico (10,71
kg/PC/dia) em relação às famílias de menor nível socioeconômico (5,64 kg/PC/dia)
(p=0,001). A média do preço das frutas foi menor nas regiões de menor nível
socioeconômico (p=0,008), porém as famílias de maior nível socioeconômico
apresentaram maior aquisição desses alimentos (p=0,001). Conclusão: As diferentes

condições socioeconômicas das regiões, bem como o preço, são fatores que
podem interferir na aquisição de FH. O menor preço de FH não foi correspondente à
maior aquisição, possivelmente pela renda disponível e fatores culturais. Políticas
públicas que estimulem o consumo e auxiliem na redução do preço de frutas e
hortaliças devem ser desenvolvidas para promoção de saúde à população.
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Estado nutricional de pré-escolares institucionalizados: caracterização e comparação
segundo a unidade de ensino municipal.

Introdução: O estado nutricional (EN) infantil é indicador de saúde global, sendo importante
monitorá-lo tendo em vista sua interface com agravos à saúde. Considerando o longo tempo
de permanência das crianças em instituições emerge a demanda por caracterizações in loco a
fim de investigar a magnitude dos problemas nutricionais e identificar as necessidades de
implementação de ações específicas de nutrição. Objetivo: Caracterizar e comparar o EN de
crianças matriculadas em unidades municipais de ensino. Metodologia: Estudo transversal,
com 5174 crianças (até 6 anos de idade), matriculadas em creches (n=4043) e Unidades
Municipais de Educação Infantil - UMEI de Belo Horizonte (n=1131). As UMEIs se
caracterizam pela arquitetura lúdica e foram criadas para atender o público infantil em período
integral. Já as creches assistem crianças de 0 a 3 anos, sendo parte da educação infantil.
Aferiu-se peso e estatura, para cálculo dos índices: estatura/idade e Índice de massa
corporal/idade. Para tal, utilizou-se os softwares WhoAntro e WhoAntroplus e para análise
estatística o software Statistical Package for the Social Sciences, versão 19.0. Realizou-se
análise descritiva e teste quidradado (p<0,05). Resultados: A prevalência de desvios
nutricionais foi similar entre os participantes com idade < 5 anos (n=3370; 0,3% de magreza e
16,6% de excesso de peso) e ≥ 5 anos (1,3% e 16,3% das referidas condições). Para os < 5
anos, notou-se magreza apenas nas creches (0,4%) e a prevalência de excesso de peso não
diferiu entre as instituições (17,3% vs 13,3%; p=0,66). De forma semelhante, para os ≥ 5
anos, a magreza e excesso de peso acometeram creches (0,6% e 16,7%) e UMEIs (3,2% e
15,5%), sem diferenças significativas. No tocante ao déficit estatural, essa condição foi
prevalente em 1,3% da amostra < 5 anos (1,0% nas creches vs 2,2% nas UMEIS; p=0,30) e
em 1,3% daqueles ≥ 5 anos (0,9% nas creches vs 0,5% nas UMEIs; p=0,44). Conclusão: os
achados apontaram baixa prevalência de magreza e de déficit estatural, além de altos valores
de excesso de peso entre as crianças, sem diferenças entre as instituições, denotando a
importância de estratégias de educação alimentar e nutricional em todas as unidades de
ensino.
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ANÁLISE DE TENDÊNCIA DOS ÓBITOS POR LESÃO AUTOPROVOCADA
VOLUNTARIAMENTE NO ESTADO DE ALAGOAS DE 2002 A 2011.
Autores: Antonio Fernando Silva Xavier Júnior; Alba Maria Bonfim de França; Márcia
dos Santos Correia Pinto; Jairo Calado Cavalcante.
Introdução: A lesão autoprovocada é um ato voluntário contra a vida. Caracteriza-se
como um fenômeno complexo de abrangência global que possui uma etiologia
multivariada. Nesse contexto, os elementos biológicos, sociais (econômico,
demográfico e psicológico), culturais, ambientais e epidemiológicos devem ser
explorados para o melhor entendimento dos fatores de risco e/ou proteção relacionados
às lesões autoprovocadas. Objetivo: descrever a tendência dos óbitos por lesão
autoprovocada voluntariamente no Estado de Alagoas de 2002 a 2011. Método: trata-se
de um estudo epidemiológico transversal. Os dados foram coletados do SIM (sitio
TABNET/DATASUS/SVS), de 2002 a 2011. As variáveis dependentes foram: número
de óbitos por sexo, faixa etária, raça e região de saúde, estado civil e escolaridade. A
variável independente foi o ano de óbito. Para análise de dados foi utilizado o
Microsoft® Excel, através da correlação de Pearson. As tendências significativas foram
assumidas quando apresentaram valores de R² maior que 0,399. Resultados: o Estado de
Alagoas apresentou uma média relativamente constante de aproximadamente 93,4
óbitos por ano (β= 2,921; R²= 0,377). A distribuição proporcional acumulada
demonstra, ao longo do período analisado, que o maior percentual de óbitos foi para o
sexo masculino (77,9%), raça parda (68,1%), faixa etária de 20 a 29 anos (27,6%),
estado civil solteiro (55,8%) e para residentes da 1º região de saúde (34,5%). Para
escolaridade, excluindo-se o percentual de informação ignorada, o maior percentual de
óbitos (56,9%) foi entre sujeitos com 4 a 11 anos de estudos. Existe tendência de
aumento do percentual de óbitos para raça parda (β=4,122; R2=0,775), entre sujeitos que
estudaram de 4 a 11 anos (β=8,278; R2=0,600), entre sujeitos que estudaram de 8 a 11
anos (β=10,599; R2=0,815) e para residentes da 1º região de saúde (β=2,064; R2=0,642).
Por outro lado, percebe-se tendência de redução da proporção de óbitos para a raça
branca (β=-1,281; R2=0,440) com escolaridade de 0 a 3 anos (β=-9,984; R2=0,775) e
para residentes da 4º região de saúde (β=-0,458; R2=0,584). Conclusão: os dados
sugerem que as ações de saúde devem ser planejadas considerando o sexo masculino,
raça parda, faixa etária de 20 a 29, sujeitos com 4 a 11 anos de estudos, pessoas solteiras
e os residentes da 1ª região de saúde do Estado de Alagoas.
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Estado Nutricional em crianças e adolescentes indígenas das etnias
guarani e tupiniquim
Introdução: As condições de saúde das populações têm tido implicações no
estado nutricional das crianças e adolescentes.
Objetivos: Avaliar o estado nutricional de crianças e adolescentes indígenas
das etnias guarani e tupiniquim.
Metodologia: Estudo transversal realizado com crianças e adolescentes
indígenas residentes nas reservas indígenas de um município do Espírito
Santo, no período de março 2003 a fevereiro de 2004. Os responsáveis
responderam um questionário sobre questões de saúde e higiene das
crianças/adolescentes. A faixa etária foi classificada em 1 a 3 anos; 3 a 10
anos e 10 a 20 anos. Foram aferidos peso e altura conforme protocolos do
SISVAN. A avaliação nutricional para as crianças entre um e dez anos foi feita
com base nos escores Z. Foi feita também a avaliação de acordo com a
recomendação OMS/MS, adotada pelo SISVAN, que classifica a desnutrição
nos seguintes pontos de corte para a relação peso/idade. Para os
adolescentes, a avaliação nutricional foi feita com base no IMC percentilar. As
análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS
10.0.
Resultados: Foram avaliadas 539 crianças e adolescentes. Com relação à
renda familiar 67,7% apresentaram até dois salários mínimos por família. Foi
observado que 54,9% tem entre 6 a 12 habitantes/domicilio. Das crianças de 1
a 3 anos (n= 53)

para altura/idade 1,8% se encontrava abaixo de -3DP,

caracterizando o nanismo nutricional e a relação peso/idade 20,7%
apresentaram-se em risco nutricional ou levemente desnutridas (-1 a -2DP). Na
faixa etária de 3 a 10 anos (n=212) observamos que 7,5% (n=16)
apresentavam baixa estatura (-2 a -3DP). Nos adolescentes (10 a 20 anos)
(n=274) 85% dos adolescentes apresentavam-se entre os percentis 5 e 85
(eutrófico ou peso adequado).
Conclusão: A avaliação nutricional de crianças de um até dez anos mostrou
baixa prevalência de desnutridos e os adolescentes apresentaram se
eutróficos.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO

Kamilla Rocon Santos
Raiani Spalenza Matos
Adriano Vescovi
Marina Galvão Teixeira
Maria del Carmen Bisi Molina
Universidade Federal do Espírito Santo/UFES – Vitória, ES
Introdução: A implementação de programas de educação nutricional no ambiente
escolar constitui uma importante estratégia para auxiliar melhorias na qualidade da
alimentação e promoção de estilos de vida saudáveis, a fim de enfrentar problemas
alimentares e nutricionais como a obesidade.
Objetivo
Avaliar o impacto de um programa de educação nutricional no estado nutricional,
hábitos alimentares e aquisição de conhecimentos relacionados à nutrição em
escolares.
Métodos
A amostra foi composta por 57 escolares de uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental (EMEF) de Vitória, na faixa etária de 9 a 11 anos. Foi realizada avaliação
antropométrica, de hábitos alimentares e conhecimentos em nutrição antes e após a
realização de nove oficinas. Estas foram desenvolvidas em nove encontros quinzenais
(seis meses), em sala de aula e abordaram temas referentes à alimentação saudável,
afetividade alimentar, rotulagem e publicidade de alimentos. O estado nutricional foi
classificado a partir do Índice de Massa Corporal de acordo com idade e sexo. A
qualidade da alimentação e os conhecimentos em nutrição foram avaliados a partir de
questionários. O teste de kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a normalidade
das variáveis. Para as variáveis antropométricas de peso, altura, circunferência da
cintura e IMC foi utilizado teste T Pareado. Para avaliar os conhecimentos em nutrição
e os hábitos alimentares foi utilizado o teste do x-quadrado e teste exato de Fischer,
p<0,05.
Resultados
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Foi encontrado alto percentual de crianças com excesso de peso (49,1%), porém
nenhuma mudança significativa foi encontrada ao final do estudo no tocante ao estado
nutricional e consumo de alimentos. Os hábitos alimentares não foram alterados após
seis meses de intervenção, todavia observou-se aumento significativo nos acertos em
relação ao conhecimento em nutrição de 30% das questões respondidas pelos
escolares.
Conclusão
O programa de educação nutricional e alimentar de curto prazo não impactou no
estado nutricional e nos hábitos alimentares dos escolares, porém, foi observado efeito
positivo sobre o vinculo e a aquisição de conhecimentos relacionados à nutrição.
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CARACTERÍSTICAS DO TRAUMA FACIAL EM UM HOSPITAL DE
EMERGÊNCIA
Anderson Nicolly Fernandes-Costa1
José Sandro Pereira da Silva2
Adriano Germano da Rocha3

Introdução:

Estudos

epidemiológicos

sobre

traumatismos

faciais

têm

demonstrado grande diversidade de dados, devido a particularidades como
geografia, distribuição e tendências socioeconômico-culturais, além das
diferentes legislações de tráfego e variações sazonais da população. Objetivo:
Traçar o perfil epidemiológico dos traumatismos faciais em um hospital de
referência no atendimento a pacientes politraumatizados no município de
Natal/RN. Método: As informações foram coletadas durante os meses de
março a junho de 2012 do banco de fichas de pacientes vítimas de
traumatismos faciais do Departamento de Odontologia (DOD) da UFRN,
advindas do estágio supervisionado em Traumatologia Bucomaxilofacial no
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel o qual é centro de referência neste tipo
de atendimento na Grande Natal e para outras regiões do estado. Com os
dados coletados foi construído um banco de dados, totalizando 537 sujeitos, no
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versão 17.0) e no
mesmo foram realizadas as análises descritivas e inferenciais por meio do teste
do

qui-quadrado

(p<0,05).

Resultados:

Os

traumas

acometeram

predominantemente o sexo masculino (77,4%), sendo a faixa etária de 20 a 29
anos e a escolaridade com o ensino básico a mais incidente, além disso, a
maioria dos incidentes aconteceu no perímetro urbano. Os acidentes
automobilísticos, sem o uso de dispositivos de segurança, foram às causas
mais prevalentes seguidas da queda e agressão física. Quanto à natureza da
lesão, mais da metade das vítimas apresentaram ferimentos corto-contusos.
Na incidência de fraturas dos ossos da face e do crânio, o terço médio da face
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFRN. Graduado em
Odontologia pela UFRN.
2
Professor Adjunto da área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Departamento de
Odontologia da UFRN.
3
Professor Adjunto da área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Departamento de
Odontologia da UFRN.
1
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foi a área mais acometida, sendo o complexo zigomático-orbitário e os ossos
próprios do nariz mais acometidos pelas fraturas. Não houve associação entre
o uso de dispositivos de segurança e traumatismo no terço médio da face
(p=0,532) e inferior (p=0,710). Conclusão: Portanto, mesmo com o advento de
políticas públicas para asseverar a redução de acidentes, vê-se que ainda há
alta incidência de lesões incapacitantes, sejam elas temporárias ou não, na
população economicamente ativa.
Descritores:

Traumatismos

faciais.

Levantamento epidemiológico.

2219

Equipamentos

de

segurança.

Frequência de atendimentos de demanda espontânea em uma Unidade
Básica de Saúde em Cambé, PR, 2011
RODRIGUES, M. X., MESAS, A. E., SILVA, L. S., OLIVEIRA, K. S., MELCHIOR, R.

RESUMO
A Unidade Básica de Saúde (UBS), além de oferecer suporte para usuários
inseridos nas ações de oferta organizada, tem o papel de porta de entrada do
sistema de saúde para usuários que procuram os serviços de saúde
espontaneamente apresentando necessidades não identificadas previamente,
como alterações subclínicas, ou que ainda não se haviam manifestado, como
crises agudas. Diante da grande procura por atendimentos nas UBS e por sua
relevância no fluxo de pacientes para os outros níveis de complexidades, tornase imprescindível a melhor caracterização dessa demanda espontânea. A
Unidade Básica de Saúde João Afonso, localizada no Santo Amaro, Cambé
(PR), é considerada uma unidade modelo em organização e prestação de
assistência à saúde no município. Um dos aspectos destacados nessa UBS é a
qualidade e a organização dos livros de registros de demanda espontânea, os
quais oferecem dados sobre a frequência de atendimentos. Assim, o presente
estudo teve como objetivo analisar o perfil sociodemográficos da demanda
espontânea nessa UBS. Em 2011, foram registrados 35981 atendimentos de
demanda espontânea, com média mensal próxima a três mil atendimentos. A
média diária de atendimentos registrados como demanda espontânea foi de
149 pacientes, com média diária mais elevada no mês de junho (175 pacientes)
e a mais baixa no mês de dezembro (124 pacientes). Com referência ao dia da
semana, a segunda-feira foi o dia com maior média de atendimentos (174
pacientes) e a quinta-feira registrou a menor média (138 pacientes). O período
da manhã apresentou maior média de atendimentos (88 pacientes) com
relação ao período da tarde (61 pacientes). Conclui-se que o fluxo de
atendimentos de demanda espontânea varia conforme o mês, dia da semana e
período do dia, aspectos que poderiam subsidiar a organização do serviço de
saúde quanto ao atendimento da demanda espontânea.
Descritores: Organização dos serviços de saúde, Atenção Básica, demanda
espontânea.
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ANÁLISE DOS TEORES DE CÁLCIO E SÓDIO EM LEITES EM PÓ E UHT
COMERCIALIZADOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Alex Oliveira da Camara1; Lúcia Rodrigues2; Orlando Marino Gadas de Moraes3
1

Nutricionista Residente do Instituto Nacional do Câncer (INCA-MS)

2

Professora do Departamento de Nutrição em Saúde Pública (DNSP-EN-UNIRIO)

3

Professor do Departamento de Tecnologia dos Alimentos (DTA-EN-UNIRIO)

Introdução - Segundo a POF 2008 e 2009, no Brasil, o consumo de cálcio entre a
população urbana, nas faixas etárias de 10 a 13 anos e de 14 a 18 anos não atinge a
IDR, devido ao baixo consumo de leite pelos adolescentes, o que favorece o
surgimento da obesidade, HAS e osteoporose. A alta ingestão de sódio influencia a
biodisponibilidade do cálcio, uma vez que aumenta a excreção renal do mesmo. Não é
comum se associar o consumo de leite a ingestão de sódio, entretanto os leites
industrializados contêm aditivos, que são sais sódicos e não se sabe o real teor de
sódio contido nos mesmos.
Objetivo - Determinar o teor de cálcio e sódio em leites UHT e em pó e avaliar a
contribuição desses leites no cômputo diário de sódio de crianças e adolescentes,
quando consumido em quantidades suficientes para atingir a IDR de cálcio.
Metodologia – Analisou-se, em triplicata, os teores de cálcio e sódio de 8 diferentes
lotes de leites em pó das marcas A,B,C, D e 8 lotes de leites UHT das marcas E, F, G,
H, I e J, sendo as marcas B e F enriquecidas com cálcio. O cálcio foi dosado,
diretamente nas amostras, por titulação com EDTA e o sódio por fotometria de chama,
após ataque das amostras com solução de HNO3/H2O2 (8:2) e aquecimento. Para
análise

estatística

foi

utilizado

o

teste

ANOVA

e

a

verificação

da

homocedasticidade se deu pelo teste de Bartlett.
Resultados – Para os leites em pó e UHT não enriquecidos, os teores médios para
cálcio foram, respectivamente, 262,5±5,1 mg/26g e 246,0±10,3/200mL, enquanto para
o sódio foram, respectivamente, 116,8±3,0 mg/26g e 162,5±16,3/200 mL. Em relação
aos leites enriquecidos, os teores médios de cálcio e sódio para o leite em pó foram de
602,9 ± 21,6/26g e 149,2 ± 5,6/26g, enquanto que para o leite foram de 300,5 ± 29,6
mg de cálcio/200 mL e 149,9 ± 7,3 mg de sódio/200 mL.
Conclusão – Considerando os teores de cálcio e sódio encontrados para os leites
UHT e em pó e a IDR dos mesmos para a faixa etária de 9-18 anos (1300 mg/d e
1500mg/d), seriam necessários 4 copos de leite de ambos os tipos (200 mL cada) para
um indivíduo atingir a IDR do cálcio, porém o leite UHT seria responsável por uma
maior ingestão de sódio (43,3% da IDR). Se for consumido o leite em pó enriquecido,
a IDR do cálcio seria atingida pela ingestão de aproximadamente 2 porções, levando a
uma menor ingestão de sódio (19,9% da IDR).
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EPIDEMIOLOGIA DOS FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO ASSOCIADOS ÀS
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS EM ESCOLARES DA REDE
MUNICIPAL DE OLINDA-PE

GOMES,M.F.¹; LIMA, K. D.¹; LIMA,A.S.R.²; PONTES,M.M.³; LIMA,T.J.³;
1

Enfermeiras residentes em Saúde Coletiva pela Fiocruz- Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães;

²Enfermeira residente em nefrologia pela Universidade Federal de Pernambuco – Hospital Barão de Lucena;
³Professoras da Universidade de Pernambuco - UPE.

Introdução: O Ministério da Saúde (MS) considera a adolescência, período entre a faixa
etária dos 10 aos 19 anos de idade, uma fase de muitas mudanças, tanto cognitivas quanto
comportamentais, quando os adolescentes se colocam em várias situações que podem
acarretar risco para a saúde, como hábitos não saudáveis, alimentação inadequada,
sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool e de drogas. Isso favorece o surgimento futuro
de alguma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT), tornando esse grupo prioritário para a
prática da educação e promoção à saúde. Em 2009 o Brasil adotou um sistema de
monitoramento entre os escolares, o que constituiu a realização da primeira Pesquisa Nacional
de Saúde do Escolar (PeNSE) para determinar a prevalência de fatores de risco e proteção na
saúde do adolescente. Objetivo: Avaliar a epidemiologia dos fatores de risco e proteção
associados às DCNT em escolares da rede municipal de Olinda. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal orientado a partir do questionário utilizado pela PeNSE sobre os fatores de
proteção e de risco para DCNT. Foram aplicados 277 questionários no período de abril a
outubro de 2011 nos escolares adolescentes do 9º ano da rede municipal de Olinda-PE
matriculados em 2011, sendo os dados processados nos programas EPI-INFO e SPSS.
Resultados: Verificou-se que algumas práticas dos escolares mostraram-se inadequadas:
baixo consumo regular de alimentos saudáveis e alto consumo regular de alimentos nãosaudáveis. Com relação aos marcadores de alimentação saudável 48,7% consumiam feijão; o
consumo regular foi baixo de frutas frescas ou salada de frutas (26%) e de legumes ou
verduras cozidas (10,1%). Nos marcadores de alimentação não-saudável, o consumo de
guloseimas obteve 49,8%, refrigerantes 31,8% e 17% frituras. Quanto à atividade física,
somente 36,1% praticavam atividade física nos níveis recomendados. Conclusão: Portanto,
conhecer como vivem e se comportam os escolares possibilita mensurar a magnitude e a
distribuição de importantes fatores de risco e proteção à saúde atual e futura, tornando-se
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importante ressaltar a necessidade de intervenção aos jovens, devendo sempre priorizar o
cuidado a vida e as práticas de saúde, sendo estes dados essenciais para orientar políticas
públicas voltadas para a saúde dos jovens.
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CUIDADOR DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: PERFIL DOS
TRABALHADORES DO RIO GRANDE DO NORTE
Autores: GRASIELA PIUVEZAM, LÍLIAN SANTOS SOARES, LUISA SILVA DE
SOUSA, MAÍRA RAQUEL DE AZEVEDO DANTAS , MARIA HELENA PIRES
ARAUJO BARBOSA, RAFAEL BRUNO DIAS DE MEDEIROS DANTAS
Introdução: O aumento da expectativa de vida numa escala mundial aponta
para novas exigências no cuidado à terceira idade. Na sociedade brasileira
atual, esse processo ocorre de forma acelerada e implica em uma maior
demanda no cuidado direcionado a essa faixa etária. No dinamismo cultural
brasileiro, há predominância da estrutura familiar como mantenedora dessa
maior atenção ao idoso. Entretanto, as mudanças do perfil familiar tornaram as
Instituições de Longa Permanência de Idoso (ILPI) uma alternativa para essa
atenção, sendo o cuidador de idoso um profissional fundamental nessa
dinâmica. Objetivos: O presente estudo objetiva suprimir um déficit do estado
do Rio Grande do Norte quanto a relatos literários de descrição desse perfil do
cuidador das ILPI. Método: O presente estudo caracteriza-se por ser de
natureza exploratória, quali-quantitativa e do tipo seccional. Para tal, foram
realizadas 136 entrevistas individuais do tipo semi-estruturada e observação
sistemática das ações em saúde com os cuidadores de idosos das ILPI do
estado do Rio Grande do Norte. Resultados: Os resultados preliminares do
estudo apontam que 38,1% dos cuidadores mencionaram o estado civil atual
como casado. Além disso, 91,9% dos entrevistados é do sexo feminino e a
média de idade dos cuidadores foi de 36,18 anos (±8,5). Quanto à
escolaridade, 54,8% dos entrevistados afirmaram possuir o ensino médio
completo. Com relação às entidades em que trabalhavam, 57,3% eram
colaboradores em ILPI com fins lucrativos. O rendimento mensal médio foi de
R$843,46 (±297,78). Por fim, 36 (26,7%) entrevistados colaboradores de ILPI
sem fins lucrativos mencionaram que recebiam o salário mensal com atraso.
Conclusões: Os resultados apontaram uma robusta diferença entre a
participação feminina e masculina no posto de trabalho de cuidador de idosos
no estado do Rio Grande do Norte. Além disso, o atraso salarial relatado pelos
colaboradores de ILPI sem fins lucrativos expõe a problemática do pagamento
irregular destes trabalhadores. Torna-se importante ressaltá-la como um dos
reflexos da transferência irregular dos recursos concernentes aos convênios
municipais, assim como dos estaduais, e as ILPI sem fins lucrativos.
(Apoio: FAPERN/MCT/CNPq/CT-INFRA No 005/2011)
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Tópico: Epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias: Hanseníase
Modalidades: Pôster

CLUSTERS ESPACIAIS DE ALTA DETECÇÃO DE HANSENÍASE NO
BRASIL.
Andrade ESN 1 ; Penna MLF 2

1 Mestranda em Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. Email: elainenascimento@id.uff.br
2 Professora Adjunta MEB, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. Email: mlfpenna@id.uff.br

Introdução - A hanseníase é considerada uma doença tropical negligenciada que
permanece endêmica no Brasil e seu plano de eliminação está entre os principais
objetivos a nível nacional. O conhecimento das áreas de alto risco no país, colabora com
o planejamento, monitoramento e avaliação das ações em saúde no controle da endemia.
Objetivo - Estudar a distribuição espacial da hanseníase no Brasil no período de 20102012. Métodos - Estudo ecológico de análise espacial dos 100.118 casos novos de
hanseníase notificados nos 5.565 municípios brasileiros no período de 2010 a 2012. A
partir de dados secundários foi realizada descrição dos indicadores do controle da
doença por unidade da Federação e definição de áreas de alto risco (clusters) por meio
da estatística scan, onde a posição geográfica de todos os casos de um município foi
identificada como estando na sede do município e para estimar as áreas de clusters
utilizou-se raios de no máximo de 500 km.
Resultados - Um total de 800 (14,35%) municípios obtiveram um coeficiente geral de
detecção maior de 40 casos/100.000 hab. e foram classificados como hiperendêmicas e
185 (3,32%) municípios obtiveram um coeficiente geral de detecção menor de 2
casos/100.000 hab. e foram classificados como baixo. Houve concentração dos
municípios de alta detecção no centro-oeste do Brasil. O coeficiente de prevalência de
menos de um caso por 10 mil habitantes foram obtidas nas regiões sul e sudeste. A
estatística scan identificou 10 grandes áreas de maiores riscos para a doença. Esses
aglomerados incluíram 802 (14,4%) municípios brasileiros, dos quais a maioria estão
localizados nas regiões norte, centro-oeste e nordeste, possuindo 44,9% dos casos novos
detectados no país neste período. Conclusão - Com os resultados encontrados concluise que a análise espacial pode auxiliar na escolhas de áreas prioritárias, principalmente
nas regiões norte e centro-oeste, visando ao controle e a eliminação da endemia no país.
Palavras-chaves: Hanseníase, Saúde Publica, Epidemiologia, Distribuição Espacial,
Brasil.
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Mortalidade por câncer de laringe em homens adultos da região Sudeste do Brasil
Autores: Brenda Gasparini; Suzana Sales de Aguiar
Introdução: A laringe é considerada o sítio de maior ocorrência de neoplasias na região da cabeça e pescoço.
No Brasil, o câncer de laringe foi responsável por 3,6% dos óbitos por neoplasias em homens e 0,6% em
mulheres no período entre 2005 e 2009. Trata-se de uma doença multifatorial que sofre influência de fatores
ambientais e relacionados ao estilo de vida. O tabagismo e o consumo de álcool são os fatores de risco mais
bem estabelecidos para a doença. Entretanto, exposições a carcinógenos ocupacionais também estão associados
à doença.
Objetivo: Analisar a tendência da mortalidade por câncer de laringe em homens residentes na região Sudeste
do Brasil no período de 1980 a 2010.
Métodos: Foi realizado um estudo descritivo dos óbitos disponíveis no Sistema de Informação sobre
Mortalidade. Foram calculadas taxas de mortalidade brutas, ajustadas e específicas por idade. Para a análise de
tendência utilizou-se modelos de regressão e o cálculo da EAPC (Variação Percentual Anual Estimada).
Resultados: Os óbitos por câncer de laringe foram mais frequentes em homens com mais 50 de anos de idade.
Entre 1980 e 2010, a taxa padronizada de mortalidade por câncer de laringe em homens maiores de 19 anos de
idade aumentou 1,31% ao ano no Espírito Santo e 0,60% ao ano em Minas Gerais. Contudo, no mesmo
período, houve diminuição da mortalidade em 1,09% ao ano no Rio de Janeiro e em 0,70% ao ano em São
Paulo.
Conclusão: A tendência da mortalidade por câncer de laringe em homens apresenta diferenças regionais. Esses
achados destacam/remetem/sugerem sobre a importância das políticas de controle do tabagismo e consumo
excessivo de álcool, e o monitoramento da exposição ocupacional. Alem disso, medidas de antecipação do
diagnóstico e introdução precoce dos recursos terapêuticos poderão ter impacto na mortalidade por esta
neoplasia.
Palavras-chave: mortalidade, neoplasias laríngeas, tendências, epidemiologia.
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Fatores associados à melhor auto-avaliação de saúde dos idosos no Brasil: Estudo
transversal a partir de dados da PNAD 2008.

Fernanda Ewerling; César Augusto Oviedo Tejada; Anderson Moreira Aristides dos Santos;
Aluísio Jardim Dornellas de Barros; Andréa Homsi Dâmaso; Eduarda Patzlaff Schiavon.
Introdução: Os idosos constituem a parcela da população que mais cresceu no Brasil na última
década segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em relação ao
censo 2010, devido ao aumento da expectativa de vida. Porém, essa maior longevidade não
parece estar acompanhada de uma melhor qualidade de vida, o que estaria gerando
externalidades negativas para a sociedade. Estimativas mostram que a expectativa de vida
saudável do brasileiro esteja aproximadamente 12 anos abaixo da expectativa de vida total.
Métodos: Este trabalho procurou investigar os fatores associados à melhor saúde auto-referida
da população idosa brasileira, utilizando dados provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios de 2008. Foram incluídas informações sociodemográficas, de capacidade
funcional e de doenças crônicas. As análises bruta e ajustada envolveram estimações de Razoes
de Prevalência (RP) usando regressão de Poisson.
Resultados: No total foram analisados dados de 39.287 idosos, sendo que a maioria era de
idosos jovens (55% tinham entre 60 e 69 anos), e 56,17% eram mulheres. Os resultados
ajustados mostram que idosos do sexo feminino, que moram sozinhos, com maior escolaridade e
renda familiar, que praticam exercícios físicos/esportes, foram ao dentista no último ano, têm
plano de saúde, apresentam melhor saúde auto relatada. Os resultados mais expressivos mostram
que aqueles indivíduos que não tinham grandes dificuldades em atividades da vida diária e com
atividades que necessitam de esforço físico tinham 3,76 vezes mais propensão a relatar melhor
saúde do que os que tinham grande dificuldade com AVD (RP 3,76; IC95% 3,37 - 4,20) e que os
que referiram maior número de doenças crônicas apresentaram menor propensão a relatar melhor
saúde, sendo que os que tinham 4 ou mais doenças crônicas chegaram a apresentar 72% (RP
0,28; IC95% 0,26 - 0,31) menos propensão a relatar melhor saúde do que aqueles que não tinham
nenhuma doença crônica.
Conclusão: Dado que os dados são de um estudo transversal, não se pode descartar a
possibilidade de que haja viés de causalidade reversa. Mas, ainda assim, os resultados sugerem
que se deve aumentar a atenção para a qualidade de vida dessa população e colocar em prática
mais políticas sociais voltadas para o benefício da sua saúde, como a promoção de grupos de
atividade física e a prevenção de doenças crônicas.
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Pode a Necessidade de Descanso Influenciar nas Queixas
Dolorosas na Coluna Lombar em Soldadores Navais?

Mendes, A.A.M.T; Negreiros, A. Padula, R. S.

Universidade Cidade de São Paulo

Resumo
Introdução: Os distúrbios osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT),
em especial as lombalgias são foco de preocupação em muitos países, sendo
essa a maior causa de invalidez no mundo. Esse estudo teve como objetivo
verificar a relação entre a prevalência de lombalgias em soldadores e suas
relações com a necessidade de descanso e fatores pessoais desses
trabalhadores.
Métodos: Foram entrevistados 123 soldadores de uma
indústria metalúrgica naval, individualmente em seus postos de trabalho, em
momentos aleatórios do dia, por meio do Questionário Nórdico de Sintomas
Osteomusculares (QNSO) adaptado com a escala de Borg para dor, a escala
de necessidade de descanso (ENEDE) e um questionário para registro de
dados pessoais como idade, sexo, altura e peso. As variáveis queixas lombares
nos últimos 12 meses, intensidade da dor e necessidade de descanso foram
correlacionadas as variáveis pessoais. Resultados: A prevalência de lombalgia
foi relatada por 42,3% dos entrevistados, a intensidade de dor foi registrada
com média de 6/10 e a necessidade de descanso foi menor de 45% para 74%
dos voluntários. A Necessidade de Descanso não apresentou relação
significativa com a prevalência, mas com a análise de regressão múltipla foi
possível explicar em 10,9% a intensidade da dor lombar. As outras variáveis
testadas não tiveram nenhuma influência. Conclusão: Os fatores pessoais e a
necessidade de descanso não influenciaram na prevalência de lombalgia nessa
população, mas a necessidade de descanso influenciou na intensidade da dor
lombar nesses participantes.
Palavras-chave: Dor lombar, Saúde do trabalhador, Ergonomia
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Comparação de duas abordagens aplicadas na definição do consumo de
refeições – Análise do Inquérito Nacional de Alimentação 2008-2009

Autores: Bruna Kulik Hassan; Amanda de Moura Souza; Diana Barbosa Cunha;
Camilla Estima; Luana Monteiro; Bárbara da Silva Nalin de Souza; Rosangela Alves
Pereira; Rosely Sichieri

Introdução: O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda consumo
diário de ao menos três refeições principais e dois lanches. Contudo, na literatura não
há conformidade quanto à abordagem utilizada para definir o consumo de refeições.
Objetivo: Comparar duas propostas de definição de refeições. Métodos: Foram
analisados dados do primeiro dia de registro alimentar de 34.003 participantes
maiores de 10 anos do Inquérito Nacional de Alimentação (INA) que compunham
25% da amostra de domicílios da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-2009.
Compararam-se médias de energia de duas propostas para definição de refeição: (1)
pelo horário de consumo e (2) pelo horário e tipo de alimento consumido.
Resultados: A definição (1) recuperou seis refeições: desjejum, colação, almoço,
lanche da tarde, jantar e ceia. A definição (2) identificou onze refeições,
denominadas desjejum, colação, refeição extra da manhã, almoço, almoço lanche,
lanche da tarde, refeição extra da tarde, jantar, jantar lanche, refeição extra do jantar
e ceia. Maior consumo médio de energia foi observado no desjejum (586,4 kcal [IC:
576,8 - 595,9]), colação (575,4 kcal [IC: 560,9 - 589,8]) e almoço (974,5 kcal [IC:
960,9 - 988,2]) na primeira proposta em relação à segunda (desjejum: 554,1 kcal [IC:
545,1 - 562,7]; colação: 374,6 kcal [IC: 363,8 - 385,3]; almoço: 953,5 kcal [IC: 940,8
- 966,2]). Quando comparadas às duas classificações da refeição almoço, menores
médias de energia consumida foram observadas nas refeições extras do almoço
(manhã: 461,7 kcal [IC: 378,1 - 545,3]; tarde: 546,9 kcal [IC: 491,6 - 602,2]) e no
almoço lanche (564,5 kcal [IC: 510,7 – 618,3]). Já o jantar classificado somente por
horário (1019,0 kcal [IC: 1000,0 - 1038,0]) teve menor consumo médio de energia
quando comparado ao jantar classificado pela segunda proposta (1128,5 kcal [IC:
1106,9 - 1150,1]), assim como jantar lanche (688,5 kcal [IC: 670,6 – 706,4]) e
refeição extra do jantar (449,9 kcal [IC: 315,8 - 583,9]). A ceia e o lanche da tarde
também apresentaram maior consumo médio de energia quando avaliados somente
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por horário. Conclusão: O consumo de energia médio obtido pelas propostas de
definição de refeição foi bastante discrepante. A segunda proposta permitiu a
identificação da substituição de grandes refeições por lanches e parece ser mais
informativa.
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AUTORES:
Samuel Moura Carvalho
Keila Rodrigues de Albuquerque
Mônica Pereira da Silva
Arethuza de Melo Brito Carvalho
Lennara de Siqueira Coêlho.
RESUMO

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo mycobacterium leprae é
transmitida principalmente por via respiratória, apresenta como sintomas mais
comuns manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer
parte do corpo. As ações de controle da hanseníase estão inseridas na rotina do
enfermeiro. Assim o objeto de estudo dessa pesquisa é a vivência do enfermeiro da
atenção básica nas ações de controle da hanseníase, que tem como objetivo
descrever e analisar a vivência do enfermeiro da atenção básica nas ações de
controle da hanseníase. É um estudo de abordagem qualitativa, com caráter
descritivo e exploratório, foi realizado através da aplicação de um roteiro de
entrevista semi estruturada com 13 enfermeiros das unidades básicas de saúde
localizadas na região sudeste de Teresina, após a transcrição na íntegra as falas
dos sujeitos foram analisadas seguindo as etapas recomendadas pela técnica de
analise de conteúdo de Minayo. A partir dos resultados nota-se que as ações de
educação em saúde são tidas pelos enfermeiros como imprescindíveis no controle
da hanseníase, contudo os mesmos ainda estão preso no modelo de atendimento
clinico assistencial justificado pela sobrecarga de trabalho devido a quantidade de
programas que compõem a ESF, nota-se ainda que o enfermeiro depara-se com a
má articulação dos serviços de saúde no que se refere a atenção especializada.
Portanto faz-se necessário a criação de estratégias para se trabalhar o preconceito
na tentativa de facilitar a detecção precoce de novos casos e adesão dos contatos
intradomiciliares através de qualificação profissional e uma melhor articulação entre
os serviços.
Descritores: Hanseníase. Cuidados de enfermagem. Atenção primária.
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Consumo de alcoólicos em padrão ”binge” entre universitários da área de
saúde de uma universidade pública de Minas Gerais
Autores:
Gisele Aparecida Fófano
Luiz Cláudio Ribeiro
Mário Sérgio Ribeiro
Introdução: O álcool é a substância psicoativa mais consumida mundialmente,
especialmente entre os jovens. Uma forma de uso de risco de alcoólicos,
frequentemente identificado entre universitários, é o padrão “binge”, ou seja, o
consumo, em um único episódio, de cinco ou mais drinques para homens e de
quatro ou mais doses para mulheres. A partir desse número de doses, os
indivíduos estão em maior risco para problemas relacionados ao consumo de
álcool, dentre os quais atos de vandalismo, brigas, ferimentos, embriaguez ao
volante, problemas com a polícia, sexo não planejado e inseguro, doenças
sexualmente transmissíveis, comportamento agressivo. Objetivo: Avaliar o
consumo de bebida alcoólica no padrão ”binge” entre universitários da área de
saúde de uma universidade pública de Minas Gerais. Método : Foram avaliados
estudantes da área de saúde dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e
Bioquímica, Fisioterapia, Nutrição, Ciências Biológicas e Odontologia da UFJF
no ano de 2013. O instrumento utilizado nesta pesquisa foi um questionário
estruturado e auto aplicado e 0 banco de dados utilizado será o programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 14.0 for Windows. As
análises estatísticas a serem realizadas serão, inicialmente, de natureza
exploratória e descritiva. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora, parecer: 183.217.
Resultados: Foram avaliados um total de 453 estudantes da área de saúde,
sendo 237 de primeiro e 215 de segundo período (um estudante que respondeu
ao questionário, não informou o período). Do total de estudantes, 47,4%
afirmaram “desinteresse pela pesquisa” o principal motivo para não responder o
questionário; 74,4% são do sexo feminino; 49,2% moram com os pais; a maioria
relataram renda familiar de até 10 salário mínimos (82,8%). Em relação ao
padrão “binge” entre os cursos analisados observou-se uma variação entre
15,8% (Nutrição) e 36,2% (Medicina). Conclusão: Pesquisas desta natureza
são importantes para se conhecer o padrão de consumo “binge” nos diferentes
cursos da área de saúde para que futuras intervenções para redução de
consumo possam ser implementadas.
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ANÁLISE DE TENDÊNCIA DOS ÓBITOS POR LESÃO AUTO PROVOCADA
VOLUNTARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ-AL DE 2002 A 2011.
Autores: Antonio Fernando Silva Xavier Júnior; Anacássia Fonseca de Lima; Ana Paula
de Souza e Pinto; Renata Almeida Rocha Maria; Ana Paula Freitas da Silva; Alba Maria
Bonfim; Alex Tenório Freire; Márcia dos Santos Correia Pinto; Jairo Calado
Cavalcante.
Introdução: A lesão autoprovocada é um ato voluntário contra a vida. Caracteriza-se
como um fenômeno complexo de abrangência global que possui uma etiologia
multivariada. Nesse contexto, os elementos biológicos, sociais (econômico,
demográfico e psicológico), culturais, ambientais e epidemiológicos devem ser
explorados para o melhor entendimento dos fatores de risco e/ou proteção relacionados
às lesões autoprovocadas. Objetivo: descrever a tendência dos óbitos por lesão
autoprovocada voluntariamente no Município de Maceió-AL de 2002 a 2011. Método:
trata-se de um estudo epidemiológico transversal. Os dados foram coletados do SIM
(sitio TABNET/DATASUS/SVS), de 2002 a 2011. As variáveis dependentes foram:
número de óbitos por sexo, faixa etária, raça, estado civil e escolaridade. A variável
independente foi o ano de óbito. Para análise de dados foi utilizado o Microsoft® Excel,
através da correlação de Pearson. As tendências significativas foram assumidas quando
apresentaram valores de R² maior que 0,399. Resultados: o número de óbitos em 2011
em Maceió-AL foi aproximadamente 121,43% maior quando comparado ao ano de
2002. A distribuição proporcional acumulada demonstra, ao longo do período analisado,
que o maior percentual de óbitos foi para o sexo masculino (80,5%), raça parda
(68,4%), faixa etária de 20 a 29 anos (41,9%), estado civil solteiro (57,5%). Para
escolaridade, excluindo-se o percentual de informação ignorada, o maior percentual de
óbitos (55,0%) foi entre sujeitos com 01 a 03 anos de estudos. Existe tendência de
aumento do percentual de óbitos para raça parda (β=4,912; R2=0,623) e para o campo
“ignorado” da variável escolaridade (β=2,8; R2=0,684). Por outro lado, percebe-se
tendência de redução da proporção do campo “ignorado” da variável cor/raça (β=3,843; R2=0,500). Conclusão: os dados sugerem que as ações de prevenção de óbitos
por lesões autoprovocadas no âmbito do Município de Maceió-AL devem ser planejadas
considerando o sexo masculino, raça parda, faixa etária de 20 a 29, solteiros e sujeitos
com 01 a 03 anos de estudos.
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PMAQ-AB: rede de atenção básica em saúde bucal e o câncer de boca
Elisete Casotti; Priscilla Caran Contarato; Ana Beatriz Monteiro Fonseca; Márcia Helena
Baldani Pinto; Pollyana Kássia Borges

A Política Nacional de Saúde Bucal, aprovada em 2004, definiu o cuidado como eixo
de reorientação das práticas em saúde bucal. O Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB,

é a primeira iniciativa que inclui a

avaliação da rede de saúde bucal em âmbito nacional (BRASIL, 2012). Dentre os
aspectos abordados estão as ações voltadas para o câncer de boca - considerado um
problema de saúde pública no Brasil e caracterizado pelo seu diagnóstico tardio. Para
2014, a estimativa é de 11.280 casos novos em homens e 4.010 em mulheres, sendo o
quarto mais freqüente (excluindo os tumores de pele não melanoma) entre homens da
região Sudeste e Nordeste (INCA, 2014). Analisar a existência de ações para a detecção
precoce; a definição de fluxos preferenciais para os usuários com casos suspeitos e o
registro e acompanhamento por parte das equipes de saúde bucal (ESB) participantes do
PMAQ, são objetivos desse trabalho. Pesquisa de natureza descritiva e analítica, a
partir dos dados secundários pertencentes à base nacional do componente da Avaliação
Externa do Ciclo I do PMAQ. Foram analisadas quatro questões da seção „Saúde Bucal‟
do “Módulo II – Entrevista com Profissional da Equipe de Atenção Básica e Verificação
de Documentos na Unidade de Saúde”. Os resultados apontam que em média 72,5% das
ESB realizam campanhas para detecção de lesões bucais e encaminham casos
suspeitos1,

mas

somente

59,1%

registram

e

acompanham

os

casos

suspeitos/confirmados de câncer de boca2, e destes, só 34% comprovam a prática. A
existência de fluxos preferenciais para usuários com suspeita de câncer de boca3 são
relatados por 45,7% dos entrevistados. Para realização da análise foi utilizado o teste de
qui-quadrado e adotado um nível de significância de 5%. Foi encontrada diferença
significativa entre municípios com diferentes portes populacionais e entre regiões
geográficas quanto às questões (1,2,3). Considerando as informações sobre a organização
do processo de trabalho das ESB, a dificuldade persistente de acesso aos serviços de
saúde bucal, somadas a maior vulnerabilidade social do grupo de risco (etilistas,
maiores de 50 anos, fumantes, baixa renda), mudanças na formação dos dentistas e na
maneira como se organiza o processo de trabalho e a rede de atenção em saúde bucal, é
necessária e premente para diminuir a taxa de sofrimento e mortalidade das pessoas.
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Durabilidade do efeito protetor do tratamento da tuberculose latente em pacientes
infectados pelo vírus da imunodeficiência humana
Claudia Teresa Vieira de Souza, Maria de Lourdes Benamor Teixeira, Maria Isabel
Fragoso da Silveira Gouvea, Valéria Cavalcanti Rolla, Dayse Pereira Campos
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fundação Oswaldo Cruz, Rio de
Janeiro
Introdução: Uma das estratégias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), Sociedade Torácica Americana (ATS) e o Centro de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC/EUA) para a redução da morbi-mortalidade por tuberculose (TB) em
pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o uso da isoniazida
(INH) para tratamento da tuberculose latente. No Brasil o Ministério da Saúde
preconiza este tratamento com INH, na dose de 300 mg/dia por 6 meses. Entretanto
pouco se sabe sobre a durabilidade do seu efeito em países de alta carga de TB.
Objetivo: Determinar o intervalo de tempo entre o final da QP e o diagnóstico de TB e
o risco de adoecimento e morte de pacientes infectados pelo HIV.
Metodologia: Pacientes infectados pelo HIV e com infecção latente pelo
Mycobacterioum tuberculosis definida por teste tuberculinico ≥5mm foram tratados
com INH 300 mg/dia durante 6 meses e acompanhados no Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz, de 2002 a 2007. Os dados foram atualizados até
dezembro de 2013 para verificarmos a ocorrência de TB e óbitos/perda de
acompanhamentos. A análise da sobrevida foi realizada pelo método de Kaplan-Meyer;
curvas foram comparadas pelo teste de log-rank. Os riscos associados foram avaliados
pelo modelo de Cox e comparados pelo Teste Wald. Foram utilizados os softwares
SPSS versão 17.0 e o R versão 2.15.
Resultados: Até 31/12/2013, os 120 pacientes que concluíram a QP avaliados, 6
apresentaram TB e 7 evoluíram para óbito (1 por TB). Entre os que apresentaram TB, a
mediana do CD4 (células/mm3) mais próximo a data do adoecimento foi 510,5. O
tempo mediano para adoecimento por TB e óbito por qualquer causa não foram
alcançados após 8 anos de acompanhamento, em média. A probabilidade de
desenvolver TB após 5 anos pós-QP foi 3,4% e de ocorrência de óbito por qualquer
causa foi de 2,5%. A idade e o sexo não foram associados ao risco de TB ou de óbito.
Conclusão: A ocorrência de poucos eventos ao longo dos anos mostra que a proteção
foi efetiva, mas impossibitou estimar as medidas usuais em sobrevida. Este estudo
sugere que a QP com INH é efetiva na prevenção da TB por um período de 8 anos na
população de pessoas vivendo com HIV.
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Autores:
JESUS, P.C. – Patricia Carvalho de Jesus
OLIVEIRA, M.I.C. – Maria Inês Couto de Oliveira
Capacitação de profissionais de saúde atuantes em hospitais na assistência ao
aleitamento materno – uma revisão sistemática da literatura
Introdução: A falta de conhecimento e habilidades de profissionais de saúde sobre o
aleitamento materno pode influenciar negativamente o estabelecimento e a manutenção
desta prática pela clientela de serviços de saúde.
Objetivos: Realizar revisão sistemática da literatura acerca da capacitação profissional
em aleitamento materno e sua repercussão nos conhecimentos e práticas hospitalares.
Método: Revisão sistemática da literatura, a partir das bases de dados MedLine, Scopus
e Lilacs. A equação de busca utilizada foi: “breast feeding” and “health personnel” and
(capacity or training or education) and (knowledge or “professional practice”) and
(hospital or “maternity hospital”). Foram incluídos artigos originais pertinentes ao tema
e excluídos artigos de revisão, de metodologia qualitativa, conduzidos na rede básica de
saúde, investigações com clientelas específicas (como prematuros) ou com perdas
superiores a 1/3 da população do estudo. Não houve limitação quanto ao ano ou idioma
de publicação.
Resultados: Foram encontrados 73, 72 e 40 artigos nas bases de dados MedLine, Scopus
e Lilacs, respectivamente. Foram identificados 24 artigos, selecionados para leitura
integral, após exclusão dos artigos duplicados e leitura dos títulos e resumos, sendo
excluídos 17 estudos que não atenderam aos critérios. Três artigos foram incluídos
mediante a leitura das referências dos artigos selecionados. Dez artigos, todos de
intervenção, foram incluídos na revisão. Seis estudos foram conduzidos nas Américas e
quatro na Europa. Os cursos de capacitação empregados foram diversos, e quatro
utilizaram o treinamento teórico-prático da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Sobre
o desfecho estudado, quatro (40,0%) avaliaram a influência da capacitação sobre o
conhecimento dos profissionais, oito (80,0%) abordaram as mudanças nas práticas dos
profissionais ou das instituições após os treinamentos e sete artigos (70,0%) abordaram
os avanços na prevalência de aleitamento materno e/ou de aleitamento materno exclusivo,
todos com resultados positivos, e a maioria significativos.
Conclusão: As capacitações de profissionais de saúde que atuam em hospitais têm sido
efetivas em aprimorar seus conhecimentos e práticas, e aumentar a prevalência de
aleitamento materno.
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MORBIMORTALIDADE DA CO-INFECÇÃO AIDS E TOXOPLASMOSE EM
MOSSORÓ-RN.
Alexandro Íris Leite, Luciane Barreto Araújo, Dijenaide Chaves de Castro, Maria Irany
Knackfuss.

INTRODUÇÃO: A AIDS (Síndrome da imunodeficiência adquirida) é o conjunto de
sintomas e infecções causados através do Vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência
Humana), que provoca uma diminuição do número de células T CD4+, desencadeando
assim um nível crítico destas células, deixando-as sem imunidade e suscetíveis a
infecções por uma variedade de agentes oportunistas. As doenças oportunistas só
aparecem de forma mais grave nos pacientes que estão com a imunidade baixa
(imunodeprimido), como no caso do HIV. Uma dessas doenças é a toxoplasmose
doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii encontrado nas fezes de gatos e
outros felinos, podendo ser do tipo infecciosa, congênita ou adquirida. Geralmente a
infecção nos humanos é assintomática nos pacientes de imunidade normal, no entanto, é
considerada uma das doenças oportunistas (co-infecções) em indivíduos com AIDS
constituindo importante causa de morbi-mortalidade. OBJETIVO: conhecer a
prevalência de toxoplasmose em pacientes com AIDS no município de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte. MÉTODOS: estudo descritivo, onde foram analisadas a coinfecção por toxoplasmose registrada nos casos diagnosticados de AIDS em maiores de
13 anos de idade notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), e nos óbitos em cuja Declaração de Óbito (DO), consta-se como causa
básica/primária a AIDS processados no Sistema de Informações sobre Mortalidade
(SIM) no período de 2006 a 2013 de pessoas residentes no município de Mossoró do
Estado do Rio Grande do Norte. RESULTADOS: No período estudado foram
diagnosticados 276 casos de AIDS e 66 óbitos. A prevalência da toxoplasmose cerebral
foi de 7,2% (20/276). O coeficiente de mortalidade por toxoplasmose dentre os
pacientes com AIDS foi de 1,5% (4/276). A letalidade da toxoplasmose em pacientes
com AIDS foi de 6,1% (4/20). CONCLUSÕES: a toxoplasmose geralmente não se
torna grave nos pacientes em que a imunidade está normal, porém, nos indivíduos
imunodeprimidos a probabilidade da doença ser fatal é grande. As análises
identificaram que a toxoplasmose é uma co-infecção presente tanto nos casos
diagnosticados como nos óbitos por AIDS em Mossoró. O conhecimento das co-
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infecções favorece orientação necessária para medidas preventivas adequadas e
específicas.
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1

INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS DE HOMENS POR USO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA ENTRE 2000 E 2012
TÓPICO: EPIDEMIOLOGIA DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS
Autores: Alexandre Dido Balbinot, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira,
Simone Poletto, Valenca Lemes Grapiglia, Marina Bressaneli
RESUMO
Introdução: A reforma psiquiátrica no Brasil propôs a reestruturação
organizacional da rede de atenção em saúde mental, com a ampliação do
atendimento através de serviços substitutivos e ocupação de leitos psiquiátricos em
hospitais gerais. Objetivo: analisar a evolução das internações psiquiátricas de
homens entre 2000 e 2012, devido a transtornos decorrentes do uso de álcool e/ou
outras substâncias psicoativas, no estado de Santa Catarina. Método: Estudo
ecológico, de série temporal, com dados de internações masculinas realizadas no
estado de Santa Catarina provenientes do DATASUS compreendendo o período
entre 2000 e 2012. Como desfechos utilizaram-se: o tempo médio de duração das
internações e a taxa de internações registradas. A taxa de internações foi calculada
utilizando-se o total de internações no ano dividido pela população estimada a cada
ano, multiplicado por 100.000 habitantes. Para análise utilizou-se regressão de
Poisson robusta. Resultados: Não houve variação significativa na taxa de
internações total (RP: 1,00; IC95%: 0,97-1,03; p= 0,873), nem no tempo médio de
internação (RP: 1,00; IC95%: 0,99-1,01; p= 0,612) ao longo do período estudado.
Conclusão: Não haver flutuação significativa da taxa de internações e do tempo
médio de hospitalizações no período parece divergente do que propõe a reforma
psiquiátrica, mas a estabilidade da ocupação de leitos pode indicar capacidade de
absorção de demandas da rede de atenção em saúde mental. Este estudo não inclui
a variação da cobertura populacional dos serviços de saúde, nem a evolução das
taxas de atendimentos não hospitalares, nem medidas de demanda reprimida por
leitos psiquiátricos, que viabilizariam uma análise mais complexa do fenômeno.
PALAVRAS-CHAVE: Internações; Substâncias psicoativas; Santa Catarina.
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Adesão medicamentosa em idosas hipertensas atendidas pela Estratégia Saúde
da Família em São Luís - MA
Amanda Namíbia Pereira Pasklan
Ana Hélia de Lima Sardinha
Bruna Gomes
Erika Barbara Abreu Fonseca Thomaz
Introdução: A adesão ao tratamento é essencial para a promoção da saúde das
mulheres idosas com hipertensão arterial, sendo um componente criticamente
importante no cuidado à saúde. Objetivo: Avaliar a adesão ao tratamento
medicamentoso em idosas hipertensas. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no período de junho de
2010 a junho de 2011 no Centro de Saúde Jaílson Alves Viana, em São Luís – MA. A
população do estudo foi composta por uma amostra probabilística de 70 mulheres
idosas (pessoa com 60 anos ou mais) com hipertensão auto-referida, cadastradas no
Hiperdia e atendidas na unidade de saúde da família – Olímpica I, e que estiveram em
condições e concordaram em participar da pesquisa. Para análise estatística, foi
utilizado o programa estatístico Epi-Info 2008, versão 3.5.1. A pesquisa foi aprovada
pelo comitê de ética da Universidade Federal do Maranhão, no 23115/007640/200993. Resultados: Quanto às características, 41,4% tinham cor parda, com idade entre
60 a 69 anos (64,3%), com ensino fundamental incompleto (45%), 78,6% eram
aposentadas, com renda de 1 a 2 salários mínimos (75, 7%), e que mora com o esposo
(42,9%). Quanto a adesão ao tratamento medicamentoso, a prevalência de adesão foi
de 68,6%, em que a maioria (45,8%) adere por conseguir o medicamento na atenção
básica e com recurso próprio. A maioria não aderente referem-se àqueles que
dependem apenas da atenção básica para receber seu medicamento (36,4%).
Observou-se que as idosas mais aderentes são aquelas que consomem 1 medicamento
(50%). Quanto à presença de reações adversas do medicamento, 63,6% dos que não
aderem responderam positivamente a algum tipo de reação. Conclusão: É
preocupante a adesão insatisfatória em um grupo de mulheres idosas com risco
cardiovascular, baixa escolaridade e baixa renda, com predomínio de mulheres
aposentadas, casadas e de cor parda. O número de medicamentos tiveram influência
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direta na adesão. Torna-se necessária a elaboração de estratégias que permitam aos
usuários do SUS o recebimento gratuito contínuo dos medicamentos.
Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Hipertensão. Adesão à medicação.	
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PERFIL DOS CANDIDATOS INAPTOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO
HEMOCENTRO REGIONAL DE SOBRAL EM 2012
SOUSA, Francisca Júlia dos Santos
PONTE, Michelle Alves Vasconcelos
CAVALCANTE, João Henrique Vasconcelos
SILVA, Karen Saboia Aragão e
MENEZES, Raíla Souto
BARROSO, Ana Cláudia Cavalcante
ARAGÃO, Roberta Farias
INTRODUÇÃO: É prática padronizada em todos os hemocentros do Brasil a adoção de
medidas que visem a oferta de sangue de qualidade para os pacientes que necessitam de
hemotransfusão.

Para isso são tomadas medidas importantes, como a seleção dos

candidatos a doação de sangue, por meio da triagem clínica e hematológica, além das
provas sorológicas realizadas no sangue coletado. A triagem clínica visa proteger a saúde
do doador e do receptor. Havendo restrições o candidato a doador será considerado
temporária ou definitivamente inapto.
OBJETIVO: Identificar o perfil dos candidatos a doação de sangue considerados inaptos
clínicos no Hemocentro Regional de Sobral (HRS) no ano de 2012..
MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo. Os dados
foram obtidos do Sistema de Informação de Produção Hemoterápica - HEMOPROD – do
HRS. O HEMOPROD contempla um sistema de planilhas contendo dados de produção
dos serviços de hemoterapia, proposto pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária.
RESULTADO: Apresentaram-se como candidatos à doação de sangue 14.710 pessoas
no ano de 2012. Desses candidatos 1.770 foram consideradas inaptos, o que representa
12% do total. Em relação ao tipo de doação 1.577 dos candidatos eram voluntários, 04
foram convocados e 189 eram de reposição. O tipo de doador apresentou o seguinte
resultado: 920 candidatos eram primodoadores, 609 eram de pessoas que tinham feito
sua última doação a menos de 13 meses e 241 eram de doadores esporádicos. Quanto
ao gênero 49,5% eram do sexo masculino e 50,5% do sexo feminino. Em relação à idade
50 candidatos estavam na faixa etária de 16 e 17 anos, 873 tinham idade entre 18 e 29
anos, e 847 acima de 29 anos. Do total de inaptidões 60,5% eram de candidatos a coleta
interna, ou seja, dentro das instalações do Hemocentro Regional de Sobral e 39,5% foram
de candidatos em coleta externa. Janeiro foi o mês que teve o menor número de
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candidatos inaptos (112) e novembro foi mês com o maior número de inaptidões, com 187
candidatos inaptos.
CONCLUSÃO: O percentual de inaptidões do Hemocentro Regional de Sobral foi de 12%,
sendo a maioria de candidatos voluntários, primodoadores, com prevalência de idade
entre 18 e 29 anos, estando divididos em percentuais de forma equitativa entre o gênero
masculino e feminino. O percentual de inaptidões do HRS apresenta-se dentro do
aceitável.
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Qualidade de vida, ansiedade e depressão de agentes comunitários de saúde
Lourenção, L. G.; Lopes, J. F.; Soares, D. S.; Sanches, N. S.; Garcia, J. F.; Gazetta, C. E.;
Paschoal, V. D’a.; Fernandes, G. B. F.; Teixeira, P. R.
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP

Introdução: As mudanças tecnológicas, introduzidas no processo produtivo, possibilitaram o
aumento da produtividade, mas trouxeram impactos à saúde do trabalhador, com
manifestações tanto na esfera do seu físico quanto no psíquico. Nesse contexto, a
compreensão da situação de saúde e qualidade de vida dos profissionais inseridos nos serviços
de Atenção Básica à Saúde pode ser uma via para melhorias, pois o conhecimento da situação
permite a reorganização do sistema sob novas bases, prevenindo agravos à saúde e gerando
melhorias que vão repercutir no aumento da produtividade e na qualidade da assistência.
Objetivos: Avaliar a qualidade de vida e os níveis de ansiedade e depressão de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) do município de São José do Rio Preto, São Paulo. Método:
Realizou-se um estudo transversal com 85 ACS. Os dados foram coletados nos meses de
novembro e dezembro de 2013, utilizando-se o WHOQOL-Breaf, o Inventário de Ansiedade
de Beck e o Inventário de Depressão de Beck. Resultados: 92,9% eram do sexo feminino,
idade mediana de 40 anos (mínimo: 22; máximo: 62), 60% casados, 83% tinham renda
familiar de 2 a 5 salários, 45,2% não estavam satisfeitos com o trabalho e 77,6% já pensou em
desistir da profissão. 58,8% julgam a qualidade de vida como boa ou muito boa e 50,60%
apresentaram-se satisfeitos com a saúde. Os escores médios para os domínios variaram de
52,57 a 66,71. O maior escore foi para o domínio psicológico e o menor, para o ambiente.
56% apresentaram algum grau de ansiedade e/ou depressão. Conclusões: Os resultados
mostraram que mais da metade dos profissionais apresentam algum grau de ansiedade e
depressão, que pode comprometer o processo de trabalho e a qualidade de vida. Embora os
ACS apresentem melhor escore para qualidade de vida no domínio psicológico (sentimentos
positivos; pensar, aprender, memória e concentração; autoestima; imagem corporal e
aparência; sentimentos negativos; espiritualidade, religião, crenças pessoais), o menor escore
no domínio ambiente evidencia comprometimento na segurança física, ambiente do lar,
recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, oportunidade de adquirir novas informações
e habilidades, recreação/lazer, ambiente físico e transporte.
Palavras-chave: Qualidade de vida, Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, Ambiente de
Trabalho, Profissionais de Saúde.
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Magnitude e custos das Internações por Condições Sensíveis à Atenção
Primária(ICSAP) em menores de 5 anos na Bahia
Elzo Pereira Pinto Junior
Lillían Queiroz da Costa
Juliana Lucena de Miranda Cavalcante
Ilse Maria Tigre de Arruda Leitão
Rosana Aquino
Marcelo Gurgerl Carlos da Silva
Introdução: As Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP) representam
um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da Atenção
Primária diminuiria o risco de internações. Dessa forma, as taxas de
hospitalização por causas evitáveis, servem de instrumento de avaliação e
monitoramento da efetividade da Atenção Básica.
Objetivo: Determinar a magnitude e estimar os custos por Internações por
Condições Sensíveis à Atenção Primária em crianças menores de cinco anos
de idade, na Bahia, entre 2000 e 2012.
Método: Estudo ecológico, com bases nas informações do Sistema de
Informação Hospitalar do SUS – SIH/SUS. Os dados foram obtidos a partir do
Datasus e exportados para o software de tabulação TabWin, v. 3.6, onde foram
realizadas o cálculo das taxas e demais análises descritivas. A poulação
escolhida foi composta por crianças menores de 5 anos que residiam na Bahia
e no período entre os anos 2000 a 2012. As condições evitáveis de
hospitalizações foram consideradas a partir da Lista Brasileira de Condições
Sensíveis à Atenção Primária.
Resultados: Entre 2000 e 2012 foram registradas 742.085 hospitalizações por
causas evitáveis em menores de 5 anos na Bahia. As taxas de ICSAP caíram
de 46,7 hospitalizações/1000 hab, no primeiro ano da série, para 35,4
hospitalizações/1000 hab no último ano da série. Essa internações consumiram
aproximadamente 250 milhões de reais no período estudado, e, apesar da
redução das taxas de ICSAP, os custos totais estimados sofreram um
aumento, saltando de 14,5 milhões de reais em 2000, para 17,4 milhões em
2012. Numa análise por grupos de causas de internações evitáveis em todo o
período estudado as doenças que mais contribuíram proporcionalmete com as
ICSAP foram: gastroenterites infecciosas e complicações (46,2%),
asma(27,3%) e pneumonias(14,1%).
Conclusões: Apesar dos avanços no acesso aos serviços de Atenção Básica
nos municípios baianos nos últimos anos, ainda há um número considerável de
crianças que são hospitalizadas por causas evitáveis. Além dos reflexos
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dessas internações na vida e saúde dessas crianças, as ICSAP continuam
consumindo uma quantidade substancial de recursos, que poderiam ser
utilizado em outras ações de saúde. Dessa forma, evidencia-se a necessidade
da melhoria da qualidade das ações na Atenção Básica na tentativa de reduzir
as taxas de ICSAP e os custos com tais doenças.
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Acidentes de trabalho não fatais no estado do Pará, 2006 a 2012.
Vigilância em Saúde do Trabalhador – Secretaria Municipal de Saúde de
Santarém.
Cleubi Santos da Silva Vinente
Introdução: Os acidentes de trabalho representam importante problema de saúde
pública no Brasil, devido aos prejuízos econômicos e sociais que impactam na vida da
população trabalhadora, conforme apontam informações registradas pelo Ministério da
Saúde, Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego. Os sistemas de
informação dessas instituições estão efetivamente implantados no Brasil e representam
importante ferramenta para o levantamento de dados epidemiológicos dos acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho, para o planejamento de ações de enfretamento frente
às violências que ocorrem nos ambientes de trabalho. Objetivo: Analisar o perfil
epidemiológico dos acidentes de trabalho não fatais do estado do Pará. Método: Tratase de um estudo descritivo realizado através dos dados da Previdência Social dos
acidentes de trabalho não fatais da população trabalhadora do estado do Pará no período
de 2006 e 2012. Foram estimados o coeficiente de incidência dos acidentes de trabalho
e a prevalência das incapacidades através de dados da Previdência Social. Resultados:
Entre 2006 e 2012 foram registrados pela Previdência Social no estado do Pará 79.862
acidentes do trabalho entre os segurados. Apesar do expressivo número, verifica-se que
houve uma redução no coeficiente de incidência dos acidentes de trabalho não fatais de
27,34% no período estudado. Observa-se também que o maior percentual de acidentes
de trabalho ocorreu entre os homens, porém a incidência entre as mulheres apresentou se em crescimento nos anos em estudo de 11,07% em 2006 para cada 1000 mulheres
para 17,95% em 2012. No período estudo foram registrados 1.883 casos de
trabalhadores com incapacidade permanente, porém a prevalência apresentou uma
redução de 1,5% entre os segurados da Previdência Social. Observou-se que as
atividades econômicas com maior registro de acidentes de trabalho são respectivamente:
fabricação de produtos alimentícios com 10,3% dos registros (n 8221) agricultura e
Cultivo de plantas 9,51% (n 7596,) e construção de edifícios com 7,75% (n 6196),
quando comparado com o universo total de acidentes registrado no estado do Pará no
período em estudo. Conclusão: Neste contexto é importante destacar a urgente
necessidade de ampliar e maximizar o uso das notificações em outros sistemas de
informações que apresentem cobertura universal independentemente da situação
empregatícia ou previdenciária do trabalhador, uma vez que estes dados representam
informações somente dos trabalhadores segurados, impedindo de visualizar a real
dimensão do impacto social e econômico entre os trabalhadores do estado Pará.
Palavras chaves: Morbidade. Saúde do Trabalhador. Subnotificação.
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Gênero, trabalho e saúde: estudo de base populacional em Campinas, São Paulo.
Tássia Fraga Bastos1, Caroline Senicato1, Marilisa Berti de Azevedo Barros1
Introdução: Em geral, as diferenças de gênero se estendem para o campo da saúde,
com maior prejuízo das mulheres no acometimento por diversas morbidades. Contudo,
são escassos os trabalhos que investigam as desigualdades de gênero em saúde, na
esfera da inserção no processo produtivo.
Objetivo: Identificar as diferenças em saúde entre homens e mulheres trabalhadores, de
18 a 64 anos.
Método: Estudo de base populacional, com dados do Inquérito de Saúde de Campinas
(ISACamp 2008). Utilizaram-se informações de uma amostra probabilística por
conglomerados, composta por 867 homens e mulheres trabalhadores da área urbana do
município. Foram incluídos no estudo apenas os indivíduos que "exercem trabalho
remunerado". Foram analisadas diferenças entre homens e mulheres trabalhadores
quanto a variáveis demográficas, socioeconômicas e as de condições de saúde. Foram
realizadas análises por meio de regressão linear simples e múltipla, com ajustes no
modelo pela variável idade.
Resultados: No conjunto das variáveis demográficas e socioeconômicas analisadas, os
homens e mulheres inseridos no processo de trabalho se diferenciaram
significativamente na idade, situação conjugal, número de equipamentos no domicílio e
na posse de plano de saúde. Quanto às doenças crônicas diagnosticadas, as mulheres
apresentaram maiores prevalências de: diabetes (RP=2,18), reumatismo/artrite/artrose
(RP=3,17) e problemas circulatórios (RP=2,39). Dentre os problemas de saúde, à
exceção de dor nas costas ou problema na coluna, os demais foram mais prevalentes nas
mulheres, com destaque para tontura ou vertigem (RP=3,07) e problema emocional
(RP=2,38).
Conclusão: Os subgrupos estudados apresentaram-se semelhantes quanto a indicadores
socioeconômicos como renda e escolaridade. No entanto, observaram-se desigualdades
no perfil de doenças crônicas e problemas de saúde referidos entre eles. Apesar da
crescente inserção feminina no processo de trabalho, as relações desiguais de poder
ainda persistem, tanto no ambiente de trabalho quanto no doméstico, refletindo na maior
carga de doença nas mulheres, conforme evidenciado neste estudo. Mais investigações
não necessárias a respeito do tema e abordagens de saúde diferenciadas deveriam ser
destinadas a esses subgrupos populacionais, visando reduzir as desigualdades existentes.

1

Departamento de Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas. Universidade
Estadual de Campinas
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Autores: Paulo Henrique Faria Domingues, Marcus Tolentino Silva, Taís Freire Galvão,
Ivan Ricardo Zimmermann, Mauricio Gomes Pereira.
Título: Simulação de ensaio clínico randomizado como ferramenta de ensino no
aprendizado em epidemiologia
Introdução: O aprendizado segue uma tendência às novas práticas educacionais, as
quais facilitam a consolidação dos conhecimentos aos alunos.
Objetivo: Apresentar uma ferramenta adicional de fixação do aprendizado em
epidemiologia, para o delineamento ensaio clínico randomizado.
Método: Simulação de um ensaio clínico randomizado, no qual participaram os alunos
de uma disciplina do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde em 2013. Os
conceitos teóricos foram elucidados ao mesmo tempo em que os alunos foram
introduzidos nas etapas do estudo. Simulou a hipótese: chicletes de gosto diferentes
alteram o tempo de mastigação? O estudo seguiu as etapas: randomização, alocação,
cegamento e análise dos dados. Cada aluno informou sua idade, sexo e peso. O
desfecho avaliado foi o tempo de mastigação. Os resultados foram apresentados em
frequências absolutas, médias e desvio padrão para as características basais. O teste
t foi utilizado para o ensino de como avaliar a homogeneidade e comparar os dois
grupos. Ao final do estudo aplicou-se prova, a qual avaliou os conhecimentos
adquiridos. O percentual de acertos foi considerado satisfatório quando os alunos
obtiveram índices ≥ 50%.
Resultados: O tutor informou quais seriam os critérios de inclusão: todos os
estudantes presentes no dia e mostrou que os aqueles que se recusaram a mastigar
chiclete seriam as perdas do estudo. Na etapa da randomização, mostrou-se sua
importância na formação de grupos homogêneos e, consequentemente, na avaliação
do efeito da intervenção. Os aprendizes notaram que o estudo não poderia ser duplocego, pois os chicletes possuíam cores, aromas e sabores diferentes. Os tutores
informaram a importância de se tratar o desfecho e como avaliar apresentando e
preparando junto com os alunos os seguintes resultados: a média do tempo de
mastigação foi 36 minutos no grupo menta e 51 minutos no grupo canela, contudo
essa diferença não foi significativa (p = 0,48). Na avaliação do aprendizado foi
observado que todos os alunos obtiveram notas superiores aos 50%, em média os
alunos alcançaram 77,7% de acertos.
Conclusão: Observa-se que o aluno integrou-se às etapas de um ensaio clínico
randomizado, consequentemente há uma maior fixação do conhecimento, verificado
pelas notas apresentadas. A simulação pode ser empregada como um instrumento
complementar na construção e fixação dos conceitos na epidemiologia.
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EPIDEMIOLOGIA DA HANSENÍASE EM SOBRAL-CEARÁ: ANÁLISE DE
UMA SÉRIA HISTÓRICA
Ana Eduarda Melo Queiroz
Karina Oliveira de Mesquita
Gleiciane Kélen Lima
Maria Socorro Carneiro Linhares
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas
Maria José Galdino Saraiva
Ana Carolina Melo Queiroz

RESUMO
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de grande impacto
na população brasileira nos dias atuais. É uma doença infectocontagiosa
causada pelo Mycobacterium leprae, caracterizada pela evolução lenta, alta
infectividade e baixa patogenicidade, que acomete principalmente a pele e os
nervos periféricos, mas, também pode manifestar reações sistêmicas,
comprometendo articulações, olhos, testículos, gânglios e outros órgãos.
Objetivo: Considerando a importância da epidemiologia para se definir a
presença da doença, este trabalho tem o objetivo de analisar a situação
epidemiológica da hanseníase no município de Sobral, Ceará, compreendendo
os anos de 2001 a 2012, comparada à situação de casos no Estado.
Metodologia:

Realizamos

um

estudo

epidemiológico,

documental

e

retrospectivo, com abordagem quantitativa, utilizando dados epidemiológicos e
operacionais do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN-NET)
e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no município de
Sobral, Ceará. O processamento e análise dos dados foram feitos a partir dos
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softwares TabWin (DATASUS) e Excel (Microsoft®), cujos resultados estão
expostos em forma figuras e tabela. Resultados: Os resultados evidenciaram
que Sobral apresentou taxas de detecção superiores ao do estado do Ceará,
enquanto este é classificado pelo Ministério as Saúde como alto ou muito alto,
o referido município é classificado como hiperendêmico no período estudado. A
detecção de casos de hanseníase em Sobral no período de 2001 a 2012, em
alguns anos, atinge, aproximadamente, valores três vezes a mais do que a taxa
geral no Ceará. A taxa de detecção apresentou queda a partir de 2009 e
apesar de discreta queda nos coeficientes de detecção de casos da
hanseníase em Sobral nos últimos três anos, os valores, ainda, são o dobro
dos encontrados no estado do Ceará. Outro indicador epidemiológico que
evidencia a magnitude e a persistência da força da endemia no município é a
detecção em menores de 15 anos. Conclusão: Concluiu-se que existem taxas
elevadas que não seguem a tendência da região e estado que está inserido,
sendo necessário intensificar as campanhas educativas e a busca ativa durante
as visitas domiciliares, dando maior importância aos contatos intradomiciliares.

Palavras-chave: Hanseníase; Epidemiologia; Saúde Pública.
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ESTIMATIVAS DE ÓBITOS POR ACIDENTE DE TRABALHO FATAL NO ESTADO
DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2006 A 2011.
ANA CARLA DE FREITAS CALDAS– UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PAULA ALBUQUERQUE ALVES – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
IZABEL CRSITINA GAIÃO DA COSTA– UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
KIONNA OLIVEIRA BERNARDES– UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Introdução: O trabalho constitui-se como gerador de bens e conhecimentos vinculado
à inserção social, reafirma os padrões de produtividade e consumo, porém pode expor
o trabalhador e o contexto familiar a consequências deletérias como doenças e
agravos, ou até mesmo, acidentes fatais. Acidente do trabalho fatal é considerado
aquele que leva a óbito imediatamente após sua ocorrência ou que venha a ocorrer
posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a
causa

básica,

intermediária

ou

imediata

da

morte

seja

decorrente

do

acidente.Objetivos: Descrever a frequência das notificações de óbitos relacionados ao
trabalho no Estado de Pernambuco no período de 2006 a 2011. Métodos: Trata-se de
um de casuística, com base de dados secundários sobre a mortalidade por acidentes
fatais (AT) no trabalho no Estado de PE, realizados com dados de Declarações de
Óbitos (DO) que compõem a base SIM (sistema de Informação de mortalidade),
disponível no DATASUS. Foram estudados os casos de óbitos notificados neste
período. A variável de interesse do estudo, AT, foi construída a partir de três variáveis
originais do SIM: 1) “Trabalhadores , 2)“Acidentes Fatais e 3) Causa básica da morte.
Resultados: Observou-se um total de 426 casos de óbitos notificados no período de
2006 a 2011 no Estado de Pernambuco, com a predominância do número de casos de
óbitos por acidentes de trabalho em homens (com a mortalidade proporcional por sexo
variando de 93,33% de homens para 6,67% de mulheres no ano de 2011). A Variação
Proporcional por sexo (VPP) estimou um decréscimo de 4.95% em casos notificados
de óbitos em homens e um aumento de 270% em mulheres neste período. A faixa
etária que apresentou maior número de casos notificados foi a de 19 a 39 anos,
seguida da faixa etária de 40 a 59 anos; ambos adultos em fase produtiva de vida. Os
acidentes de transportes apresentam a principal causa de óbito por acidente fatal entre
trabalhadores neste período estudado, seguido de causas externas, agentes físicos e
agressões. Conclusão: A precariedade da informação dificulta o acompanhamento
com fidedignidade os casos AT Fatal, dificultando uma ampliação de ações
preventivas e de promoção à saúde dos trabalhadores.

2252

Análise da vigilância dos óbitos maternos e infantis no município de
Niterói no período de 2009 a 2013
Guilherme Souza da Silva, Priscila da Silva Lopes Pereira, Igor Dorneles, Ana
Lúcia Fontes Eppinghaus, Elaine Silva Miranda
Introdução: O presente trabalho trata da atuação do grupo Pet vigilância da
Rede Cegonha, na Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói. A redução
da mortalidade infantil e materna consta entre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM 4 e 5). A vigilância da mortalidade infantil e
fetal é uma das prioridades do Ministério da Saúde, contribuindo para melhorar
o registro dos óbitos e possibilitando a adoção de medidas para a prevenção
de óbitos evitáveis pelos serviços de saúde. Desde o final da década de 1980,
iniciativas vêm sendo desenvolvidas com o propósito de melhorar a cobertura e
a qualidade das informações sobre mortes maternas e infantis. Entre estas,
vale ressaltar a implantação e estruturação de comitês de mortalidade materna
e infantil e a institucionalização da vigilância dos mesmos. Objetivo: Analisar a
vigilância dos óbitos materno infantis ocorridos no município de Niterói no
período de 2009 à 2013. Metodologia: Coleta de dados no Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) pelo ícone relatórios, seguido de
investigação de óbitos, materno ou infantil, verificou-se o percentual de óbitos
infantis investigados entre os óbitos registrados e, o percentual de óbitos
maternos e de mulheres em idade fértil (MIF) investigados entre os óbitos
registrados. Resultados parciais: Quanto aos óbitos infantis, verifica-se que
em 2009, apenas 5,5% dos óbitos foram investigados O ano com maior
percentual de investigação foi 2012 (48,4%). Verifica-se ainda que 100% dos
óbitos maternos foram investigados no período, enquanto que o percentual de
óbitos de MIF investigado mostra uma oscilação ano a ano, sendo o ano de
2010 o pico com 78,8% e no ano de 2012 uma queda para 53,3%. Conclusão:
A despeito das dificuldades encontradas pelo município para investigar todos
os óbitos materno-infantis, se faz necessário explorar outras fontes de dados
agregando informações sobre a qualidade da vigilância realizada. Pretende-se
criar um questionário para coleta de informações junto aos profissionais dos
comitês de mortalidade materno e infantil, buscando informações para a
construção de propostas que poderiam contribuir no refinamento das ações de
vigilância nesta área.
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RESUMO – IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
Tópico: Epidemiologia de grupos populacionais: saúde da criança e do
adolescente.
Título: Estudo transversal sobre a acuidade visual ≤0,7 em escolares de 1ª a
4º séries de escolas públicas dos estados de São Paulo e Roraima em 2002.
Autores: MEDINA, N.H.1, PERCIO, J.2; ROCHA, C.F.3.

1 – Médica oftalmologista, mestre e doutora em saúde pública, diretora técnica do
Centro de Oftalmologia Sanitária – CVE/CCD/SES-SP.
2 – Enfermeiro, aluno do EPISUS-SP - CVE/CCD/SES-SP, mestrando em saúde
coletiva na FCMSCSP.
3 – Estudante de medicina – Universidade Nove de Julho.

Introdução: A precocidade na avaliação da acuidade visual nas crianças no
período escolar pode refletir um melhor tratamento e prognóstico, pois suas
alterações podem interferir na aprendizagem, qualidade de vida e psicossocial.
Objetivo: Comparar a prevalência de acuidade visual (AV) ≤0,7 em amostra de
escolares da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, nos Estados de São Paulo e
Roraima em 2002.
Materiais e Métodos: Inquérito em uma amostra por conglomerados de
escolares das escolas públicas, em municípios com Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH–M) menor que a média nacional (0,742), sendo a
escola a unidade amostral. A AV foi avaliada com o uso da tabela de Snellen á
5 m. Todos os alunos com AV ≤ 0,7 em um dos olhos foram encaminhados
para exame oftalmológico.
Resultados: A população de estudo em São Paulo (SP) foi composta por uma
amostra de 8.046 escolares. Houve perda de 2,7%, perfazendo um total de
7.827 alunos examinados. Em Roraima (RR), a população amostrada foi de
7.555 alunos. Houve perda de 17,0%, totalizando 6.269 escolares examinados.
Em SP a prevalência de AV ≤ 0,7 foi de 9,6% (IC95% = 8,9 – 10,2%) e em RR
foi de 3,2% (IC95% = 2,8 – 3,7%). A diferença das prevalências de AV ≤ 0,7
entre os estados foi significativa (X2 = 222,2; p <0,01), sendo que residir em SP
apresentou RP = 3 (IC95% = 2,7 – 3,7). A prevalência de AV ≤ 0,7 foi maior
no sexo feminino (11,3%; IC95% = 10,3 – 12,3%) no estado de SP e foi
semelhante nos dois sexos em RR. Em relação a idade, a prevalência variou
de 3,0% a 4,0% em RR e em SP a prevalência foi 12,9% (IC95% = 10,5 –
15,6%) em escolares com dez anos ou mais.
Conclusão: Os escolares de RR têm menos problemas de visão do que os do
Estado de São Paulo. Conforme a literatura, a população indígena tem menos
baixa visual do que a população geral e em RR uma grande porcentagem de
escolares era indígena, que pode ter influenciado no resultado.
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PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO GERAL A CERCA DA REALIZAÇÃO DO
TESTE PARA HIV
Deborah Gurgel Freire, Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr, Raimunda Hermelinda
Maia Macena, Valéria Freire Gonçalves, Rosa Lyvia Freitas Almeida, Bernard Carl
Kendall
INTRODUÇÃO: Apesar dos avanços tecnológicos e da ampliação do acesso a
tecnologias de detecção precoce e terapêutica, a magnitude da aids permanece elevada e
como um grande desafio mundial. A cobertura de teste para HIV na população brasileira
é considerada baixa, embora tenha passado de 28% em 2004 para 37% em 2008. O teste
para o HIV é um muito importante para a prevenção, dar oportunidade para o
aconselhamento de pessoas em risco para a infecção, faz com que o indivíduo inicie a
terapia antirretroviral, retardando a progressão para aids e diminuindo a mortalidade.
OBJETIVO: Descrever a percepção da população geral de Fortaleza a cerca da
realização do teste para HIV. METODOLOGIA: Estudo seccional realizado em
Fortaleza/Ce em setembro de 2011 com 340 pessoas de ambos sexos, selecionadas
aleatoriamente

em

domicílios

nas

seis

regiões

administrativas

da

cidade,

proporcionalmente por bairros com maior numero de habitantes. Foi aplicado
questionário estruturado em Pocket-PC. Para a análise dos dados foram feitos uma
análise bivariada e logística multivariada não condicional, em seguida foi aplicado um
modelo hierárquico, utilizando o STATA versão 11.0. RESULTADOS: Mesmo vivendo
em meio a uma epidemia, as pessoas ainda mostram-se relutantes em realizar a testagem
para HIV. Mais da metade dos participantes 59,6% nunca realizou o teste para HIV na
vida, mesmo diante desse resultado a opinião dos participantes mostrou que a maioria
96,3% admitiram haver vantagens para uma pessoa realizar o teste para HIV, as
vantagens mais citadas foram: proteger os parceiros ou parceiras 99,7%, iniciar logo o
tratamento, se infectado 98,8%, cuidar melhor do corpo e da saúde 98,8%, evitar
possíveis doenças que podem vir com a aids 98,5%, servir de alerta para a pessoa
começar a se cuidar melhor 98,5%, aumentar a sobrevida 96,4%, saber se tem o vírus
94%, ficar mais seguro para transar sem medo 92% e finalizar o relacionamento com
parceiro/a se o resultado for positivo 38,2%. DISCUSSÃO: Mesmo a opinião da
população geral a cerca da realização do teste para HIV ser positiva e vantajosa, as
pessoas ainda relutam em realizar. Há necessidade do aumento das ações de incentivo
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ao teste, ampliação do acesso e divulgação dos serviços que ofertam o teste para HIV de
forma sistemática para a população em geral.
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ANÁLISE DE TENDÊNCIA DOS ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
RELACIONADAS AO TRABALHO NO ESTADO DE ALAGOAS DE 2002 A 2011.
Autores: Antonio Fernando Silva Xavier Júnior; Bruna Sonally Santos de Omena;
Daniela Nascimento da Costa; Edjane Nascimento dos Santos; Kely Regina da Silva
Lima; Ana Paula Freitas da Silva; Anacássia Fonseca de Lima
Introdução: promover a saúde do trabalhador é fundamental para um desenvolvimento
socioeconômico sustentável. Nesse contexto, as variáveis sociais (econômico,
demográfico e psicológico), culturais, ambientais e epidemiológicos devem ser
exploradas para o melhor entendimento dos fatores de risco e/ou proteção no cenário
dos acidentes de trabalho. Objetivo: descrever a tendência dos óbitos por causas
externas relacionadas ao trabalho no Estado de Alagoas de 2002 a 2011. Método: tratase de um estudo epidemiológico transversal. Os dados foram coletados do SIM (sitio
TABNET/DATASUS/SVS), de 2002 a 2011. As variáveis dependentes foram: número
de óbitos por sexo, faixa etária, raça e região de saúde, estado civil, local de residência e
escolaridade. A variável independente foi o ano de óbito. Para análise de dados foi
utilizado o Microsoft® Excel, através da correlação de Pearson. As tendências
significativas foram assumidas quando apresentaram valores de R² maior que 0,399.
Resultados: o número de óbitos em 2011 no Estado de Alagoas foi aproximadamente
21,7% menor quando comparado ao ano de 2002. No entanto, não existe uma tendência
significativa de redução quanto ao número total de óbitos por causas externas
relacionados ao trabalho nos últimos 10 anos. (β= -0,36; R²= 0,054). A distribuição
proporcional acumulada demonstra, ao longo do período analisado, que o maior
percentual de óbitos foi para o sexo masculino (95,6%), raça parda (67,3%), faixa etária
de 20 a 29 anos (38,8%), estado civil solteiro (54,4%), para residentes da 1º região de
saúde (40,1%) e que ocorreram em via pública (42,2%). Quanto à escolaridade,
excluindo-se o percentual de informação ignorada, o maior percentual de óbitos (41,5%)
foi entre sujeitos com 01 a 03 anos de estudos. Existe uma tendência de aumento do
percentual de óbitos para a raça parda ( =-0,424; R2=0,522). Além disso, é importante
ressaltar que, em valores absolutos, percebe-se uma tendência de redução para o número
de óbitos por causas externas relacionadas ao trabalho no Município de Maceió ( =0,600; R²=0,6021). Conclusão: os dados sugerem que as ações de saúde do trabalhador
no Estado de Alagoas devem ser planejadas considerando o sexo masculino, raça parda,
faixa etária de 20 a 29, solteiros, sujeitos com 01 a 03 anos de estudos, e residentes da 1ª
região de saúde com ênfase na “via pública” como local de ocorrência.
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CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ACIDENTES DE TRABALHO
POR CAUSAS EXTERNAS NO ESTADO DO AMAPÁ
Autores:
Karoline Wayla Costa da Silva1
Iuri Silva Sena1
Raiza Marques Vieira Campos1
Vittor Candido Soares1
Maria Helena Mendonça de Araújo2
Bráulio Érison França dos Santos3
Maira Tiyomi Sacata Tongu Nazima4

1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP); 2-Médica, Professora de medicina da UNIFAP, Especialista em medicina do
trabalho, Mestre em Saúde. 3-Médico, Professor de medicina da UNIFAP, Mestre em
ciências da saúde, e Especialista em Medicina Legal. 4 – Médica, Especialista em
Oftalmologia e Medicina Legal, Doutora em Oftalmologia.

Introdução: Acidente de trabalho é qualquer infortúnio ocorrido no trabalho
que acarrete dano à saúde do trabalhador. Lesões, envenenamento e outras
consequências de causas externas são agravos à saúde, de início súbito,
decorrentes de causas exógenas, e têm se estabelecido como problema de
saúde pública pelos altos custos e morbimortalidade. As causas externas são
os agravos mais comuns aos Acidentes de Trabalho. Objetivos: Identificar as
características epidemiológicas dos Acidentes de Trabalho (AT) por Causas
Externas (Capítulo XIX da Classificação Internacional de Doenças – CID 10) no
Estado do Amapá entre 2008 e 2012. Metodologia: Realizado estudo
descritivo utilizando o modelo de investigação transversal, com abordagem e
análise de dados quantitativa. Os dados analisados são referentes ao
absenteísmo no Estado do Amapá no período mencionado, das Agências de
Previdência Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Resultados:
Dos 10.216 casos analisados, 1.697 eram referentes a Acidentes de Trabalho
(Espécie 91), que corresponde a 16,6% dos benefícios concedidos. Lesões,
envenenamento e algumas outras consequências de causas externas (CID T e
S) representaram 71,6% dos casos, sendo 93.5% CID S e 6.5% CID T. Destes,
86% eram homens e 14% mulheres. 77.6% ocorreram antes dos 40 anos, e
1.5% depois dos 60. 90% ganhavam menos de dois salários mínimos, 0.9%
ganhavam mais de quatro salários mínimos. Os trabalhadores do setor
comerciário representaram 93% da amostra, seguido pelos rurais, com 6%. A
média de dias de absenteísmo foi de 68 dias. Conclusão: Os AT por Causas
Externas são quase sempre passíveis de prevenção, estão associados a
negligência, injustiça social e desvalorização do trabalhador, demonstrados
pelo sua maior incidência em grupos socioeconômicos baixos. Os homens são
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mais propícios a sofrerem estes acidentes, por conta do seu perfil ocupacional
e da sua maior participação no mercado de trabalho. No Estado do Amapá, em
consequência do reduzido número de Indústrias e do pequeno número de
trabalhadores no meio rural, o setor comerciário reúne grande quantidade de
trabalhadores em relação a outros setores, sendo a quantidade de acidentes
igualmente proporcional. Devido aos grandes prejuízos ocasionados pelos
Acidentes de Trabalho por Causas Externas, políticas que visem diminuí-los
devem ser prioridades no campo da Saúde do Trabalhador.
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FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA DE ADOLESCENTES ESCOLARES: UM
INQUERITO POPULACIONAL
1

2

3

Tatianne Moura Estrela Dantas , Millena Cavalcanti Ramalho , Mell de Luiz e Vania ; Rafaela Ramos
4
5
6
6
Dantas , Juliana de Sales Rodrigues , Giselda Felix Coutinho , Danielle Franklin de Carvalho , Carla
6
Campos Muniz Medeiros .
1

2

Fisioterapeuta e Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba; Enfermeira e
mestranda do programa de Pós Graduação de Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba;
3
Fisioterapeuta e mestranda do programa de Pós Graduação em Saúde Pública da Universidade
4
5
Estadual da Paraíba; Graduanda de Enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba; Professora
6
Doutora em Motricidade do Departamento de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba;
Professora Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e Professora do Departamento de Pós
graduação em Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba.

INTRODUÇÃO: Segundo a OMS, as doenças crônicas não transmissíveis são
responsáveis por 36 milhões das mortes em todo o mundo, dentre elas 4,2 milhões
ocorrem por doenças respiratórias crônicas. As alterações na função pulmonar
podem ser reveladas precocemente, mediante realização de testes pulmonares,
sendo a avaliação da força muscular respiratória realizada pela manovacuômetria.
OBJETIVO: Descrever a prevalência das alterações na força muscular respiratória
entre adolescentes escolares de escola pública em Campina Grande-PB.
MÉTODOS: Inquérito de base populacional com adolescentes entre 15 e 19 anos de
escola pública em Campina Grande-PB. Foram avaliados 525 escolares por uma
equipe treinada com relação à manovacuômetria e as informações sóciodemográficas foram obtidas com a aplicação de questionário. A força muscular
respiratória foi obtida através da medição da Pressão Inspiratória Máxima (PImáx) e
da Pressão Expiratória Máxima (PEmáx), utilizando-se o manovacuômetro digital
MVD300 da marca GlobalMed® equipado com válvula de alívio da pressão bucal e
durante a avaliação o adolescente permaneceu sentado, usando um clipe nasal. As
análises estatísticas foram realizadas no SPSS versão 17 e consideraram o intervalo
de

confiança de 95%.

RESULTADOS: Com relação

às características

pneumofuncionais, foram encontradas altas prevalências de fraqueza na força
muscular tanto expiratória (70,5%) quanto inspiratória (61,0%). Os adolescentes do
sexo masculino apresentaram maiores médias de PEmáx (+120,59cmH2OIC116,06125,13) e de PImáx (-94,62cmH2OIC90,86-98,37) do que as meninas (PEmáx:
+90,63cmH2OIC88,88-103,08 e PImáx: -70,10cmH2OIC69,18-72,02) (p<0,001).
CONCLUSÃO: É necessária uma maior atenção para a saúde pulmonar entre os
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adolescentes com a finalidade de prevenir doenças respiratórias crônicas em idades
futuras.
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Doenças crônicas não transmissíveis. Escolares.
Inquérito.
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RESUMO

Avaliação da Atenção Primária na perspectiva de usuários internados por
condições sensíveis

Autores: Francisco dos Santos de Sá
Clareci Silva Cardoso
Mariana Marcolino Costa
Débora de Moura Fernandino

OBJETIVO: Avaliar o desempenho das unidades de Atenção Primária em Saúde (APS)
do município de Divinópolis (MG), na perspectiva de usuários internados por condições
sensíveis à atenção primária (ICSAP). MÉTODO: Trata-se de um estudo seccional,
realizado com usuários internados por CSAP, em serviços públicos de saúde no
município de Divinópolis, no período de julho a outubro de 2011. As internações por
CSAP foram identificadas mediante informações do Sistema de Regulação, autorizações
para internação hospitalar e prontuários. Para avaliação do desempenho das dimensões
da APS, foi utilizado o instrumento Primary Care Assessment Tool (PCAT) baseado no
modelo teórico de Bárbara Starfield e validado para o Brasil. Foram conduzidas análises
descritivas e calculado o Índice de Atenção Básica (IAB) de acordo com o modelo de
assistência à saúde utilizado pelo paciente, se Unidade Básica de Saúde (UBS)
convencional ou Estratégia de Saúde da Família (ESF). A análise comparativa dos IAB
para os dois modelos foi realizada utilizando os testes Mann-Whitney para dados não
paramétricos, teste t de Student para dados paramétricos ou qui-quadrado de Pearson.
Foi adotado o nível de significância de 0,05. RESULTADOS: Foram entrevistados 314
usuários, sendo 83 (26,4%) assistidos por ESF e 231 (73,6%) por UBS. As principais
causas de ICSAP identificadas foram: as pneumonias bacterianas (14,1%), seguida pela
hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca, ambas com 12,7% do total das
internações. Em relação ao IAB Global, não houve diferença significativa entre os dois
modelos (ESF = 3,34 vs UBS = 3,22; p = 0,166). A dimensão Acesso apresentou o
menor IAB na avaliação dos dois modelos (ESF = 1,85 vs UBS = 1,88; p = 0,694). A
ESF foi melhor avaliada em relação às dimensões Vínculo, Enfoque familiar e
Orientação para comunidade, com diferença significativa (p<0,05). CONCLUSÃO: A
ESF mostrou-se mais capacitada para o estabelecimento de vínculo com a população,
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dimensão importante para a continuidade do cuidado. A avaliação também aponta a
necessidade do fortalecimento da APS no município por meio do planejamento de ações
que promovam maior acesso aos serviços de saúde e que fortaleçam um modelo de
atenção com enfoque familiar e comunitário.
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Tendência de mortalidade por linfomas não-Hodgkin no Brasil, 1980 a 2011.

Autores: Patricia de Moraes Mello Boccolini, Cristiano Siqueira Boccolini, Armando Meyer.

Introdução: O Linfoma Não-Hodgkin (LNH) é um tumor maligno do sistema linfático cuja taxa
de mortalidade tem aumentado mundialmente, sendo um dos tumores hematológicos que mais
matam. São poucos os fatores de risco estabelecidos para o desenvolvimento de LNH, dos quais,
a literatura destaca: o sistema imune comprometido de usuários de drogas imunossupressoras,
infecção pelo vírus HIV, vírus Epstein-Barr, HTLV1 e pela bactéria Helicobacter pylori, além da
exposição a alguns agentes químicos como os agrotóxicos.
Objetivo: Analisar a tendência de mortalidade por Linfoma Não-Hodgkin (LNH) em adultos de
ambos o sexos no Brasil.
Metodologia: Estudo de série temporal, que utilizou informações sobre os óbitos por LNH entre
1980 e 2011. As taxas de mortalidade foram agrupadas por estados, regiões brasileiras e Brasil.
Utilizou-se regressão Possion (joinpoint), obtendo-se a mudança anual percentual (APC) das
taxas de mortalidade por LNH.
Resultados: No Brasil e na região Sudeste, a taxa de mortalidade por LNH apresentou tendência
crescente somente no período de 1989 a 1998 (APC=3,4%; p<0,05 e APC=3,0%; p<0,05,
respectivamente); enquanto nas regiões Centro Oeste (APC=2,3%; p<0,05), Norte (APC=1,5%;
p<0,05) e Nordeste (APC=3,1%; p<0,05), houve tendência estatisticamente significante de
aumento em todo o período. A região Sul não apresentou tendência no período.
Conclusão: Esse estudo descreve a magnitude do LNH e sua tendência heterogenia no país, mas
não elucida suas possíveis causas. Essas diferenças nas tendências devem ser levadas em
consideração para estabelecer estratégias nacionais e regionais de saúde pública para detecção e
tratamento do LNH. Estudos sobre tendência de mortalidade por LNH no Brasil são escassos e
novas pesquisas que avaliem associação entre LNH e os fatores de risco mencionados são
fundamentais para que medidas de prevenção e vigilância que resultem na redução do perfil de
morbi-mortalidade por LNH possam ser implementadas.
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ANÁLISE ESPACIAL DOS CASOS DE TUBERCULOSE OCORRIDOS NO
MUNICÍPIO DO CRATO/CE, 2002-2011

Mayrla Lima Pinto-Universidade Estadual da Paraíba
Talina Carla da Silva-Universidade Estadual da Paraíba
Lidiane Cristina Félix Gomes-Universidade Federal do Ceará
Maryana Lima Pinto-Universidade Estadual da Paraíba
Maria Rita Bertolozzi-Universidade de São Paulo
Lourdes Milagros Mendoza Villavicencio-Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Tânia Maria Ribeiro Monteiro de Figueiredo – Universidade Estadual da Paraíba

Apesar dos esforços empregados na tentativa de controlar a tuberculose (TB), esta continua a
merecer especial atenção, uma vez que ainda se configura como problema de saúde pública
mundial, devido à sua presença constante ao longo dos tempos. Em 2012 o Brasil registrou no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 71.189 casos novos da doença,
correspondendo a uma incidência por 100.000 habitantes de 36,7. A pesquisa objetivou
estudar a distribuição espacial da tuberculose no município do Crato/CE no período de 2002 a
2011, buscando verificar se há um padrão pontual entre os casos. Estudo com delineamento
híbrido, ecológico, de tendência temporal com abordagem quantitativa. A amostra totalizou
281 casos, dos quais foram georreferenciados 261 e 20 (7,1%) foram excluídos como perdas,
devido inexistência do endereço. A coleta dos dados aconteceu no período de dezembro de
2012 a fevereiro de 2013 utilizando fontes secundárias de informações. A construção do
Sistema de Informações Geográficas, elaboração dos mapas e análises espaciais foi feita
utilizando o software ArcGis versão 9, da Esri. Para a caracterização dos sujeitos do estudo,
se utilizou o software R onde os dados foram submetidos a cálculos de frequência absoluta e
relativa. O perfil dos doentes nos 10 anos de estudo obedeceu ao seguinte padrão: indivíduos
do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 59 anos (73,6%), que possuíam o ensino
fundamental incompleto (59,0%), acometidos pela forma pulmonar da tuberculose (80,1%) e
que alcançaram a cura da doença (77,0%). A distribuição da tuberculose em forma de pontos
revelou que os casos novos da doença não estão distribuídos de forma regular, indicando um
padrão espacial agrupado. O mapa com a densidade dos casos por meio da estimava Kernel,
revelou que existem casos da doença distribuídos pela cidade, no entanto, as áreas “quentes”
demonstram que estes se apresentam mais concentrados nas proximidades da região central
do mapa. O agrupamento de casos foi confirmado pelo gráfico da função L que apontou valores
positivos acima dos envelopes. Foi possível confirmar que as técnicas de geoprocessamento
permitem a visualização dos casos das doenças distribuídos por território, possibilitando a
identificação de grupos populacionais vulneráveis e áreas com sub-registro de casos,
contribuindo dessa forma com o serviço de vigilância epidemiológica.
Palavras-chave: tuberculose; análise espacial; saúde pública
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Mortalidade por homicídios no Espírito Santo no período de 2010 a 2012

Franciéle Marabotti Costa Leite
Esmeraldo Costa Leite
RESUMO
Introdução: O homicídio constitui um fenômeno responsável pelos elevados índices de
mortalidade da população Objetivo: Descrever a mortalidade por homicídio no Espírito
Santo, no período de 2010 a 2012. Metodologia: Estudo ecológico, descritivo de série
temporal para o período de 2010 a 2012. Os dados sobre homicídios segundo local de
ocorrência foram coletados em agosto de 2013 no Sistema de Informação sobre
Mortalidade do Ministério da Saúde. As variáveis da pesquisa foram sexo, faixa etária,
cor da pele ou raça e tipo de homicídio. A análise dos dados ocorreu por meio do
programa Excel 2012. Resultados: no período de 2010-2012 a média dos coeficientes
de mortalidade por homicídio no Espírito Santo foi de 49,0 óbitos por 100 mil
habitantes. A faixa etária de 20 a 29 apresentou as maiores taxas de óbitos por
homicídio (96,1/100 mil habitantes), seguido do grupo de 10 a 19 anos (57,6 óbitos por
100 mil habitantes). A média da mortalidade no sexo masculino foi de 84,6/100.000, e,
nas mulheres esse coeficiente foi 9,6 menor. A raça/cor parda destaca-se como o grupo
com maiores coeficientes. As principais causas dos óbitos por homicídios estão
relacionadas às armas de fogo. Conclusão: as vitimas de homicídios no Espírito Santo
são principalmente, jovens, do sexo masculino, que possuem a cor da pele negra ou
parda, mortos na grande maioria por armas de fogo.
Palavras-chave: Violência; Homicídio; Epidemiologia; Sistema de Informação.
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Características de idosos diabéticos cuidados por familiares em São Luís - MA
Amanda Namíbia Pereira Pasklan
Ana Hélia de Lima Sardinha
Erika Bárbara Abreu Fonseca Thomaz
Introdução: Temos observado em nossa sociedade que a família é vista como um
arranjo social de grande importância no cuidado ao idoso, principalmente nas
situações de dependência ocasionada por alguma condição crônica. Objetivos:
Estudar aspectos sociodemográficos e do cuidado familiar ao idoso diabético.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. A
amostragem foi do tipo não probabilística. Foram entrevistados 57 indivíduos nas 3
unidades básicas de saúde com um grande número de idosos atendidos de São
Luís – MA. A pesquisa teve como critério de inclusão indivíduos com 60 anos ou
mais, cadastrados no Programa Hiperdia com diagnóstico de diabetes mellitus, que
convivem com a família, acompanhados pela Estratégia Saúde da Família, ativo,
com aparente capacidade cognitiva preservada. O instrumento de coleta de dados
foi um questionário estruturado com perguntas sobre dados sociodemográficos e
aspectos do cuidado prestado pelos familiares aos idosos entrevistados. A pesquisa
foi aprovada no comitê de ética com parecer número 128.214, respeitando a
resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa
científica em seres humanos. Resultados: A maioria (75,4%) era do sexo feminino e
se referiram como pardos (63,2%). As idades variaram entre 60 e 84 anos, com
média de 67 anos, e faixa etária predominante de 65 a 69 anos (31,6%). As demais
tiveram como valores 28,1% com 60 a 64 anos; 17,5% na faixa de 70 a 74 anos;
15,8% entre 75 a 79 anos; e 7% com 80 anos ou mais. A maioria possuía
escolaridade até o ensino fundamental incompleto (56,1%). O tempo de diagnóstico
de Diabetes mellitus entre um e cinco anos foi referido por 29,8% dos idosos,
seguido por mais de 20 anos (26,3%). O principal familiar cuidador eram os filhos
(64,9%) e os companheiros (17,5%). O convívio do idoso com algum membro da
família no mesmo lar foi verificado em 77,2% das entrevistas e 22,8% referiram
família de estrutura flutuante. O tempo de cuidado do familiar ao idoso foi bastante
variado: 31,6% possuem entre 1 a 5 anos de cuidado, 24,6% de 6 a 10 anos, 21,1%
de 11 a 20 anos; 19,3% mais de 20 anos; e 3,5% menos de 1 ano. Conclusão:
Percebeu-se que o idoso diabético está sob dependência do cuidado familiar desde
cedo. A necessidade de um melhor cuidado prestado traz a família para o convívio
no mesmo lar do idoso.
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Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Cuidador familiar. Diabetes Mellitus.
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Pilotos brasileiros de avião: estilos de vida, condições de trabalho e
sono
Marqueze, E. C. - Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva,
Universidade Católica de Santos – UNISANTOS
Nicola, A. C. B. - Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil –
ABRAPAC
Diniz, D. H. M. D. - Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil –
ABRAPAC
Fischer, F. M. - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo USP
Introdução: Nas últimas décadas houve importantes e crescentes
modificações na organização e nas condições de trabalho e estas repercutem
na saúde dos trabalhadores. Objetivo: Descrever as condições de trabalho,
estilos de vida e sono de pilotos brasileiros de avião. Métodos: Estudo
epidemiológico transversal está sendo conduzido com pilotos brasileiros de
avião do transporte aéreo público regular. A coleta de dados iniciou-se no
mês de dezembro de 2013 e será finalizada em março de 2014. São
apresentados resultados preliminares de 391 pilotos que acessaram
voluntariamente um questionário online. O questionário inclui informações
sobre dados sociodemográficos, condições de trabalho, sintomas de saúde e
estilos de vida. Resultados: A idade média dos respondentes foi de 38,2
anos (DP 8 anos) e trabalhavam como piloto em média há 15,7 anos (DP 7,9
anos). A maioria eram homens (98%), com elevada escolaridade (59,8% com
graduação ou pós-graduação) e que viviam com campanheira(o) (88,5%).
Apenas 5,1% relataram que fumam; 81,8% relataram consumir bebidas
alcoólicas, sendo que em 32,4% este consumo é classificado como de risco,
nocivo ou com possível dependência. O índice de massa corporal médio foi
de 26,8 Kg/m2 (DP 3,1 kg/m2), sendo que 53,2% estavam sobrepesos e
15,1% obesos. Os turnos de trabalho são irregulares e a maioria trabalhava
em turnos que envolvem horários noturnos (97,2%). A jornada média de
trabalho (incluindo horas efetivas em vôo, sobreaviso e reserva) foi de 96,5
h/mês (DP 17,8 h/mês). Os pilotos relataram que nos últimos seis meses
chegaram a trabalhar 6,3 dias consecutivos (DP 0,8 dias). O número médio
de noites consecutivas foi de 3,8 dias (DP 1,4 dias) e o número médio de
folgas por mês foi de 8,2 dias (DP 0,8 dias). 38,1% relataram que não
dormem o suficiente e 72,6% que já dormiram de maneira não intencional
enquanto pilotavam o avião. Em relação às exigências do trabalho, 60,1% o
classificaram como sendo de alta demanda, baixo controle (53,7%) e com
baixo apoio social (61,4%). Conclusão: Os aspectos relacionados à
organização do trabalho, particularmente as escalas de trabalho são
importantes estressores ocupacionais para esta categoria profissional. Estes
podem estar associados à adoção de estilos de vida desfavoráveis e a
problemas de saúde. Apoio: Associação Brasileira de Pilotos da Aviação
Civil – ABRAPAC.

2269

Redução da Mortalidade de Pacientes internados por Doenças Respiratórias após
implantação de Unidade de Tratamento Intensivo em hospital do interior do Brasil 100%
SUS.
Autores: Luciano Passamani Diogo, Laura Fuchs Bahlis, José Augusto Pellegrini, Moreno
Calcagnotto dos Santos, Shelen Zancanella, Fernando S. Waldemar, André Wajner.
Introdução: As Unidades de terapia intensiva (UTI) surgem em consequência do avanço
tecnológico e do arsenal terapêutico. Sua necessidade se mostrou óbvia sendo desnecessária
comprovação de seu real benefício na redução da morbi-mortalidade no ambiente hospitalar.
Por isso não encontramos estudos na literatura que testem esta hipótese . O serviço de
medicina hospitalar da nossa instituição foi implantado em novembro de 2012 e no mês de
maio iniciou processo de registro de todos os pacientes que ficam sob seus cuidados. Foi
observada alta taxa de mortalidade em pacientes com doenças respiratórias, sendo esta
considerada então fator de risco para mortalidade. Em agosto de 2013 foi inaugurada a
Unidade de Terapia intensiva e se percebeu diminuição da mortalidade deste pacientes.
Objetivo: Avaliar a relação entre a mortalidade intra-hospitalar de pacientes internados por
doenças respiratórias e a disponibilidade de UTI.
Métodos: Foi realizada coorte retrospectiva do banco de dados do serviço de medicina
hospitalar. Este registro é realizado prospectivamente. A coleta é realizada por funcionário
treinado e revisado pela equipe assistencial. É digitada em Excel® e após revisão é analisado no
SPSS® e Epi Info 7. Selecionaram-se pacientes internados por doenças respiratórias não
terminais. Características clínicas, fatores de risco associado à mortalidade como escore de
Charlson, tempo de internação foram coletados. Foi realizado análise univariada com teste X 2,
T de students e Mann-Whitney, e regressão logística (Wald).
Resultados: Selecionados 313 pacientes, 98 (31,3%) antes da instalação da UTI e 215(68,7%)
após a presença da UTI. Quando comparado às características clínicas, antropométricas e
fatores de risco não houve diferença significativa. Na análise univariada, a chance de morte
após implantação da UTI diminuiu em 52% (OR: 0,48 IC 95% 0,24-0,96 pα= 0,036). Na
regressão logística a redução foi de 58% (OR: 0,42 IC 95% 0,205-0,879 pα= 0,021).
Conclusão: Respeitando as limitações do estudo, se conjetura benefício na redução de uma
morte a cada oito pacientes tratados por doenças respiratórias, após a implantação da
unidade de terapia intensiva no hospital. Estes resultados corroboram com a impressão do
benefício da implantação de UTI em hospitais de nível secundário.
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PRÁTICA DE ESPORTES E TABAGISMO ENTRE ESCOLARES
TÓPICO: EPIDEMIOLOGIA DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS
Autores: Alexandre Dido Balbinot, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira,
Simone Poletto, Valenca Lemes Grapiglia
RESUMO
Introdução: A adolescência é uma fase transformações e experimentação. Este
desenvolvimento pode ser acompanhado de desconforto e sofrimento, além da
exposição a situações de risco, entre elas o uso de tabaco. Praticar esportes é um
hábito que se inicia ou consolida, para muitos indivíduos, nesta etapa. O esporte é,
muitas vezes, referido como protetor em relação ao tabagismo. Objetivo: Examinar
a associação entre a prática de esportes e o uso de tabaco entre escolares de 12 a
14 anos de dois municípios de porte médio do sul do Brasil. Método: Estudo
transversal de base escolar com amostra probabilística que envolveu todas as
escolas dos municipios de Sapiranga e Lajeado, no Estado do Rio Grande do Sul,
preservando a proporcionalidade por sexo, idade e rede de ensino. As análises
foram precedidas de controle para efeito de delineamento para a variável escola e
os dados foram submetidos ao teste do Qui Quadrado de Pearson e Regressão de
Poisson ajustada para prática de atividade física, vínculo com religião, prática
religiosa e morbidade (SRQ20). O estudo teve poder de 80% e confiança de 95%
para a associação proposta. Resultados: Foram analisadas 2189 entrevistas, sendo
86,0% (IC95%: 84,6% - 87,5%) de escolares vinculados a escolas públicas, 97,2%
(IC95%: 96,5% - 97,9%) do ensino fundamental e 54,7% (IC95%: 52,6% - 56,8%) do
sexo feminino. Foram identificados como praticantes de esporte 67,2% (IC95%:
65,2% - 69,1%) da amostra. O uso de tabaco foi relatado por 5,9% (IC95%: 4,9% 6,9%) dos escolares, e por 5,6% (IC95%: 4,4% - 6,8%) daqueles caracterizados
como praticantes de esporte, não se evidenciando associação estatisticamente
significativa (RP: 0,79; IC95%: 0,54-1,17; p=0,24) entre a prática de esportes e o uso
de tabaco no último ano. Conclusão: Ao contrário do que mostra a literatura, a
prática de esportes não esteve inversamente associada ao tabagismo nesta
população, indicando que o uso de tabaco, entre os indivíduos que optam por este
comportamento não é sensível ao envolvimento em práticas esportivas.

PALAVRAS-CHAVE: Esporte; Tabaco; Escolares.
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Causas de internações hospitalares entre pacientes atendidos por uma Unidade Básica de
Saúde da periferia da cidade de Guarulhos-SP: vulnerabilidade social e adoecimento
Autores: Joice Freitas Barcelos, Nayana Camurça de Araújo, Luma Lofrano, Sônia Regina
Pereira de Souza
Introdução: O conhecimento das principais causas de internações hospitalares contribui para o
planejamento de ações de saúde voltadas ao cuidado dos indivíduos e prevenção de doenças.
O diagnóstico epidemiológico, a partir dos dados de morbidade hospitalar, possibilita a
instrumentalização das equipes de saúde da família com a tecnologia necessária para
planejamento de ações coletivas, bem como elaboração de projetos terapêuticos familiares e
individuais. Objetivo: Analisar o padrão das internações hospitalares de usuários de uma
Unidade de Saúde da Família em área de elevada vulnerabilidade social, de Guarulhos-SP e
compará-lo ao da cidade de Guarulhos e ao do estado de São Paulo. Método: Trata-se de um
estudo epidemiológico descrito cobrindo as internações ocorridas entre os residentes na área
de abrangência da USF, no período de 2011 a 2013. Os dados locais e municipais foram obtidos
no Sistema de Internações Hospitalares do DATASUS e os estaduais no TABNET. Para análise
dos dados foram utilizados os programas EpiInfo2008 e EXCEL. Resultados: A população
adscrita pela USF corresponde a aproximadamente 14000 habitantes. No período de 2011 a
2013 ocorreram 5008 internações, correspondendo a 36 internações por 100 habitantes. Este
valor é bem superior ao encontrado para o município de Guarulhos (25%) e para o Estado de
São Paulo (28%). Ao se analisar por capítulo da CID10, as taxas de internação por Doenças dos
Aparelhos Circulatório, Digestivo e Respiratório e as decorrentes de Gravidez, Parto e
Puerpério, foram superiores às do município (56%, 62%, 30% e 38%, respectivamente) e às do
estado (33%, 22%, 17% e 58%, respectivamente). Dentre as causas específicas de internação
destacam-se as doenças infecciosas intestinais, anemias nutricionais, desnutrição,
desidratação, pneumonia, infecção do trato urinário, aborto e os transtornos mentais e
comportamentais associados a álcool e outras drogas. Conclusão: O padrão de morbidade
hospitalar evidencia a influência da vulnerabilidade social sobre o adoecimento da população
atendida pela USF. A precariedade das moradias e os recursos financeiros limitados atuam, de
forma acentuada, sobre o modo de adoecer dessa população. Neste contexto, as ações
coletivas e a formulação de projetos terapêuticos familiares são as intervenções com mais
efetividade para redução das taxas de internação.
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Desastre decorrente de incêndio em boate de Santa Maria, RS: perfil da
demanda do Mutirão de atendimento das vítimas sobreviventes.
Autores: Lisandre Kipper1, Marinel Mór Dall’Agnol2 e Laís Carolini Pauleski3
(marinelmd@terra.com.br).
1
Hospital Universitário de Santa Maria da UFSM
2
Professora do Departamento de Saúde da Comunidade da UFSM
3
Estudantes de Medicina da UFSM
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria.
Palavras-chave: desastre; incêndio; atenção a vítimas; Santa Maria;
emergência em Saúde Pública; epidemiologia.
Introdução:
Em 27 de janeiro de 2013 ocorreu o desastre que suprimiu a vida de 242
jovens, em incêndio em boate de Santa Maria-RS. Para avaliar as suas vítimas,
o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) acolheu o Centro Integrado de
Atenção às Vítimas de Acidente (CIAVA), sob orientação do Ministério da
Saúde (MS)/Força Nacional do SUS. Em 9, 10, 16 e 17 de março de 2013,
ocorreu no CIAVA, o Mutirão de Atendimento Clínico e Psicossocial das vítimas,
contando com mais de 300 voluntários profissionais da saúde e estudantes,
sob coordenação do MS e cooperação de vários órgãos públicos. O
chamamento foi feito pela imprensa e o agendamento pela 4ª Coordenadoria
de Saúde, a partir de cadastro voluntário da vítima no site do MS ou de contato
direto com o CIAVA.
Método:
Este é um estudo transversal descritivo do perfil demográfico, clínico e
psicossocial de todos atendidos no Mutirão. Os dados são secundários do
Protocolo de Acolhimento aplicado a cada vítima atendida e a análise foi feita
no EpiInfo 6.04.
Resultado:
O Mutirão atendeu 405 pessoas, na maioria homens (55%), <30 anos de idade
(77%) e quase metade estudante (43%). Predominavam clientes da boate
(64%), além de trabalhadores da boate (4%), prestadores de atendimento (18%
ao todo, sendo militar/policial civil-7%, bombeiro militar-3%, voluntário-8%),
transeunte ou vizinho (7%), familiar (5%) e outro (3%). No início do incêndio,
67% estavam no interior da boate. Logo após (cerca de 24 h), 20%
necessitaram internação hospitalar e, destes, 59% de ventilação mecânica.
Entre os danos físicos, destacam-se cansaço (42%), dispnéia (37%), catarro
com fuligem (25%), ardência na garganta (51%), irritação ocular (36%), cortes
ou hematomas (26%), tonturas (27%) e alteração de memória (24%). Menos
frequentes, mas potencialmente severos, estão queimaduras de pele (8%),
fraturas (5%), batida no crânio (3%) e convulsão (2%). Cerca de 2/3 das
vítimas referiram insônia, ansiedade e tristeza.
Conclusão:
As vítimas do desastre atendidas no Mutirão eram jovens, clientes da boate,
mas também prestadores de socorro, familiares e transeuntes, que sofreram
danos múltiplos e severos, logo após o desastre, sendo mais comuns os
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respiratórios e psíquicos. Este estudo pretende dar mais visibilidade às
informações sobre o desastre e subsidiar CIAVA e Conselho Gestor da crise,
para o planejamento do atendimento longitudinal destas pessoas.
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ASSOCIAÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E TUBERCULOSE: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Autores: Souza, B.F.N.J.; Camargo, D.F.M.; Costa, M.C.P.; Camargo, J.M.T.B.; White, H.J.;
Franzoli, R.A.; Marin-Leon, L.

Introdução: A tuberculose (TB) e a insegurança alimentar (IA) são problemas de saúde pública,
especialmente nos países em desenvolvimento. A erradicação da pobreza extrema e da fome bem
como a redução das taxas de TB está entre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
para 2015. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática sobre a associação da IA e a TB. Método:
Realizou-se revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Embase, Scopus, Scielo e Lilacs,
utilizando os termos food security; food insecurity; tuberculosis em português, inglês e espanhol,
até junho de 2013. Os estudos foram classificados segundo disponibilidade do texto completo,
autor, ano, país, desenho de estudo e desfechos. Foram incluídos todos os tipos de estudo com seres
humanos, independente da etnia, sexo e idade. Os desfechos foram incidência de óbitos, recidivas
de tuberculose, tratamento prolongado da tuberculose e insegurança alimentar. Resultados: Foram
identificados na primeira busca 117 publicações, das quais 70 foram excluídas por estarem
repetidas, 35 por não conterem o tema em estudo, e quatro por não terem os resumos disponíveis.
Oito foram selecionados para leitura completa e classificação conforme os critérios de extração.
Destes oito artigos completos, quatro foram excluídos por não incluírem o tema de IA e TB.
Finalmente, permaneceram três estudos qualitativos e um epidemiológico. Dois estudos qualitativos
no Sul da África apontam que a TB diminui a força de trabalho, podendo repercutir em IA
transitória no domicílio; e que os custos com o transporte limitam a adesão ao tratamento da
doença. É mencionado ainda, em um deles, que a crença em curandeiros tradicionais também
aparece como fator limitador do tratamento. Outro estudo qualitativo sobre as políticas de saúde de
Ruanda considera que a TB pode ser agravada pela IA. Por fim, em estudo transversal comunitário
com 6002 adolescentes na África do Sul, a prevalência de IA foi de 19,5%, sendo que
manifestações mais severas de TB pulmonar ocorreram em domicílios com IA. Conclusão: São
escassos os artigos que tratam do binômio insegurança alimentar-tuberculose, e a maioria refere-se
a países com altas prevalências desta doença. Visto que o termo IA é relativamente novo e pouco
difundido, recomenda-se o uso de outros termos mais consolidados como desnutrição e fome, na
tentativa de aumentar a validade dos achados.

Palavras-chave: Insegurança alimentar; tuberculose, pobreza, fome, revisão sistemática.
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Infecção natural por Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909) em Triatoma vitticeps
(Stal, 1859) de origem silvestre, capturados em ambiente domiciliar no estado
do Espírito Santo, Brasil.
1,2

Dario MA , Martins LM3, Santos CB1,4, Oliveira LB5, Fux B1, Falqueto A1
1 Unidade de Medicina Tropical, UFES; 2 Laboratório de Biologia de Tripanosomatídeos, Fiocruz; 3 Laboratório
de Biologia do Reconhecer, UENF; 4 Núcleo de Entomologia e Malacologia, SESA-ES; 5 Departamento de
Morfologia, UFES

No estado do Espírito Santo, espécimes de Triatoma vitticeps são freqüentemente
capturados em ambiente domiciliar, apresentando alto índice de infecção natural por
protozoários flagelados semelhantes a Trypanosoma cruzi. A partir de um total de
566 espécimes de T. vitticeps positivos para flagelados semelhantes a T. cruzi,
coletados no ambiente domiciliar, selecionou-se arbitrariamente 30 exemplares.
Amostras de fezes destes insetos foram inoculadas em camundongos. O
desenvolvimento de parasitemia e a presença de amastigotas intracelulares
confirmaram a infecção por T. cruzi em 28 dos 30 animais examinados. Os
resultados permitem inferir que a maioria dos T. vitticeps encontrados em ambientes
domiciliares no ES estão infectados por T. cruzi. Esta conclusão reafirma a
necessidade de uma vigilância constante em todo Estado, a fim de evitar casos
humanos da doença de Chagas.
Palavras-chaves: Triatoma vitticeps, Trypanosoma cruzi, Doença de Chagas,
infecção natural.

2276

Título: Perfil clínico-epidemiológico das mulheres vítimas de acidentes com
motocicletas internadas em um hospital público do agreste pernambucano.
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Janielle Carla Silvério Monteiro;
Rayanne Cristina Bernardino; Risonildo Pereira Cordeiro; Emanuela Batista Ferreira e
Pereira.
Introdução: Os acidentes motociclísticos representam um alto índice nos estados do
nordeste brasileiro, prevalecendo nesse tipo de acidente vítimas do sexo masculino,
adultos jovens, associado ao fato de ser um meio de transporte acessível e de baixo
custo, com a maior ocorrência de acidentes nos finais de semana. No que concerne aos
fatores associados destacam-se a ausência do uso de capacete e a ingestão de bebida
alcóolica, com as lesões predominantes de escoriações, ferimentos e fraturas. Métodos:
Trata-se de um estudo descritivo e transversal realizado em uma Unidade Hospitalar do
Agreste Pernambucano- Brasil. Foram analisados 129 prontuários de mulheres adultas
jovens internadas na faixa etária de 20 a 39 anos, no período de novembro de 2012 a
abril de 2013. Resultados: Verificou-se que 79,9% das mulheres vítimas desse tipo de
acidente encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos, com 59,7% dos casos
apresentando a queda do veiculo como a principal causa do trauma, sendo que 65,1%
eram passageiras. Quanto aos fatores associados 15,5% estavam sob o efeito do álcool e
segundo o padrão das lesões 93,8% tiveram lesões nos membros e sobre o tipo de lesões
19,4 % sofreram ferimentos, escoriações e fraturas, com a predominância dos acidentes
em finais de semana. Conclusões: Com a realização do estudo pode-se identificar um
grande envolvimento de mulheres em acidentes com motocicletas, contudo para a
regularização e redução desse tipo de acidente medidas preventivas devem ser
implantadas como a normatização de políticas públicas especificas para o problema em
questão.
Palavras-chave: Acidente com Moto; Mulheres; Perfil Epidemiológico; Trauma.
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A associação de dor crônica no pescoço, lombalgia e enxaqueca com
absentismo devido a problemas de saúde em trabalhadores espanhóis.
MESAS, A. E., GONZÁLEZ, A. D., MESAS, C. E., ANDRADE, S. M.,
SÁNCHEZ-MAGRO, I., LLANO, J.
RESUMO
Este estudo transversal teve como objetivo verificar se três tipos de dor crônica
estão associados com o absentismo e com o número de dias de ausência no
trabalho na população geral da Espanha. Foram analisados dados de 8283
trabalhadores espanhóis. A dor crônica foi determinada com base em
informações autorreferidas de sintomas frequentes de dor na região lombar,
cervical e/ou enxaqueca nos últimos 12 meses. O absentismo foi definido como
a falta de pelo menos um dia de trabalho devido a problemas de saúde no
último ano. Utilizaram-se modelos de regressão multivariada ajustados pelos
principais fatores de confusão. O absentismo por problemas de saúde foi
relatado por 27,8% dos indivíduos. A prevalência de dor crônica foi de 12,3%
na região cervical, 14,1% na região lombar e 10,3% de enxaqueca. Nas
análises ajustadas, o absentismo associou-se com a dor crônica cervical (odds
ratio (OR): 1,20; Intervalo de Confiança (IC) 95%: 1,02; 1,40), lombalgia (OR:
1,22, IC 95%: 1,06; 1,42) e enxaqueca (OR: 1,22, IC 95%: 1,04; 1,44). Estas
associações foram mais fortes em mais jovens (18 a 34 anos) em comparação
com trabalhadores mais velhos. Além disso, aqueles que relataram dor crônica
cervical e lombar foram 44% mais propensos a faltar ao trabalho mais de 30
dias nos últimos 12 meses do que aqueles que não relataram esses sintomas.
Em conclusão, trabalhadores espanhóis com dor crônica foram mais propensos
a se ausentar do trabalho mais frequentemente e por mais tempo. As
associações
encontradas
foram
independentes
de
características
sociodemográficas, da ocupação, de aspectos do estilo de vida, do estado de
saúde e do uso de analgésicos.
Palavras-chaves: Absentismo; dor crônica; saúde ocupacional; estilo de vida;
estudo transversal; análise multivariada; Espanha.
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Autores: Rafael Tavares Jomar, Ângela Maria Mendes Abreu, Rosane Harter Griep
Introdução: O álcool é uma droga psicotrópica que tem o consumo admitido e até mesmo
incentivado pela sociedade, apesar de seu consumo abusivo ser importante problema de
saúde pública. Portanto, ações de promoção e de vigilância à saúde são fundamentais para
prevenir a ocorrência de enfermidades e agravos relacionados ao uso dessa substância,
especialmente aquelas desenvolvidas na atenção básica (AB), espaço que privilegia tais
ações e principal porta de entrada do sistema de saúde brasileiro. Objetivos: Estimar os
padrões de consumo de álcool e identificar fatores associados entre usuários adultos de
um serviço de AB do município do Rio de Janeiro. Métodos: Inquérito domiciliar
realizado com amostra probabilística de 301 indivíduos que responderam um instrumento
de coleta que continha o Alcohol Use Disorders Identification Test e variáveis de
caracterização sociodemográfica e de saúde. A regressão logística foi utilizada para
verificar associação entre o padrão de consumo problemático de álcool e as variáveis
independentes. Resultados: Observaram-se maiores chances de consumo problemático
de alcool entre os homens, embora a associação tenha se mostrado limítrofe (OR=1,77;
IC 95% = 0,94–3,31), entre os não casados (OR=2,97; IC 95% = 1,58–5,58) e entre
aqueles que referiram não possuir religião (OR=3,37; IC 95% = 1,77–6,39). Ademais, as
chances foram mais elevadas entre aqueles que se autoreferiram mestiços e negros quando
comparados aos brancos (OR=2,95; IC 95% = 1,58–5,58 e OR=4,83; IC 95% = 1,79–
13,01, respectivamente). Quando comparados aos não fumantes, os fumantes atuais
apresentaram chances cinco vezes mais elevadas de consumo problemático do álcool
(OR=5,65; IC 95% = 2,67–11,92); entre ex-fumantes a direção da associação foi para a
proteção, embora sem significância estatística (OR=0,50; IC 95% = 0,38–1,59). Por fim,
a chance do consumo problemático do álcool foi cerca de três vezes mais elevada entre
aqueles que referiram não fazer acompanhamento para doença crônica no serviço de
saúde (OR=3,27; IC 95% = 1,31–8,15). Conclusão: Os serviços de saúde devem estar
preparados para identificar precocemente pessoas que fazem consumo problemático de
álcool, a fim de prevenir consequências sociais e de saúde nas populações, especialmente
nas atendidas pela AB, que tem a promoção da saúde e a prevenção de agravos como
práticas sanitárias prioritárias.
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Difusão da Leishmaniose Tegumentar Americana no Estado do Rio de Janeiro e o processo
de Uso do Solo, no período de 2001 a 2006.
VALENTE, B. GRACIE, R.
Introdução
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença que se apresenta no estado do Rio de
Janeiro de forma endêmica e com padrões epidemiológicos distintos em cada área. (KAWA et. al,
2002). Além disso, a umidade e temperaturas elevadas favorecem o aumento da população de
vetores da LTA. (BRASIL, 2007).
Objetivo:
Analisar a associação entre difusão e incidência da LTA com as características de uso do solo no
estado do Rio de Janeiro.
Metodologia
A área estudada, estado do Rio de Janeiro localizado na região Sudeste do Brasil com população de
15.989.929, onde ocupa uma área de 43.696,054 Km2. (IBGE, 2010). Foram calculadas as taxas de
incidência da LTA por 100 mil habitantes distribuídos em microrregiões. Os dados utilizados foram
obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para calcular a taxa de
incidência. Os mapas de uso do solo utilizados neste trabalho foram adquiridos da publicação em
CD da FCIDE do IQM- verde II, publicado em 2003. As análises foram visuais.
Resultados
Analisando os mapas de incidência do período de 2001 a 2006 verificamos que as Microrregiões
que manteve a incidência alta em todos os anos foram Itaperuna, Nova Friburgo, Baía de Ilha
Grande, Itaguaí, Rio de Janeiro. Comparando o mapa de uso e coberturas do solo com os mapas de
incidência, foi possível verificar variações no padrão de transmissão da doença, e adaptação do
vetor nos diferentes tipos de uso e cobertura do solo. A microrregião Baía de Ilha Grande que
compreende os municípios de Paraty e Angra dos Reis situada na Região da Costa Verde possui
remanescente florestal demonstrando incidência alta em todo o período.
Conclusão
O Estado do Rio de Janeiro possui vegetação e clima que favorece a permanência de vetores de
doenças, além disso, os diferentes usos de solo possibilitaram a adaptação do vetor. Estas
transformações também mudaram o padrão de transmissão da doença que antes era considerada
ocupacional. Contudo, as áreas em que a incidência varia de um ano ao outro necessita um estudo
mais aprofundado visando entender como se configura a endemia, e o que determina estas
variações.
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Título: Cobertura potencial de serviços de saúde em município da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, Minas Gerais – uma análise descritiva.
Autores: Rose Ferraz Carmo e Zélia Maria Profeta da Luz.
A cobertura potencial, entendida como capacidade e possibilidade da oferta, constitui um
dos atributos dos serviços de saúde relacionados à disponibilidade e distribuição social
dos recursos. O objetivo do trabalho foi descrever a cobertura potencial (recursos
materiais e humanos disponíveis) dos serviços de saúde de um município da Região
Metropolitana de Belo Horizonte com população de 315.819 habitantes. Foram utilizados
dados secundários disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e pela Secretaria
Municipal de Saúde. A Atenção Primária à Saúde do município conta com 53 Equipes de
Saúde da Família implantadas em 50 Unidades Básicas de Saúde responsáveis pelo
atendimento de 50% da população e com cinco Unidades Básicas de Referência. Os
serviços ambulatoriais de média e alta complexidade são prestados em 9 unidades
próprias e 12 contratadas localizadas em Belo Horizonte. Os 107 leitos do único hospital
do município, cujo atendimento é total pelo SUS, representam 0,33 leitos por 1.000
habitantes. O valor bem inferior aos 2,5 a 3 leitos, preconizados pela Portaria n1101/GM
pode explicar o fato de o município ter atendido apenas a 26,9% do total de Autorizações
de Internação Hospitalar aprovadas em 2013. O município conta com 431 profissionais de
saúde com nível superior de escolaridade, sendo 362 (84%) vinculados ao setor público e
69 (16%) ao privado. Dentre os profissionais 97 (22,5%) são médicos, equivalendo a 0,3
médicos por 1.000 habitantes, valor inferior ao de 1 médico preconizado pela Portaria
1101/GM. Os resultados fornecem um diagnóstico inicial da disponibilidade dos recursos
materiais e humanos do município e a comparação com o preconizado por legislação
pertinente. O quadro de iniquidades revelado pelos resultados fica ainda mais nítido e
cruel quando incluímos na discussão o contexto socioeconômico do município, onde a
renda média domiciliar per capta atingiu, em 2010, R$ 464,62 com índice de Gini de 0,41
e proporção de pessoas sobrevivendo com renda inferior a meio salário mínimo igual a
32,25%. A realidade do município estudado, vivenciada por muitos municípios brasileiros,
compromete o atendimento a princípios como universalidade e equidade, bem como a
acessibilidade aos serviços de saúde e aponta desafios ainda prementes à consolidação
do SUS.
Financiamento: Fundação Oswaldo Cruz
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Proporção de baixo peso ao nascer na cidade de Campina Grande:
Análise de série temporal

Uma

Márcia Matos Bezerra Gomes, Jacqueline B. A. Fernandes, Alfésio Luis
Ferreira Braga, Lourdes Conceição Martins, Luiz Alberto Amador Pereira

Introdução: O Baixo Peso ao Nascer (BPN) é um bom indicador de saúde
perinatal e através dele é possível traçar os perfis que avaliam a qualidade da
assistência dada à gestante e ao bebê, mostrando em quais situações podem
ser feitas intervenções. Objetivo: Avaliar a proporção de Baixo Peso ao
Nascer no período entre 1994 a 2011. Metodologia: Estudo de série temporal,
no período de 1994 a 2011, com dados obtidos no Sistema de Informação
sobre Nascidos Vivos –SINASC (Ministério da Saúde/DATASUS). Foram
calculados as proporções entre o total de Baixo Peso ao Nascer (BPN) e o total
de nascidos vivos no mesmo período. Foi realizada analise descritiva, teste U
de Mann-Whitney e modelo de regressão linear. Resultados: Houve uma
variação no percentual de BPN no começo da década de 2000, com uma
queda entre 2000 e 2003 (entre 4 e 5%), com um posterior aumento a partir de
2005, mantendo-se estável em torno de 7% a 8% até 2011. O período de 2000
a 2003 difere do restante do período estudado (1994-1999 e 2004 a 2011)
(p<0,05). O percentual médio para o período todo foi de 6,9 % (desvio padrão
1,52), com mínimo de 4% e máximo em torno de 8%. Não foi observada
qualquer tendência no período como um todo (p>0,05), porém quando
excluímos o período de 2000 a 2003, observa-se uma tendência significativa de
aumento (p<0,05). Conclusão: Estudos posteriores devem ser feitos para
saber se houve uma piora nos indicadores perinatais ou se foram apenas
dados subnotificados nesse período.
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1

USO DE ÁLCOOL E PRÁTICA DE ESPORTES ENTRE ESCOLARES
TÓPICO: EPIDEMIOLOGIA DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS
Autores: Alexandre Dido Balbinot, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira,
Simone Poletto, Valenca Lemes Grapiglia
RESUMO
Introdução: O consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes pode acarretar
prejuízos à saúde física e mental do usuário, ao seu desenvolvimento, às relações
familiares, em suas relações sociais, ao seu progresso escolar, e consequentemente
à sua qualidade de vida, sendo assim de suma importância sua prevenção. A prática
de esportes costuma ser referida como tendo potencial de prevenir estes
comportamentos. Objetivo: avaliar a relação entre a prática de esportes e o uso de
álcool entre escolares de 12 a 14 anos de dois municípios de porte médio do sul do
Brasil. Método: Estudo transversal de base escolar com amotra probabilística que
envolveu todas as escolas dos municipios de Sapiranga e Lajeado, no Estado do Rio
Grande do Sul, preservando a proporcionalidade por sexo, idade e rede de ensino.
As análises foram precedidas de controle para efeito de delineamento para a
variável escola e os dados foram submetidos ao teste do Qui Quadrado de Pearson
e Regressão de Poisson ajustada para sexo,

classe social, escolaridade do

responsável, atividade física, prática religiosa e morbidade (SRQ20). Resultados: A
amostra foi composta por 2189 escolares, sendo 86,0% (IC95%: 84,6% - 87,5%)
deles vinculados a escolas públicas, 97,2% (IC95%: 96,5% - 97,9%) do ensino
fundamental e 54,7% (IC95%: 52,6% - 56,8%) do sexo feminino. Foram identificados
como praticantes de esporte 67,2% (IC95%: 65,2% - 69,1%) da amostra. O uso de
álcool no último ano foi relatado por 32,6% (IC95% 30,6 – 34,6) dos escolares, e por
32,1 (IC95%: 29,7% - 34,5%) daqueles caracterizados como praticantes de esporte,
com probabilidade 13% menor de haver relato deste comportamento entre os
praticantes de esporte, se comparados aos não praticantes (RP: 0,87; IC95%: 0,7560,998; p=0,047). Conclusão: As evidências apoiam a percepção da prática esportiva
como preventiva do uso de álcool, a despeito do apelo midiático da indústria de
bebidas, que vincula suas marcas aos esportes. É possível que este efeito se deva
ao caráter mais estruturado das práticas e por haver supervisão mais direta e efetiva
de adultos.
PALAVRAS-CHAVE: Esportes; Álcool; Escolares.
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA
ESQUISTOSSOMOSE REALIZADAS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL.
Emilia Carolle Azevedo de Oliveira, Louisiana Regadas de Macedo Quinino,
Virgínia Conceição Nascimento Fernado, Katia Rejane de Medeiros

RESUMO
Estudo avaliativo normativo que determinou o Grau de Implantação (GI) das
atividades realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), bem como
o percentual de adequação dos municípios, das Gerencias Regionais de Saúde
(GERES) e de Pernambuco a cada uma das atividades consideradas, às
normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS) para o controle da
esquistossomose. Aplicaram-se formulários semiestruturados à totalidade dos
ACS das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estavam realizando ações de
controle da esquistossomose no momento da pesquisa. Um sistema de
escores permitiu classificar o GI em implantado = 90 a 100 pontos;
parcialmente implantado = 50 a 89,9 pontos e não implantado < 49 pontos. As
atividades que obtiveram maior percentual de adequação foram
“encaminhamento de pacientes” e “investigação de casos”. Os maiores GI
foram observados no município 19 (62,7) e na V GERES (44,1), e Pernambuco
teve um GI de 35.8. O estudo evidenciou o baixo grau de adequação das
atividades de controle da esquistossomose realizadas pelos ACS aos padrões
estabelecidos.
Palavras-Chaves: Esquistossomose; avaliação; agente comunitário de saúde.
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Fadiga e necessidade de recuperação após o trabalho entre pilotos
brasileiros de avião: resultados preliminares
Marqueze EC - Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva,
Universidade Católica de Santos – UNISANTOS
Nicola ACB - Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil – ABRAPAC
Diniz DHMD - Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil – ABRAPAC
Fischer FM - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo - USP
Introdução: A fadiga é um fenômeno complexo e de difícil definição, com
alterações fisiológicas e psicológicas graves e crônicas. Pode ter sérias
consequências no desempenho e na segurança no trabalho e estar
associada a sintomas de saúde. Objetivo: Avaliar a correlação entre fadiga e
necessidade de recuperação após o trabalho em pilotos brasileiros de avião.
Métodos: Estudo epidemiológico transversal está sendo conduzido com
pilotos brasileiros de avião do transporte aéreo público regular. A coleta de
dados iniciou-se no mês de dezembro de 2013 e será finalizada em março de
2014. São apresentados resultados preliminares de 391 pilotos que
acessaram voluntariamente um questionário online. O questionário incluiu
informações sobre dados sociodemográficos, condições de trabalho,
sintomas de saúde e estilos de vida. A percepção de fadiga relacionada ao
trabalho foi avaliada por meio de questionário, com escore que varia entre 30
e 150 pontos; a necessidade de recuperação após o trabalho também
avaliada por questionário, com escore entre 0 e 100 pontos. Resultados: A
maioria dos pilotos eram homens (98%), viviam com campanheira(o) (88,5%)
e possuiam graduação ou pós-graduação (59,8%). Dentre os 391
respondentes, 62,7% eram comandantes e 37,3% co-pilotos. A jornada
média mensal de vôo relatada foi de 67,2 h (DP 7,7 h). Os turnos de trabalho
são irregulares e a maioria trabalhava em turnos que envolvem o horário
noturno (97,2%). O escore médio da fadiga foi de 68,4 (DP 16,1) e o de
necessidade de recuperação após o trabalho foi de 71,7 (DP 23). Foi
verificada uma correlação positiva entre essas duas variáveis (Spearman
0,61, p<0,01). Conclusão: Embora a média de horas voadas mensalmente
não tenha ultrapassado a regulamentação vigente do aeronauta, verificou-se
que quanto maior a percepção de fadiga maior a dificuldade em se recuperar
após o trabalho. Esse resultado mostra a relevância de serem avaliadas
questões relacionadas à organização do trabalho dos pilotos brasileiros,
posto que há recente discussão para a modificação do projeto de lei dos
aeronautas. Além da jornada de trabalho, aspectos como tempo de
deslocamento, qualidade do sono, horário de trabalho, descanso entre
jornadas, entre outros, também requerem atenção, pois podem estar
associados à fadiga. Apoio: Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil
– ABRAPAC.
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Produção em Série e Célula: Riscos para Saúde do Trabalhador
Negreiros, A. Rodrigues, P. Mendes, A.A.M.T, Padula, RS.
Universidade Cidade de São Paulo
rosimeire.padula@unicid.edu.br
Resumo
Contextualização: Após a revolução industrial no século XX foram criados dois
sistemas de produção, o sistema em série no qual o objetivo é a produção padronizada e
em larga escala e o sistema em célula que visa à qualidade e variedade do produto. A
diferença dos sistemas tem impacto na realização da atividade de trabalho e com o
aumento explosivo da produção, jornadas exaustivas e pouco tempo de descanso,
começaram a aumentar cada vez mais as doenças ocupacionais, se tornado um problema
de saúde publica mundial. Objetivos: Analisar as características do trabalho em série e
célula e os fatores de risco para a saúde do trabalhador. Métodos: Foram avaliados
cento e vinte trabalhadores de uma indústria do setor automobilístico de grande porte
dividido em dois grupos pelo modelo de produção (série e célula). Foram avaliadas
características pessoais e profissionais, o tempo de ciclo, nível de atividade física
(Questionário de Baecke), Risco ocupacional (Quick Exposure Check (QEC), e
Capacidade para o trabalho (Índice de capacidade para o trabalho (ICT). As análises dos
dados foram feitas por meio do programa estatístico SPSS 17.0. Será utilizado o teste de
Shapiro Wilk para verificar a distribuição dos dados e utilizados um nível de
significância de p<0,05 (5%). Resultados: A idade média do grupo série foi de 30,8 ±
6,3 anos e do grupo célula foi de 31,2 ± 6,5 anos, IMC médio do grupo série
24,78±2,7kg/m2 e do grupo célula 25,16±2,9 kg/m2. O tempo médio do ciclo de trabalho
no grupo em série foi 48,45±46,75 segundos e no grupo em célula foi de 68,73± 69,6, o
risco ocupacional teve a média maior no grupo série 95,6± 24,7 e a capacidade para o
trabalho não teve diferenças significantes entre os grupos. Conclusão: O trabalho no
sistema de produção em série causa mais riscos ocupacionais, maior demanda físico e
menor tempo de pausa quando comparado ao trabalho no sistema de produção em
célula.
Palavras Chaves: Saúde Ocupacional ,Dort ,Riscos Ocupacionais.
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Perfil da atenção secundária odontológica no Ceará: análise das
necessidades e atendimentos dos Centros de Especialidades
Odontológicas Regionais
Líllian de Queiroz Costa¹
Sílvia Morgana Araújo de Oliveira²
Marcelo Gurgel Carlos da Silva³

INTRODUÇÃO: Com a instituição da Política Nacional de Saúde Bucal, “Brasil
Sorridente”,

houve

melhoria

no

acesso

da

população

aos

serviços

odontológicos. Para atender a demanda de cuidados especializados em saúde
bucal, ocorreu progressivamente a instalação de Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) em todo País. No Ceará, seguindo essa tendência
nacional, essas novas unidades foram denominadas CEO-R ou Regionais por
prestarem atenção aos municípios circunvizinhos, e ofertarem serviços
especializados em Dentística, Prótese, Endodontia, Periodontia, Cirurgia,
Ortodontia e Pacientes com Necessidades Especiais. OBJETIVO: O objetivo
deste estudo foi analisar as necessidades e atendimentos realizados pelos
CEO-R do Estado do Ceará, de julho/2010 a junho/2013. METODOLOGIA:
Estudo analítico documental, transversal, cuja amostra incluiu as unidades
pertencentes à primeira fase do Programa de Expansão e Melhoria da
Assistência Especializada do Governo do Estado do Ceará: Acaraú, Baturité,
Juazeiro do Norte, Russas e Ubajara. Os dados foram coletados dos relatórios
mensais de procedimentos executados para suas respectivas Coordenadorias
Regionais de Saúde do Estado do Ceará (CRES). Para catalogação dos dados
adotou-se a categorização por especialidades e tipo de tratamento Os dados
foram compilados em semestres no programa SPSS for Windows, e realizadas
análises frequencial e paramétrica. RESULTADOS: Os resultados indicaram
que, em quase totalidade dos casos, houve destaque para o número de
atendimentos na especialidade de Ortodontia (30% dos atendimentos), com a
unidade de Baturité registrando o maior percentual. De modo contrário, a
Prótese foi à especialidade que apresentou menor indicador do total de
atendimentos realizados (8%), com ressalva registrada por Russas que obteve
mais que o dobro dessa média. Esses resultados demonstram as diferenças
das necessidades regionais existentes nas respectivas populações assistidas,
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e, ainda a dificuldade de estabelecimentos de metas possíveis de serem
atingidas, ou de imprevisibilidade dos resultados, quando se trata de previsão
de eventos com maior dependência dos fatores humanos. CONCLUSÃO:
Estudos analíticos, como o presente, possibilitam um acompanhamento das
políticas públicas que estão vigentes para a saúde bucal tornando-as mais
efetivas para as necessidades de suas populações.
1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade
Estadual do Ceará.
2 Dentista. Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará.
3 Professor titular da Universidade Estadual do Ceará e Pós-doutor em Economia da
Saúde pela Universidade de Barcelona.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DO MANGUEZAL DA
BAÍA DE VITÓRIA E A PREVALÊNCIA DE VÍRUS ENTÉRICOS EM CRIANÇAS DA
REGIÃO
Pratte-Santos R1, Loss SM1, Cassini ST1, Maciel ELN2, Miagostovich MP3, Keller R1*
Departamento de Engenharia Ambiental, 2Laboratório de Epidemiologia, Universidade Federal do
Espírito Santo – Vitória/ ES, Brasil
3
Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental, Instituto Oswaldo Cruz-Fiocruz, Rio de Janeiro,
RJ, Brasil
*e-mail: kellygtr@gmail.com

1

A água contaminada por esgoto sanitário é responsável por inúmeras doenças na população. A região
de São Pedro, Vitória-ES, possui um extenso manguezal que recebe descarte de esgoto sem
tratamento. A população local faz uso deste ambiente para recreação e atividades pesqueiras. Surtos
de gastroenterite na população infantil tem sido registrados com frequência sem que as causas sejam
investigadas. O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade microbiológica da água do manguezal da
Baía de Vitória e a prevalência de vírus entéricos em crianças da região. Amostras de águas
superficiais (n=48) foram coletadas no período de um ano em quatro sítios da Baía de Vitória. Foram
avaliados os parâmetros físico-químicos (temperatura, pH, salinidade, condutividade e turbidez) e
microbiológicos (coliformes termotolerantes, Enterococci, vírus entéricos) da água, conforme APHA
(2005). Amostras de fezes de crianças com sintomas de gastroenterite (n=134) foram coletadas em
duas Unidades de Saúde da região no mesmo período das coletas das amostras de água. A detecção de
vírus entéricos (rotavírus A, norovírus GII e adenovírus) nas amostras de água e fezes foi realizada
por ensaios moleculares de detecção do ácido nucleico viral (PCR convencional e quantitativa)
utilizando oligonucleotídeos específicos. De acordo com os resultados, verificou-se que em 41,7% dos
pontos de coleta (20/48), os parâmetros físico-químicos e microbiológicos estiveram classificados
como próprios à recreação de contato primário e atividades pesqueiras mediante legislação vigente.
As maiores porcentagens de não conformidade com o enquadramento legal foram observadas para
Enterococci (27/48; 56,3%). Os resultados mostraram que na maioria dos pontos de coleta analisados
(34/48; 70,8%) foram detectados vírus entéricos, mesmo nos pontos de coleta em conformidade com a
legislação. A concentração média de vírus na água variou de 1,6x100 a 1,5x104 cópias de
genoma/100mL. A estreita relação da população desta região com a água contaminada pode explicar a
alta prevalência de vírus entéricos encontrados na população infantil (93,3, IC95% 87,7-96,4). Esse
estudo mostrou que águas superficiais com parâmetros físico-químicos e microbiológicos em
conformidade com a legislação ambiental brasileira podem apresentar concentrações relevantes de
vírus entéricos. Os dados obtidos contribuíram para a compreensão deste ambiente como um potencial
transmissor de doenças diarreicas à população.
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EFETIVIDADE DA VACINA CONTRA ROTAVIRUS NA PREVENÇÃO
DE

INTERNAÇÃO

POR

DIARRÉIA

AGUDA

CAUSADA

POR

ROTAVIRUS SEGUNDO AS REGIÕES BRASILEIRAS: UM ESTUDO
CASO-CONTROLE
Autores: Ichihara, M.Y.T, Rodrigues, L.C, Santos, C.A.S.T, Leite,
J.P.G., Barreto, M.L.
Introdução: A eficácia e efetividade da vacina contra rotavírus têm
variado entre diferentes países e Regiões, sendo menor nos países com alta
mortalidade.
Objetivo: Este estudo irá avaliar a efetividade da vacina contra rotavírus
(monovalente,G1P[8]) na prevenção de internações por diarréias agudas
causadas por rotavírus nas Regiões brasileiras.
Método: Estudo de caso-controle de base hospitalar, envolvendo 10
hospitais, localizados nas cinco Regiões brasileiras, pertencentes ao Sistema
Nacional de Vigilância da Diarréia Aguda causada por rotavírus. Entre julho de
2008 a junho de 2012, foram selecionados 234 casos (entre 4 a 24 meses,
admitidos com diarréia aguda e amostra positiva com confirmação para
rotavírus) e 2438 controles hospitalares admitidos sem diarréia e pareados pela
distribuição da freqüência de sexo e faixa etária dos casos (frequency
matching). Destes, 130 casos e 945 controles pertenciam à Região Norte e 104
casos e 1493 controles eram provenientes das demais Regiões. A EV foi
estimada utilizando-se a análise multivariada de regressão logística não
condicional com estimação robusta de Jacknife.
Resultado: A EV (duas doses), ajustada por ano de nascimento,
variáveis do frequency matching (sexo e faixa etária) e por confundidores
global foi 72% (IC95%: 38-87); para a Região Norte foi 79% (IC95%: 40-93) e
para as demais Regiões foi 47% (IC95%: -0.9-75). A EV (uma dose) global
ajustada por ano de nascimento, variáveis do frequency matching e por
confundidores foi 57% (IC95%: 30-77); para a Região Norte foi 56% (IC95%:
43-66) e 44% (IC95%: -78-82) para as outras Regiões. Na Região Norte, 15
cepas de rotavirus foram encontradas: 40.2% eram G2[P4], 20.6% G1[P8] e
15.2% infecções mistas. Nas demais Regiões, 9 genótipos foram encontrados:
64.5% eram G2[P4], 8.9% G1[P8] e 2.5% infecções mistas.
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Conclusão: A EV (duas doses) global e para a Região Norte foi elevada
e semelhante a do estudo anterior. No entanto, a EV (duas doses) para as
outras Regiões foi inconclusiva devido ao pequeno número de casos.
Recomenda-se a continuidade da vacina rotavirus no PNI e o monitoramento
das cepas incomuns e novas de rotavirus para avaliação da efetividade da
vacina.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
PARA O CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO BÁSICA
Yonna Costa Barbosa1
Poliana Pereira Costa Rabêlo2
Alcione Miranda dos Santos3
Larissa Siqueira Lima4

RESUMO

INTRODUÇÃO: O enfermeiro da Atenção Básica deve estar preparado para atuar no
controle do câncer de mama e possui papel ímpar na realização das ações
programáticas. Para que estas ações sejam mais efetivas é importante que o profissional
adote uma postura de análise frente aos dados dos Sistemas de Informação em Saúde
(SIS) e então possa criar um plano de ação. OBJETIVO: Verificar a utilização dos
sistemas de informação em saúde para o controle do câncer de mama pelos enfermeiros.
MÉTODOS: Estudo descritivo, de corte transversal e com abordagem quantitativa.
Trata-se de um subprojeto da Pesquisa intitulada “Ações no controle do Câncer de
Mama: identificação das práticas na Atenção Básica” caracterizada como estudo
multicêntrico em desenvolvimento entre a Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP-USP). Estudo
realizado no período de abril de 2012 a agosto de 2013, em São Luís/MA com todos os
enfermeiros atuantes na Estratégia Saúde da Família inseridos nas 41 Unidades Básicas
de Saúde (UBS). No total de 95 enfermeiros, houve perda de 15,78%, devido ao fato
existirem profissionais de licença do serviço e férias no período da coleta de
dados. Utilizou-se um questionário estruturado com 32 questões, aplicado no serviço. A
análise dos dados foi realizada no programa EPI INFO 2008 versão 3.5.1. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa vinculado à Secretaria Municipal de Saúde
de São Luís. RESULTADOS: Dos 80 enfermeiros entrevistados, 75% (60) relataram
que apenas o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) era implantado na UBS;
12,5% (10) referiram que a UBS apresentava tanto o SIAB como o Sistema de
Informação do Controle do Câncer de Mama (SISMAMA); 13,75% (11) desconheciam
a presença de sistema de informação no serviço; e 1,25% (01) referiram também haver o
Sistema Integrado de Gestão e Assistência à Saúde (SIGA). Sendo que, para 73,8% (59)
dos enfermeiros os dados gerados pelos sistemas de informação (SIAB, SISMAMA,
SIGA) não lhes permitiam o planejamento das ações no controle do câncer de mama,
destes 39% (23) afirmaram que não havia um planejamento das ações. CONCLUSÃO:
Necessita-se sensibilizar os profissionais quanto à importância dos dados dos SIS para o
planejamento de suas atividades, e buscar meios para que esses dados sejam acessíveis.
1- Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Maranhão.
2- Enfermeira. Doutorado em Enfermagem em Saúde Pública pela EERP/USP em
andamento. Professora Assistente do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão e Coordenadora Adjunta do Programa PRÓ-SAÚDE/PET
SAÚDE da Universidade Federal do Maranhão.
3- Doutora em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Professora adjunta Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do
Maranhão.
4- Enfermeira.
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Palavras-chave: Câncer de mama. Atenção Primária à Saúde. Enfermeiros. Sistemas de
Informação em Saúde.

1- Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Maranhão.
2- Enfermeira. Doutorado em Enfermagem em Saúde Pública pela EERP/USP em
andamento. Professora Assistente do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão e Coordenadora Adjunta do Programa PRÓ-SAÚDE/PET
SAÚDE da Universidade Federal do Maranhão.
3- Doutora em Engenharia de Produção - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Professora adjunta Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do
Maranhão.
4- Enfermeira.
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HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA NA INFÂNCIA E VULNERABILIDADES DE
MULHERES
Bianka Sousa Martins Silva
Maura Maria Guimarães Almeida
Tânia Maria de Araújo

O presente estudo teve por objetivo identificar os comportamentos de risco de mulheres
que presenciaram violência na família durante sua infância e foram vítimas de violência
na vida adulta e traçar o perfil dessas mulheres segundo condições sociodemográficas e
econômicas. Trata-se de um estudo de corte transversal realizado com 2.819 mulheres
com idade acima de 15 anos residentes no município de Feira de Santana-BA. Os dados
foram coletados em visitas domiciliares com uso de ficha domiciliar e formulário
individual. Foram realizadas análises bivariadas e Teste do Qui Quadrado de Pearson,
considerando IC95% e p ≤ 0,05 para associação estatisticamente significante. Os
resultados indicaram uma prevalência (12,14%) de história de violência na infância
entre as mulheres vitimizadas na fase adulta. Foi possível observar que mulheres que
nunca foram à escola (15,08%), não brancas (12,61%) e que tinham renda de até 1
salário mínimo (14,17%) apresentaram maior ocorrência de violência física na infância.
As mulheres etilistas tiveram prevalência 1,43 vezes maior de ter sofrido violência na
infância e, em relação ao hábito de fumar, esta prevalência aumentou para 1,56. Apesar
da complexidade da violência, é necessário tirá-la da invisibilidade e efetivar diversas
medidas, como o preparo o atendimento das vítimas de violência e a implantação de um
serviço de proteção às mulheres vitimizadas, pois muitas se calam por medo de sofrer
represálias por parte de seus agressores.
Palavras chaves: Violência contra a mulher; Violência na infância; Estudos
Transversais
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A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NA ASSISTÊNCIA
AOS CONTATOS INTRADOMICILIARES DE PACIENTES COM
HANSENÍASE

Ana Eduarda Melo Queiroz
Karina Oliveira de Mesquita
Gleiciane Kélen Lima
Maria Socorro Carneiro Linhares
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas
Sandra Maria Carneiro Flor
Kellyanne Abreu Silva

RESUMO
INTRODUÇÃO: A hanseníase é doença infectocontagiosa crônica causada
pelo

Mycobacterium

dermatoneurológico,

leprae.

variando

em

Caracteriza-se
espectro

entre

por
dois

acometimento
pólos

estáveis

(tuberculóide e virchowiano), com formas intermediárias instáveis. A maior
morbidade da doença associa-se aos estados reacionais e ao acometimento
neural que podem causar incapacidades físicas e deformidades permanentes,
comprometendo significativamente a qualidade de vida dos pacientes, com
auto-estigmatização e vergonha. OBJETIVO: Pesquisa com objetivo de
investigar a percepção de profissionais da atenção básica sobre a assistência
aos contatos de pacientes com hanseníase. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido nos 15
Centros de Saúde da Família de Sobral, Ceará, Brasil. Foram entrevistados 40
profissionais, entre médicos e enfermeiros. O estudo foi realizado no período
de abril a maio de 2011. Para coleta dos dados, utilizou-se uma entrevista
semi-estruturada e para análise dos dados optou-se por aplicar a técnica do
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Para organização dos dados utilizou-se o
QuantiQualiSoft. RESULTADOS: Entre os resultados, destaca-se que, na rotina
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do exame dos contatos, é realizado agendamento, exame físico e vacinação.
Os discursos apontaram como dificuldades para prestar a assistência, o
desconhecimento dos pacientes sobre a doença; a incompatibilidade de
horários entre contatos e o funcionamento do Centro de Saúde da Família
(CSF); a grande demanda; espaço físico do CSF inadequado, e a falta de
experiência dos profissionais. CONCLUSÃO: A partir da realização do estudo,
foi possível verificar que não há uma sistematização da assistência que deve
ser prestada ao contato, não há um protocolo a ser seguido pelos profissionais,
de modo que, cada unidade realiza o agendamento e o exame de forma
singular. Notou-se também que há divergências nos discursos dos sujeitos,
visto que alguns aspectos que foram destacados como facilidades para alguns,
eram vistos como dificuldades para outros.

Palavras-chave:Hanseníase, Atenção à Saúde, Saúde Pública.
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Papel dos determinantes sociais e do acesso à Estratégia de Saúde da Família (ESF) no
diagnóstico do câncer do colo do útero em estadiamento avançado
Rosângela Oliveira dos Anjos1, Yesica Liseth Rios Hernandez1, Euzeli Araújo Silva2, Camila
Gomes de Souza Andrade2, Thaís Nonato dos Santos3, Luciana Jaqueline Xavier Silva4, Mariana
Kikuti4, Deraldo Fernando Falcão Filho5, Guilherme Sousa Ribeiro6
1
2
3
4
5
6

Graduanda em Enfermagem - Escola de Enfermagem/Universidade Federal da Bahia,
Graduada em Saúde Coletiva - Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia,
Graduanda em Saúde Coletiva - Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia,
Doutoranda em Saúde Pública- Instituto de Saúde Coletiva/Universidade Federal da Bahia,
Mestre em Medicina Investigativa e Médico do Hospital Aristides Maltez,
Professor Adjunto do Instituto de Saúde Coletiva/ Universidade Federal da Bahia e
Pesquisador Colaborador do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz/Fundação Oswaldo Cruz

O câncer do colo do útero permanece como um problema de saúde pública no Brasil. A doença
acomete as mulheres socialmente mais vulneráveis e com menor acesso aos serviços de saúde.
No Brasil, a maioria dos casos é diagnosticada em fase avançada, limitando a sobrevida. O
objetivo deste estudo foi investigar a influência do nível socioeconômico e do acesso à Estratégia
de Saúde da Família (ESF) sobre o estadiamento da doença no momento do primeiro
atendimento em um serviço especializado.
Entre 05/2011 e 10/2013, foi realizado um estudo de corte transversal no hospital de referência
para neoplasias de Salvador-BA. Os critérios de inclusão foram: idade ≥18 anos, diagnóstico
histopatológico da doença e ausência de tratamento prévio. Foram coletados dados
demográficos, socioeconômicos e de acesso a serviços de saúde por meio de entrevista. O
estadiamento da doença foi realizado pela equipe de oncoginecologia do hospital e classificado
em estadiamento inicial ou avançado. Regressão multivariada de Poisson com variância robusta
foi utilizada para determinar as razões de risco (RR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%)
associadas ao diagnóstico da doença em estágio avançado.
Das 758 mulheres incluídas no estudo, 631 (83,5%) apresentavam a doença em estágio
avançado. A mediana de idade das pacientes foi de 50 (IIQ: 40-61) anos, 77,2% delas eram
procedentes do interior, 51,0% tinham o ensino fundamental incompleto e 61,5% pertenciam às
classes econômicas D ou E. Cadastro no Programa Bolsa Família e acompanhamento pela ESF
foram referidos por 44,1% e 64,6% das pacientes, respectivamente. 69,3% das pacientes nunca
tinham realizado o exame citopatológico do colo do útero ou tinham feito após o início dos
sintomas da doença. Análise multivariada identificou os seguintes fatores associados ao
estadiamento avançado da doença: idade de 45-59 anos (RR: 1,10; IC 95%: 1,01-1,20) e ≥60
anos (1,14; 1,05-1,25), comparadas à <45 anos; ensino fundamental incompleto (1,12; 1,01-1,25)
e acompanhamento pela ESF (0,92; 0,86-0,98).
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O início do cuidado do câncer do colo do útero em um estadiamento avançado parece ser
determinado por piores condições sociais e pela falta de acesso à ESF. Redução das
desigualdades sociais e ampliação do acesso e da qualidade da ESF são ações críticas para
prevenção, diagnóstico precoce e melhoria da assistência de mulheres com câncer do colo do
útero.
Palavra- chave: Câncer do colo do útero; epidemiologia; determinantes sociais em saúde,
estratégia de saúde da família.
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RESUMO
Avaliação da função pulmonar de crianças dos municípios de Anchieta e Guarapari
(ES) por espirometria e sua correlação com a qualidade do ar

Camila Alves S. do Amaral, Suelem Missagia, Alessandra Santos de Jesus,
Marcos Abdo Arbex, Ubiratan de Paula Santos, Marcos Ribeiro, Lourdes
Conceição Martins, Paulo Hilário do Nascimento Saldiva, Luiz Alberto Amador
Pereira, Alfésio Luís Ferreira Braga
INTRODUÇÃO: A região de Guarapari e Anchieta, ao sul do estado do Espírito Santo
apresenta um parque industrial em crescimento que gera na população local uma
preocupação em relação à piora da qualidade do ar e aos efeitos adversos sobre a
população residente. OBJETIVO: Avaliar a função pulmonar de crianças por
espirometria e sua correlação com a qualidade do ar em Anchieta e Guarapari.
MÉTODOS: Estudo de painel com 121 escolares (idade entre 8 e 16 anos), estudantes
em Anchieta área exposta, e Guarapari área não exposta. Entre maio de 2008 e maio
de 2009 foram realizados exames de espirometria mensais. Foram aplicados
questionários para obtenção de dados biodemográficos e um questionário validado –
ISAAC, para investigar informações referente a presença de asma e alergias
respiratórias e cutâneas. Rede de monitoramento da qualidade do ar que mede
material particulado forneceu informações diárias sobre as concentrações deste
poluente para o período analisado. Foi realizada análise descritiva, teste t e modelos
de regressão de efeitos mistos, incluindo-se variáveis meteorológicas, presença de
asma e alergias respiratórias e, índice de massa corpórea. RESULTADOS: 86
crianças concluíram o estudo. As médias mensais da razão entre volume expiratório
forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada e pico de fluxo expiratório, em
alguns meses, foram menores na área exposta enquanto que o inverso ocorreu para o
tempo expiratório final. Houve relação inversamente proporcional entre a variação do
material particulado e todos os parâmetros de espirometria exceto o tempo expiratório.
Para uma variação de 14,03 μg/m3 no PM10 foram observadas reduções de 1,13% (IC
95%: 0,13; 2,14) no volume expiratório forçado no primeiro segundo (média móvel de
cinco dias), de 0,95% (IC 95%: 0,32; 1,58) na relação entre volume expiratório forçado
no primeiro segundo e capacidade vital forçada (média móvel de três dias), e de
2,96% (IC 95%: 1,46; 4,46) no pico de fluxo expiratório (média móvel de cinco dias).
Em relação ao tempo expiratório houve um efeito diretamente proporcional, com um
acréscimo de 3,54% (IC 95%: 0,88; 6,20) na média móvel de três dias. CONCLUSÃO:
Mesmo com níveis de material particulado dentro dos padrões nacionais de qualidade
do ar foi observada piora da função respiratória em crianças e adolescentes residentes
nos Municípios de Anchieta e de Guarapari (ES).
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Perfil de comportamentos, condições de saúde e uso de serviços de saúde de
homens adultos, segundo filiação a plano de saúde: estudo de base populacional em
Campinas, São Paulo.
Tássia Fraga Bastos1, Maria Cecília Goi Porto Alves2, Marilisa Berti de Azevedo
Barros1.
Objetivo: Identificar as diferenças nos comportamentos, condições de saúde e uso de
serviços de saúde entre homens adultos, segundo filiação a plano privado de saúde.
Método: Estudo de base populacional, com dados provenientes do Inquérito de Saúde
de Campinas, realizado em 2008 (ISACamp 2008). A amostra é composta por 1.063
homens, de 20 anos ou mais, residentes em Campinas. A variável independente
principal foi posse de plano de saúde, obtida por meio da pergunta "O(a) senhor(a) é
beneficiário(a) de algum plano de saúde?". Foram verificadas associações entre a
variável independente e as dependentes e estimadas razões de prevalência por meio de
regressão de Poisson.
Resultados: Entre os homens incluídos no estudo, 43,3% eram filiados a plano de
saúde. Maiores proporções de pessoas de cor de pele preta/parda, de não naturais de
Campinas, com menor escolaridade e renda foram observadas no segmento sem plano
de saúde comparado ao grupo dos que tem plano. Os que não possuíam plano de saúde
apresentaram maiores prevalências de comportamentos prejudiciais à saúde, como
tabagismo (RP=1,61), maior grau de dependência ao tabaco (RP=1,75), inatividade
física no lazer (RP=1,15), consumo alimentar inadequado e de autoavaliação
ruim/muito ruim da saúde global (RP=2,13). Entre os problemas de saúde, dor de
cabeça frequente/enxaqueca (RP=1,45) foi maior entre não cobertos por plano e a
alergia mais referida nos filiados a plano de saúde (RP=1,47). Os filiados a plano de
saúde tiveram maior prevalência de consulta ao dentista no último ano (RP=1,63) e de
exames preventivos de câncer de próstata, PSA (RP=1,51) e exame de toque (RP=1,60),
realizados para homens com 40 anos ou mais.
Conclusão: Os segmentos estudados são substancialmente diferentes, quanto às
características demográficas e socioeconômicas. Essas diferenças se estendem para os

1
2

Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Ciências Médicas, Unicamp.
Instituto de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
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comportamentos prejudiciais à saúde, sendo o subgrupo que não possui plano de saúde
mais afetado, assim como no relato de pior saúde global e na menor utilização de
consultas odontológicas e de exames preventivos. Esses resultados evidenciam os
principais fatores de risco e a dificuldade de acesso a alguns serviços por parte dos que
não possuem plano, que devem ser considerados nas ações de saúde voltadas para a
população masculina, e reafirmam a necessidade de atenção integral e equitativa à saúde
dos homens do município de Campinas.
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FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS DE TRÊS MUNICÍPIOS DO PIAUÍ, BRASIL –
COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS.

GONDINHO, Brunna Verna Castro*; MATOS, Camila do Vales;
MEDEIROS; SANTOS, Nayanna Regina Fortes Monte; BARROS, Hugo
Leonardo Mendes; SIMPLICIO, Alexandre Henrique de Melo; MOURA,
Marcoeli Silva.

A fluoretação das águas de abastecimento público é considerada o
método mais eficiente para o controle da cárie dentária.

Entretanto, a

fluoretação deve ser realizada de forma contínua e dentro de uma faixa ideal
para contemplar o binômio riscos/benefícios desta medida de saúde publica. O
objetivo deste estudo foi comparar as diferentes técnicas para análise da
concentração de flúor nas águas distribuídas nas cidades Teresina, Parnaíba e
Floriano, todas localizadas no estado do Piauí- Brasil. Para a coleta das
amostras, foram selecionados aleatoriamente bairros representativos das
regiões administrativas de cada cidade, e foram avaliadas por 3 métodos
distintos: o praticado pela agência distribuidora de água no estado do Piauí
(colorimétrico

de

alizarina),

o

realizado

pelo

LACEN

–

Piauí

(espectofotométrico), e o realizado no Laboratório da Universidade Federal do
Piauí (eletrométrico). No resultado da comparação entre técnicas, o método
utilizando o eletrodo íon específico foi o que apresentou resultados mais
precisos em relação as demais técnicas testadas. Conclui-se que é necessário
implantar medidas eficientes de controle e heterocontrole permanentes para
garantir a eficácia da fluoretação de águas no Estado do Piauí.

Descritores: Flúor; Fluoração; Abastecimento de Água; Vigilância
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CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS E MORTALIDADE POR ACIDENTES DE
TRÂSITO E TRANSPORTE NA I GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NO
ESTADO DE PERNAMBUCO
BARBOSA, Celivane Cavalcanti1; SANTOS, Kathleen Moura dos1; LOPES, Cecília
Guimarães Vilaverde 2 ; FALCÃO, Marcelo Ferreira Lima 3 ; MARINHO,
Ivanise 4; BRITO, Cintia Michele Gondim5.
(1) Enfermeira, Residente do Programa Multiprofissional em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Pernambuco; (2) Sanitarista do Planejamento, I Regional de Saúde, PE; (3)
Gerente da I Regional de Saúde, PE; (4) Sanitarista do Planejamento, I Regional de Saúde, PE; (5) Sanitarista da
Vigilância em Saúde, I Regional de Saúde, PE

Introdução. Os estudos de mortalidade por causas externas e, especificamente, por
acidentes de transporte terrestre, têm fornecido importantes indicações quanto às
características das vítimas e quanto à sua magnitude e transcendência em diversas
localidades, proporcionando subsídios para a instalação de medidas que visem a reduzir
este tipo de morte, geralmente evitável e prematura. Objetivos. Descrever as
características sociodemográficas dos óbitos por acidentes de trânsito e transporte e o
coeficiente de mortalidade. Método. Trata-se de um estudo transversal, observacional
com caráter descritivo, composto de 3110 óbitos por acidentes de trânsito e transporte
terrestre ocorridos na I Gerência Regional de Saúde (GERES)/PE, nos anos de 2008 a
2012. Os dados foram secundários obtidos pelo Sistema de Informação de Mortalidade
(SIM), os acidentes acidentes de trânsito e transporte correspondem aos códigos V01 a
V99 do capítulo XX – Causas externas de morbidade e mortalidade, da 10ª Revisão da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Resultados. Dos 3110 óbitos por
acidentes de trânsito e transporte entre os anos de 2008 a 2012, verificou-se que o maior
quantitativo de óbitos por acidentes segundo classificação do CID-10 são os que
ocorrem em pedestre (33,63%), posterior a este são os outros acidentes de transporte
terrestre (26,11%), em seguida dos motociclista (21,93%). Os óbitos são caracterizados
pelo maior quantitativo no sexo masculino (81,41%), nas faixas etária entre 20 a 29
anos (25,98%), 30 a 39 anos (19,84%), e 40 a 49 anos (15,31%), solteiros (62,38%),
raça (cor) parda (82,09%), anos de estudos entre 4 a 7 anos (30,93%), 8 a 11 anos
(24,41%). Entre os municípios pertencentes a I GERES, Recife (37,3%) e Jaboatão dos
Guararapes (14,5%) são que se sobressaem. Já o Coeficiente de Mortalidade por
acidentes de trânsito e transporte entre os anos de 2008 a 2012, observa-se uma taxa
elevada no ano de 2010 com 17,96 por 100.000 mil habitantes e uma redução de
17,44% entre os anos de 2011 e 2012. Conclusão. Os resultados revelam que os
acidentes de transporte terrestre constituem-se importante causa de morbimortalidade e
sugerem a necessidade de estratégias específicas de prevenção com vistas a reduzir
esses eventos, dimensionando a magnitude desses eventos como problema de saúde
pública.
Descritores: Mortalidade. Acidentes de trânsito e transporte. Saúde pública.
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Situação vacinal dos estudantes de um centro de ciências da saúde de
uma universidade federal
Elaine Amaral Andrade
Larissa Oliveira
Paloma de Sousa Pinho Freitas
Sara de Pinho Gonçalves Almeida
Introdução: A vacinação tem por objetivos principais a erradicação de doenças
no Brasil e a proteção à saúde do indivíduo e da coletividade. Levando em
consideração que os discentes da área de saúde têm conhecimentos prévios
espera-se que o mesmo tenha atenção especial à sua própria saúde. Objetivo:
o estudo teve o objetivo de analisar o estado vacinal dos discentes do Centro
de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB). Metodologia: Este trabalho tem abordagem quantitativa, e o desenho
de pesquisa foi de corte transversal. A pesquisa foi realizada na UFRB no
campus de Santo Antonio de Jesus, Bahia com um censo composto por 582
discentes da instituição dos 04 cursos do campus (enfermagem, nutrição,
bacharelado interdisciplinar em saúde e psicologia). Utilizou-se um questionário
estruturado e o SPSS, na versão 18.0, para construção do banco de dados. O
trabalho foi aprovado no CEP-UFRB. Resultados: dentre os 582 discentes,
23% eram do curso de psicologia, 19,8% de nutrição, 33,3% enfermagem e
23,9% do BIS. A população estudada foi eminentemente feminina (78%),
solteira (86,4%) e que não tinha renda própria (78%). Quanto a vacinação
contra Hepatite B, 72,7% referiram já ter tomado essa vacina, no entanto,
66,8% tinham esquema incompleto e 61% não fizeram o Anti-HBS. Quanto a
febre amarela, 73,4% disseram já ter sido vacinado e 58,1% há a menos de
dez anos; 83% tomaram a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola),
mas apenas 28% estavam com esquema de duas doses; destaca-se que a
maior prevalência foi da dT (difteria e tétano) com 84% dos discentes
imunizados, contudo apenas 40,5% referiram estar com esquema ideal de três
doses há menos de dez anos. Considerações: Com a observação das lacunas
presentes na vacinação dos discentes da UFRB ressaltamos a importância de
implementações nos planos de aulas quanto essa temática em todos os
cursos, além disso, já foi implantado, em parceria com a gestão municipal,
Ações de Vacinação no CCS/UFRB a cada quatro meses, pois observou-se
que, mesmo imersos no âmbito da saúde, os discentes mantinham-se distante
da imunização. Somado a essas ações, atividades educativas foram realizadas
durante a coleta de dados e pretende-se implantar um projeto de extensão
como ação permanente, principalmente por entender que a formação desses
discentes precisam de práticas mais transformadoras.
Palavras-chave: universidade, imunização, discentes.
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1

TABAGISMO E ATIVIDADE FÍSICA ENTRE ESCOLARES
TÓPICO: EPIDEMIOLOGIA DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS
Autores: Alexandre Dido Balbinot, Rogério Lessa Horta, Vanessa Andina Teixeira,
Simone Poletto, Valenca Lemes Grapiglia
RESUMO
Introdução: O consumo de tabaco, entre outras substâncias psicoativas, por
escolares é uma preocupação mundial. Os padrões de atividade física se modificam
na adolescência e há relatos de associação entre os dois comportamentos.
Objetivo: Examinar a relação entre a prática de atividade física e o uso de tabaco
entre escolares de 12 a 14 anos de idade de dois municípios de porte médio do sul
do Brasil. Método: Estudo transversal de base escolar com amostra probabilística
que envolveu todas as escolas dos municipios de Sapiranga e Lajeado, no Estado
do Rio Grande do Sul, preservando a proporcionalidade por sexo, idade e rede de
ensino. As análises foram precedidas de controle para efeito de delineamento para a
variável escola e os dados foram submetidos ao Teste de Qui Quadrado de Pearson
e Regressão de Poisson ajustada para prática de esporte, situação conjugal,
atividade religiosa, exposição a violência, atividade sexual e morbidade psiquiátrica
(SRQ20). Resultados: Foram analisadas 2189 entrevistas, sendo 86,0% (IC95%:
84,6% - 87,5%) de jovens vinculados a escolas públicas, 97,2% (IC95%: 96,5% 97,9%) do ensino fundamental e 54,7% (IC95%: 52,6% - 56,8%) do sexo feminino.
Foram caracterizados como ativos (300 minutos semanais ou mais) 36,9% (IC95%:
34,7% - 39,0%) da amostra. O uso de tabaco foi relatado por 5,9% (IC95% 4,9 – 6,9)
dos escolares, e por 8,1% (IC95%: 6,1% - 10,1%) daqueles caracterizados como
ativos, com probabilidade 77% maior de haver relato deste comportamento entre os
ativos, se comparados aos inativos (RP: 1,77; IC95%: 1,24-2,54; p=0,002).
Conclusão: A prática de atividade física se associa ao tabagismo entre os
escolares. Há necessidade de maiores investigações, inclusive com delineamento
qualitativo, que verifiquem, por exemplo, se esta associação pode ser mediada por
maior circulação por diferentes ambientes ou supervisão insuficiente nas atividades
por profissionais e responsáveis, além do papel do apelo midiático das empresas de
tabaco.
PALAVRAS-CHAVE: Atividade física; Tabaco; Escolares.
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UMA MEDIDA DE COMPETITIVIDADE HOSPITALAR PARA
AUXÍLIO DA GESTÃO EM SAÚDE
Natália S. Chiari1; Isabelle Carvalho2; Milton R. Laprega3; Domingos Alves3.
1

Programa de Pós Graduação Interunidades em Bioengenharia (EESC/FMRP/IQSC) - Universidade de São
Paulo. São Carlos, SP, Brasil.
2
Programa de Pós Graduação em Saúde na Comunidade; (FMRP) - Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto,
SP, Brasil.
3
Departamento de Medicina Social; (FMRP) - Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto, SP, Brasil.

Introdução: O grau de competitividade hospitalar tem sido utilizado como forma de melhorar
a eficiência e a qualidade da assistência à saúde. Entretanto, os métodos tradicionais utilizados
para medir esta competição não são capazes de representar este fenômeno de forma eficaz.
Este fato se dá, principalmente, por estas medidas não conseguirem capturar importantes
características deste evento. Neste sentido, identificou-se a necessidade de estudar as
diferentes medidas usadas para representar a competição hospitalar na tentativa de encontrar a
que melhor representasse esse fenômeno. Objetivo: Apresentar uma medida de
competitividade hospitalar para auxílio da gestão em saúde. Métodos: Foi feita uma revisão
da literatura onde buscou-se identificar métodos eficazes para representar, de maneira
fidedigna, o grau de competição hospitalar. Resultados: Os métodos mais eficazes que vêm
sendo utilizados para medir a competição hospitalar são baseados na Teoria do Overlap de
Nichos, ou seja, dados dois hospitais i e j e dois conjuntos A e B, onde A representa os
pacientes atendidos por i e B representa os pacientes atendidos por j, o grau de competição
pode ser representado por A∩B. Das medidas estudadas, a Aproximação Relacional proposta
por Min-Woong Sohn foi a que melhor representou a competição e é expressa por
onde
é a quantidade de pacientes atendidos no hospital i
vindos do município k e
é a quantidade de pacientes atendidos no hospital j vindos do
município k. Do ponto de vista do hospital i,
representa a quantidade de competição que
ele recebe do hospital j e
representa a quantidade de competição que ele exerce sobre j.
Um coeficiente de competição de 0,5 significa um overlap de 50% do “nicho” de pacientes do
hospital. Conclusão: A competição hospitalar pode ser um importante indicador da qualidade
da assistência hospitalar e a Aproximação Relacional se mostrou uma medida eficiente para
expressar o coeficiente de competição. Entretanto, por se tratar de uma estatística de segunda
ordem, sua compreensão pode ser dificultada, ou até impossibilitada, pelos gestores de saúde.
Uma solução seria a inserção dessa estatística num Portal Web voltado para auxílio da gestão
hospitalar, que é o caso do Portal ORAH, que tem como característica disponibilizar
informações de apoio à gestão de forma simples e compreensível.
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Identificação de microrganismos em superfície de poltronas para
hemodiálise
Natália Cristina Ferreira, Enfermeiro.Mestranda do Programa de Pós Graduação Mestrado
profissional pelo Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de
Botucatu/UNESP-Brasil. e- mail nataliafactori@hotmail.com
Ione Correa, Enfermeiro. Profa Dra no Programa de Pós Graduação Mestrado profissional pelo
Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP-Brasil. e-mail
icorrea@fmb.unesp.br

Introdução: Os estabelecimentos de saúde e as superfícies inanimadas que cercam o
paciente guardam íntima relação com as infecções relacionadas a assistência a
saúde, sendo importantes reservatórios podendo disseminar microrganismos através
do contato direto e indireto. Objetivo: Diante da problemática, o estudo objetivou
identificar os microrganismos nas diferentes áreas da superfície das poltronas para
hemodiálise. Metodologia: É um estudo transversal de carater descritivo e quantitativo
realizado no Hospital Estadual Bauru, a amostra foi composta por quatro poltronas que
foram subdivididas em cinco locais diferentes onde foram colhidas as amostras em
momentos alternados. O produto utilizado para higienização das poltronas foi o álcool
a 70%. Para a coleta das amostras utilizou-se campo estéril fenestrado para garantir a
coleta sempre no mesmo local utilizando Swab estéril. Após foi realizado teste de
antibiograma das bactérias isoladas. Resultados: O resultado mostrou que as
principais bactérias encontradas foram Staphilococcus sp, seguido de bacilus Gram
positivo, Staphilococcus aureus, Pseudomonas stutzeri, Enterobacter cloacae e
Acinetobacter balmanni, com predominância de crescimento bacteriológico no braço
esquerdo da poltrona coincidindo com o braço dos paciente que possui fistula artério
venosa (70%). Conclusão: Concluiu-se que a poltrona para hemodiálise tem grande
importância no controle de disseminação de microrganismos pela elevada carga
bacteriológica apresentada independentemente do horário de coleta e procedimento
realizado.
Palavras-chave: Infecção hospitalar. Prevenção e controle. Análise bacteriológica.
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FATORES ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CRIANÇAS DE UM
HOSPITAL PÚBLICO DE FEIRA DE SANTANA – BA

Objetivo: Identificar os fatores associados à ocorrência de casos de leishmaniose visceral em
crianças no período de 2008 a 2011. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com
abordagem qualitativa realizado em um Hospital Especializado de Feira de Santana-BA. Os
sujeitos do estudo foram crianças menores de 12 anos com diagnóstico de leishmaniose
visceral totalizando 12 indivíduos, de ambos os sexos. Os dados foram coletados dos
prontuários através de formulário próprio que continha informações socioeconômicas,
familiares (informações acerca da doença) e demográficas (sexo, idade). Foi realizada uma
análise descritiva através do cálculo das freqüências absolutas e relativas. Resultado: Cerca de
58,3% das crianças eram de famílias de baixa condição socioeconômica e com renda menor
que um salário mínimo; 58% procediam da zona rural e 50% moravam em locais sem infraestrutura; 33% tinham água encanada e17%, esgotamento sanitário. O maior número de casos
foram em crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, sendo o sexo feminino mais prevalente (83%).
A pesquisa mostrou que 83% dos familiares não tinham nenhum conhecimento da doença.
Conclusão: A leishmaniose visceral está associada às más condições de saneamento básico, às
baixas condições socioeconômicas e a falta de informação dos familiares acerca da doença.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral; Calazar; Análise qualitativa.
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JESSICA CARVALHO NASCIMENTO, KELLY ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRA, DÁRIA LIDIANE MENEZES DE MESQUITA MOURA,
CINOÉLIA LEAL DE SOUZA

A SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS GARIS

Introdução: Um dos principais assuntos de debates na pesquisa em saúde são as
questões relacionadas à saúde dos trabalhadores, visto que estão cotidianamente
expostos a agentes ambientais de risco que podem ser geradores de acidente de trabalho,
doença ocupacional ou doença relacionada ao trabalho. As diferentes atividades
desenvolvidas pelos garis da prefeitura municipal de Lagarto, na área urbana, são a de
varredura de ruas, capinação, coletas de detritos orgânicos e inorgânicos, como também
cumprem a tarefa de dar o destino final ao lixo domiciliar, industriais e hospitalares. Os
trabalhadores que se encarregam da higiene pública ao manusear o lixo estão expostos a
inúmeros riscos que futuramente podem desencadear várias patologias, contribuindo de
maneira gradativa para a desvalorização da ocupação. Objetivo: Conhecer a percepção
de riscos ambientais e as estratégias de enfrentamento dos problemas de saúde dos
trabalhadores garis da cidade de Lagarto-Se. Métodos: Trata-se de uma pesquisa
descritiva de natureza quantitativa, realizada através de levantamento de dados por meio
de questionário, para verificar as condições de saúde e trabalho dos garis em LagartoSE. Foram entrevistados 54 trabalhadores, o que corresponde a um universo de 55,62%.
Resultados: De acordo com os dados coletados, 24,1% dos trabalhadores entrevistados
têm entre 25 a 30 anos; quanto ao tempo de serviço, 31,5% têm de 12 a18 meses; dos
agravos mais frequentes, 40,7% foram DORT; quanto à frequência que utiliza atestado
médico, 48,1% usam uma vez ao ano; sobre os sintomas ao manusear o lixo, a maioria
respondeu estar acostumada, sendo 46,3%, em seguida veio mal-estar com 28,8%; o que
mais incomoda no dia a dia é a poeira nos olhos, 22,2%; quanto à exposição a agentes
químicos como baterias e pilhas, a maioria, 70,2% disse nunca se acidentar; quanto à
frequência de acidentes com material pérfuro-cortante 29,6% se acidentam uma vez ao
mês; e em relaçãoa visão da sociedade, 50% disse sentir-se muito discriminado pelo seu
serviço. Conclusão: Diante do levantamento de dados coletados a pesquisa mostra uma
realidade na qual precisa ser implantada uma educação continuada, tendo em vista o
progresso no espaço de trabalho, dos aparelhamentos, da redução e eliminação da
exposição do trabalhador a riscos.
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Título: Estrutura Dimensional da versão em português do “Demand-ControlSupport Questionnaire (DCSQ)” aplicados em professores da rede estadual de
ensino
Autores: Marcela Maria Birolim, Hellen Geremias dos Santos, Selma Maffei de
Andrade, Arthur Eumann Mesas, Mariana Ragassi Urbano
Tópico: Outros tópicos em epidemiologia
Introdução: O Demand Control Support Questionaire (DCSQ) considera o
estresse no trabalho a partir da interação entre três dimensões: demandas
psicológicas, controle sobre o trabalho e apoio social. Entretanto, a estrutura
dimensional do questionário pode diferir entre grupos ocupacionais específicos.
Objetivo: Avaliar a estrutura dimensional e a consistência interna da versão
em portugês do DCSQ em professores da rede estadual de ensino de Londrina
(PR). Métodos: Realizou-se análise fatorial exploratória (AFE) seguida de
análise fatorial confirmatória (AFC) em amostra de 842 professores que
preencheram completamente o DCSQ no estudo seccional Pró-Mestre. Tanto
para a AFE quanto AFC foram utilizados matriz de correlação policórica e
estimador robusto de mínimos quadrados ponderados (WLSMV). A AFC testou
a estrutura completa do DCSQ e a sugerida pela AFE. Para a seleção dos
modelos adotou-se como critério cargas fatoriais padronizadas (λ) ≥ 0,40 e a
avaliação dos índices de ajuste, de modificação e resíduos padronizados. A
consistência interna foi avaliada por meio do cálculo da confiabilidade
composta (CC) e a validade convergente pela variância média extraída (VME).
Resultados: A AFE sugeriu quatro fatores que juntos explicaram 55 % da
variância comum dos dados. O modelo de melhor ajuste foi o sugerido pela
AFE com a retirada dos itens: tempo suficiente para o cumprimento das tarefas
(λ=0,36), exigências contraditórias ou discordantes (λ=0,29) (dimensão
demanda), possibilidade de aprender coisas novas (λ=0,31) e trabalho
repetitivo (λ=-0,12) (dimensão descrição de habilidades). A CC e a VME para o
modelo reduzido foram consideradas aceitáveis para todas as dimensões
(valores acima de 0,70 e acima de 0,50, respectivamente), sendo observados
menores valores na CC e VME na sub-dimensão descrição de habilidades. A
VME também foi mais baixa (0,58) para a dimensão apoio social. Conclusão:
A dimensão contole sobre o trabalho é formado por duas dimensões distintas:
descrição de habilidades e autoridade de decisão e para a amostra com
professores, a retirada de quatro itens da escala melhorou o ajuste do modelo.
Pesquisas futuras devem avaliar a estrutura fatorial da DCSQ em outras
profissões.
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Estratégias	
   de	
   urbanização	
   de	
   favelas	
   podem	
   impactar	
   os	
   efeitos	
   na	
   saúde	
   dos	
  
moradores?	
   Resultados	
   preliminares	
   sobre	
   a	
   análise	
   da	
   mortalidade	
   de	
   moradores	
  
do	
  Projeto	
  Vila	
  Viva	
  
Amélia	
  Augusta	
  de	
  Lima	
  Friche,	
  Maria	
  Angélica	
  de	
  Salles	
  Dias,	
  Mariana	
  de	
  Melo	
  
Santos,	
  Priscila	
  Brandão	
  dos	
  Reis,	
  Cláudia	
  Silva	
  Dias,	
  Waleska	
  Teixeira	
  Caiaffa	
  
	
  
Introdução:	
   Desde	
   2002,	
   intervenções	
   urbanas	
   em	
   vilas	
   de	
   alta	
   vulnerabilidade	
   vem	
  
sendo	
   realizadas	
   em	
   Belo	
   Horizonte,	
   MG.	
   Estas	
   intervenções	
   incluem	
   urbanização	
   de	
  
vias,	
   construção	
   de	
   unidades	
   habitacionais,	
   erradicação	
   de	
   áreas	
   de	
   risco,	
   ampliação	
  
do	
  acesso	
  a	
  serviços	
  públicos	
  e	
  implantação	
  de	
  equipamentos	
  de	
  proteção	
  social	
  e	
  de	
  
lazer,	
   fazendo	
   parte	
   da	
   política	
   do	
   governo	
   municipal.	
   Entretanto,	
   os	
   efeitos	
   dessas	
  
intervenções	
  sobre	
  a	
  saúde	
  ainda	
  são	
  pouco	
  conhecidos.	
  	
  
Objetivo:	
   Avaliar	
   o	
   impacto	
   da	
   estratégia	
   de	
   urbanização	
   de	
   favelas	
   PAC	
   /Vila	
   Viva	
  
sobre	
  a	
  saúde	
  dos	
  residentes,	
  a	
  partir	
  de	
  análise	
  de	
  séries	
  históricas	
  de	
  mortalidade.	
  	
  
Método:	
   Estudo	
   ecológico	
   que	
   utilizou	
   série	
   histórica	
   de	
   informações	
   sobre	
  	
  
mortalidade	
   para	
   avaliar	
   o	
   impacto	
   da	
   intervenção	
   urbana	
   PAC/Vila	
   Viva	
   em	
   Belo	
  
Horizonte.	
  Foram	
  selecionadas	
  uma	
  vila	
  com	
  intervenção,	
  uma	
  vila	
  sem	
  intervenção	
  e	
  
a	
   cidade	
   como	
   um	
   todo,	
   excluindo-‐se	
   as	
   vilas.	
   Taxas	
   de	
   mortalidade	
   por	
   agravos	
  
selecionados	
   –	
   doenças	
   infecciosas,	
   doenças	
   cardiovasculares,	
   doenças	
   crônicas	
   e	
  
causas	
  externas	
  –	
  e	
  a	
  mortalidade	
  proporcional	
  por	
  idade	
  no	
  período	
  de	
  2002	
  a	
  2012,	
  	
  
foram	
  utilizadas	
  para	
  comparar	
  as	
  três	
  áreas.	
  A	
  tendência	
  de	
  mortalidade	
  no	
  período	
  
foi	
  analisada	
  por	
  meio	
  de	
  curvas	
  de	
  suavização.	
  
Resultados	
  :	
  Investigando	
  as	
  diferenças	
  intra-‐urbanas	
  na	
  mortalidade	
  proporcional	
  por	
  
grupos	
   etários,	
   considerando	
   as	
   três	
   áreas	
   de	
   comparação,	
   observou-‐se	
   maior	
  
mortalidade	
   proporcional	
   nas	
   faixas	
   de	
   população	
   de	
   jovens	
   e	
   adultos,	
   de	
   maior	
  
magnitude	
   na	
   vila	
   sem	
   intervenção	
   do	
   que	
   na	
   vila	
   com	
   intervenção,	
   sendo	
   ambas	
  
maiores	
   que	
   a	
   proporção	
   na	
   cidade	
   formal.	
   Analisando	
   as	
   taxas	
   de	
   mortalidade	
   no	
  
período	
  de	
  10	
  anos,	
  observou-‐se	
  tendência	
  de	
  estabilidade	
  na	
  cidade	
  como	
  um	
  todo,	
  
ao	
   passo	
   que	
   na	
   vila	
   sem	
   intervenção	
   houve	
   tendência	
   de	
   aumento	
   e	
   na	
   vila	
   com	
  
intervenção,	
  tendência	
  de	
  decréscimo,	
  principalmente	
  a	
  partir	
  de	
  2007.	
  
	
  
Conclusão:	
   Os	
   resultados	
   apontam	
   diferenças	
   importantes	
   na	
   mortalidade	
  
proporcional,	
   principalmente	
   entre	
   os	
   jovens,	
   sugerindo	
   que	
   é	
   nas	
   áreas	
   de	
   maior	
  
vulnerabilidade	
   que	
   esta	
   faixa	
   etária	
   contribui	
   proporcionalmente	
   com	
   o	
   maior	
  
número	
   de	
   óbitos,	
   justificando	
   a	
   avaliação	
   de	
   intervenções	
   urbanas	
   não	
  
necessariamente	
   relacionadas	
   à	
   saúde.	
   	
   Conclusões	
   preliminares	
   sugerem	
   relevante	
  
mudança	
  no	
  perfil	
  de	
  mortalidade	
  na	
  área	
  com	
  intervenção,	
  quando	
  comparado	
  com	
  à	
  
sem	
  intervenção	
  e	
  com	
  a	
  cidade	
  formal.	
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IMPLEMENTAÇAÕ DAS COMPRAS DIRETAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO PROGRAMA
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE NO ESTADO DE SÃO PAULO SEGUNDO A LEI
FEDERAL 11,947/09
Claudia Andrea Rodriguez Mora, Flavia Schwartzman, Fabiana Dias Bellão, Betzabeth Slater
Palavras – chave: alimentação escolar, agricultura familiar, compras locais, segurança alimentar e
nutricional
RESUMO: Em 2009, o Governo Federal aprovou a Lei 11.947 de junho de 2009, a qual dispõe sobre
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e consolida a sua vinculação com a
agricultura familiar (AF). Esta legislação prevê que do total dos recursos financeiros repassados
pelo Governo Federal aos estados e municípios, no mínimo 30% deverão ser utilizados na
aquisição de produtos diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural e que
esta aquisição poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório. A
operacionalização desta política é um processo complexo, posto que envolve distintos setores do
governo e da sociedade, além de fatores territoriais, os quais juntos podem permitir ou dificultar
que esta vinculação tenha sucesso. Objetivo: Descrever a implementação das compras diretas da
AF nos municipios do estado de São Paulo no ano 2012. Metodologia: trata-se se de um estudo
transversal descritivo que envolve testes de associação de variáveis. foram analisados dados de 40
municípios do estado de São Paulo coletados na pesquisa “O encontro entre o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) e a agricultura familiar: avaliação do processo de implementação e
dos possíveis efeitos das compras locais, segundo a lei 11.947/2009”. Resultados: 68% (n=27) dos
municipios compraram diretamenta da AF em 2012, destes 85% tiveram gestão centralizada do
programa, não foi encontrada diferença na gestão quando comparado com os municipios que não
compraram (p= 0,700), dos municipios que compraram, 59% o fizeram de agricultores familiares
do mesmo municipio, e principalmente de associaçoes e cooperativas (56%), A maioria dos
municípios (88%) aportou recursos próprios para o PNAE, sem diferença entre os que compraram
e não compraram em 2012. (p= 0.666). Conclusão: A maioria dos municípios compraram
diretamente da AF em 2012 e de agricultores do mesmo município, o tipo de gestão e o aporte de
recursos propios não influenciaram na compra direta da AF.
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Título: Consumo de álcool entre adolescentes: prevalência, fatores associados e
consequências.
Autores: Tarcísia Domingos de Araújo Sousa; Erika Jhersyka de Oliveira Silva;
Emanuela Batista Ferreira e Pereira; Jaciele Cristina da Silva Belone; Welson Muniz
Brando; Cristina Rosane Jordão Braga Vilaça.
Introdução: A fase da adolescência é marcada por mudanças psicológicas,
comportamentais, sociais e maturidade física, caracterizada pelo ganho da autonomia e
de descobertas constantes para formação do ser adulto, levando o adolescente a se expor
na maioria das vezes, ao consumo de álcool (droga lícita) e as ilícitas, os quais podem
ser influenciados pelo ambiente familiar e social causando problemas decorrentes do
álcool, a longo prazo. Objetivo: Traçar o perfil dos adolescentes que fazem uso ou
abuso de bebidas alcoólicas que estudam em uma escola pública do interior de
Pernambuco, descrevendo as características sócio demográfica, os possíveis fatores
associados e a correlação do consumo de álcool com os índices de reprovação escolar.
Metodologia: Estudo transversal-descritivo, com uma amostra de 127 estudantes, por
conveniência, na faixa etária de 14 a 19 anos, distribuídos em uma escola da rede
pública estadual da zona urbana do município de Caruaru-PE. Resultados: A faixa etária
entre 18 e 19 anos corresponde a 51,2%, o sexo feminino com 68,5% e de cor/raça
parda 48,0%. Deste total ainda foi verificado que 73,2% referiram fazer uso de bebida
alcoólica e destes 54,8% estão na faixa etária entre 18 e 19 anos, 68,8% são do sexo
feminino e 48,4% são de cor/raça parda. A iniciação do consumo de bebida alcoólica
87,1% declararam ter iniciado com os amigos. Ao avaliar a frequência de ingestão de
bebida alcoólica, o maior consumo de bebida alcoólica em datas comemorativas
(68,8%), seguido dos finais de semana com 19,4%. Após verificação dos índices com
relação às consequências do consumo de álcool no quesito reprovação escolar foi
66,7% dos adolescentes que bebiam já enfrentaram reprovação escolar. Sobre o uso de
bebida alcoólica e a relação sexual, foi observado que dos estudantes adolescentes que
bebem 71,8% relataram que já tiveram relação sexual, contra 43,8% que também
informaram que já iniciaram a atividade sexual, porém sem relato ainda de ingestão de
bebida alcoólica. Conclusão: Conclui-se que existe a necessidade de intervenções
multidisciplinar no que se refere à educação em saúde dos adolescentes, bem como, a
fundamentação em caráter educativo dos riscos e consequências do uso indevido de
álcool.
Palavras-chave: Adolescentes, Consumo de bebidas alcoólicas, Estudantes.
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EPIDEMIOLOGIA DA MORBIMORTALIDADE MASCULINA DO MUNICÍPIO
DE SOBRAL-CEARÁ: ANALISANDO A SAÚDE DO HOMEM

Ana Eduarda Melo Queiroz
Karina Oliveira de Mesquita
Adriano de Aguiar Filgueira
Gleiciane Kélen Lima
Maria Socorro Carneiro Linhares
Cibelly Aliny Siqueira Lima Freitas
Sandra Maria Carneiro Flor

RESUMO
INTRODUÇÃO: Diversos dos indicadores que temos na atualidade mostram a
prevalência da mortalidade masculina em todas as idades em quase todas as
causas identificadas no CID-10. Publicações destacam que os coeficientes de
mortalidade masculina seriam cerca de 50% mais elevados do que nas
mulheres, notadamente na faixa etária de 20 a 39 anos, chegando a se
apresentar três vezes maior. Estudos demonstram ainda que os homens são
mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e
que morrem mais precocemente que as mulheres. OBJETIVO: O objetivo deste
trabalho foi traçar um perfil epidemiológico de morbi-mortalidade do homem do
município de Sobral, Ceará, Brasil. MÉTODOS: Trata-se de um estudo
epidemiológico, documental e retrospectivo com abordagem quantitativa,
realizado no ano de 2013, onde foram utilizados dados a partir do Sistema de
Informação de Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação Hospitalar (SIH),
sendo a população em estudo os casos de morbimortalidade masculina
ocorridos no período de 2005 a 2011, no município de Sobral, Ceará, Brasil. Os
dados coletados foram processados a partir dos softwares TabWin (DATASUS)
e Excel (Microsoft®), organizados e apresentados em forma de figuras e
tabelas. RESULTADOS: Analisando a mortalidade masculina por faixa etária
do município de Sobral abrangendo os anos de 2005 a 2010, observa-se que
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da idade adulta estendendo-se para a terceira idade são as que mais registram
número de óbitos, sendo a faixa etária de 60 a 79 a mais afetada. No entanto,
pode-se inferir também que a população com 80 anos e mais, ao longo do
tempo, sofreu uma elevação no registro de óbitos o que pode ser dada pela
melhoria das condições da qualidade vida, que faz com a população viva mais,
morrendo mais tardiamente. Verificamos que o sexo masculino é o que mais
sofre óbitos principalmente devido às causas externas (21,4%) e doenças do
aparelho circulatório (17,8%). Quanto à morbidade, verificamos que as maiores
taxas de internação no sexo masculino concentram-se nas seguintes causas:
lesões (14,1%), doenças infecciosas e parasitárias (13%) e doenças do
aparelho respiratório (12,5%). CONCLUSÃO: Concluímos, contudo, que em
Sobral o homem necessita de promoção, prevenção e tratamentos na área de
saúde, visando uma melhoria da condição de vida, elevando a expectativa de
vida, a qual ainda se encontra inferior a das mulheres.
Descritores: Saúde do Homem, vigilância epidemiológica, notificação de
doenças.
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PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS ÓBITOS POR TUBERCULOSE
NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MARANHÃO
Marcelino Santos Neto1, Mellina Yamamura2, Maria Concebida da Cunha Garcia3,
Marcela Paschoal Popolin2, Isabela Moreira de Freitas4, Tatiane Ramos dos Santos
Silveira5, Ricardo Alexandre Arcêncio6.
1- Doutorando em Saúde Pública. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto (SP) Brasil; e Professor Assistente II, Curso de Enfermagem, Universidade Federal do
Maranhão – UFMA – Imperatriz (MA) Brasil.
2- Doutoranda em Saúde Pública. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto (SP) Brasil.
3- Doutoranda. Programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem EE/EERP-USP. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP) Brasil.
4- Mestranda em Saúde Pública. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto (SP) Brasil.
5- Tecnóloga em Informática – Saúde Pública. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto (SP) Brasil.
6- Professor Doutor. Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública, Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto (SP) Brasil.

Introdução: A Tuberculose (TB) é uma das principais causas de morte entre as doenças
infecciosas no mundo, e é agravada por condições sociais e econômicas precárias. Em
2012, aproximadamente 8,6 milhões de pessoas desenvolveram TB e 1,3 milhão
morreram da doença, sendo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esses
dados remetem à importância de investigar a ocorrência do óbito por TB, uma vez que
contribuem para avaliação do impacto das políticas públicas e do sistema de saúde,
possibilitando também a descoberta de condições sociais que expõe as famílias e a
comunidade à doença. Objetivos: Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos
óbitos por TB pulmonar no município de São Luís-MA. Métodos: Estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, baseado em dados secundários oriundos das
declarações de óbitos por tuberculose pulmonar do Sistema de Informação sobre
Mortalidade. Foram incluídos óbitos ocorridos na zona urbana no período de janeiro de
2008 a dezembro de 2012. Procedeu-se as análises univariada e bivariada das variáveis
sociodemográficas e operacionais dos óbitos investigados utilizando Statistica 10.0.
Resultados: No período investigado, ocorreram no município 193 óbitos por
tuberculose pulmonar, sendo a maioria dos óbitos entre indivíduos com idade igual ou
inferior a 52 anos (50,78%), sexo masculino (73,60%), raça/cor parda (68,91%), estado
civil solteiro (53,13%), com ocorrência do óbito no hospital (74,08). Observou-se
também que a maioria recebeu assistência médica (83,94%) e não realizou necropsia
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(55,95%). Foram predominantes ainda as características escolaridade com destaque ao
ensino fundamental completo (33,16%), ocupação de serviços gerais (40,93%) e óbito
atestado por médico substituto (36,27%). As variáveis raça/cor, ocupação, local de
ocorrência do óbito, assistência médica e óbito atestado por médico tiveram associação
estatisticamente significante (p <0,05) com a necropsia. Os óbitos que ocorreram no
hospital foram também os que menos tiveram a confirmação da causa por necropsia
(p=0,001). Observou-se também que os que tiveram mais atenção médica foram os que
menos foram submetidos à necropsia (p=0,001). Conclusão: Adultos jovens, homens,
de raça cor parda, solteiros, com baixa escolaridade predominaram entre os casos de
óbitos. A maioria dos óbitos ocorridos no hospital não teve confirmação da causa por
necropsia.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:
CARACTERIZANDO A VÍTIMA, A AGRESSÃO E O AUTOR

Franciéle Marabotti Costa Leite
Larissa Regina Bravim
Eliane de Fátima Almeida Lima
Cândida Caniçali Primo

RESUMO
Objetivo: analisar o perfil da violência contra a mulher, no que se refere à
agressão, às características sociodemográficas da vítima e do autor da
violência. Medodologia: estudo observacional do tipo descritivo, de corte
transversal e abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 42
mulheres, maiores de 18 anos, vítimas de violência e que foram atendidas na
Central de Apoio Multidisciplinar de Serra, localizada no Fórum Dr. João
Manoel Carvalho. Resultados: do total das 42 participantes, prevaleceram
mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos, da raça/cor parda, ensino médio
completo, separadas/divorciadas, com algum tipo de ocupação e renda
familiar de 1 a 3 salários mínimos. A violência física, psicológica e moral
prevaleceram em 26,2% dos casos. Os principais agressores foram os
companheiros das mulheres (71,4%), o ambiente doméstico é o espaço onde a
maioria das agressões ocorre e o ciúme foi apontado como principal fator de
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desencadeio para agressão. Os agressores, em sua maioria, apresentam-se
entre a faixa etária de 40 a 49 anos, são da raça/cor branca, têm algum tipo
de ocupação, cursaram até o ensino fundamental completo e fazem uso de
bebida alcoólica. Conclusão: diante dos resultados nota-se o desafio e a
responsabilidade dos profissionais de saúde no reconhecimento e no registro
dos casos atendidos nos serviços de saúde, bem como, a importância do
trabalho interdisciplinar no atendimento a essas mulheres.
Descritores: violência; violência contra a mulher; epidemiologia; maus tratos
conjugais.
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PERFIL SOCIOCOMPORTAMENTAL DOS USUÁRIOS QUE REALIZAM O
TESTE RÁPIDO DIAGNÓSTICO PARA HIV NA UBS VILA GUILHERME –
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Norma Fumie Matsumoto
Daniela AkemiSiroma
O teste rápido diagnóstico é realizado na UBS Vila Guilherme, localizado na
região norte do município de São Paulo, e o resultado é entregue dentro de 30
minutos. Esta agilidade facilita o diagnóstico precoce ao usuário, evita o
abandono ao retorno para o resultado, e acondutserá o mais rápido possível.
Cada indivíduo que realiza o teste apresentaa sua situação vivida, os prováveis
riscos de exposição e a sua vulnerabilidade à infecção pelo HIV eo motivo. O
objetivo deste trabalho foi o de identificar o perfilsociocomportamental dos
usuários que realizaram o teste rápido diagnóstico para o HIV na UBS Vila
Guilherme. Constituiu-se de uma pesquisa de campoquantitativa e de natureza
descritiva e exploratória. Participaram da pesquisa 100 usuários em abril de
2013. Foram abordadas questões sociodemográficas, vulnerabilidades e
categorias de exposição e o motivo. A idade dos sujeitos variou 17 à 75 anos, a
maioria de homens (53%), a escolaridade foi de 38% ensino médio completo e
20% com ensino superior incompleto ou completo, sendo que 83% residiam em
vários bairros da zona norte da cidade de São Paulo e 11% em cidades
vizinhas, trabalhavam na região. Em relação à vida sexual, 74% viviam com um
parceiro nos últimos três meses e 65%com parceiro fixo, a maioria com mais
de cinco anos. Sobre a vulnerabilidade e categorias de exposição, 73% não
usavam preservativo em todas as relações sexuais, 75% não o utilizavam na
prática oral, 16% tiveramDST e destes, 30% buscavam tratamento em
farmácias. Sobre consumo de bebidas alcoólicas 51% e 14% usavam drogas
ilícitas. Sobre motivo da procura, 56% nunca realizaram teste para HIV, 38%
acreditavam queseria importante, 20% por relação sexual sem preservativo,
15% devido a oferta do serviço, 11% queriamsaber o resultado para manter
relações sexuais sem preservativo com parceiro(a) fixo(a). Concluiu-se a
importância do teste,e a identificação do perfil sociocomportamental, e assim a
necessidade do aumento de atividades de prevenção com relação ao uso de
preservativos em todas as relações sexuais, as DST e tratamento e também
com relação às drogas lícita e ilicitas.
Palavras-chave: Teste rápido diagnóstico, HIV, Aids.
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Inquérito sobre acesso a serviços odontológicos do SUS entre adultos no
Entorno Sul do Distrito Federal, 2010-2011

Ângelo Fonseca Silva, Margarita Urdanetta, Leonor Maria Pacheco Santos
Universidade de Brasília - UnB

RESUMO
Antecedentes: A maneira mais adequada de pesquisar o acesso aos serviços
odontológicos é por meio de inquéritos epidemiológicos, pois os mesmos
podem revelar características relacionadas à saúde bucal da região em estudo,
fornecendo dados estatísticos que posteriormente poderão servir de base
comparativa para novos estudos. O objetivo deste trabalho foi descrever a
situação de saúde bucal e o acesso e utilização dos serviços odontológicos
pela população adulta dos municípios que compõem a região do Entorno Sul
do Distrito Federal.
Método: Estudo de base populacional do tipo inquérito domiciliar, constituído
por indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos (n=605). A amostra foi
selecionada em três estágios.
Resultados: Observou-se que 76% da população pesquisada não faz uso dos
serviços públicos odontológicos do SUS, utilizando predominantemente
serviços de caráter privado. Menos da metade da população realizou consulta
odontológica nos últimos 12 meses (44,1%). Quando questionados sobre o
motivo de não ter consultado o dentista nos últimos 12 meses, 61,2% dos
indivíduos julga não achar necessário realizar visitas regulares ao dentista.
Para a população que se encontra em estratos de renda inferior observa-se um
pior nível nos hábitos de higiene bucal. Levando-se em consideração a renda
familiar observa-se que os indivíduos que relatam nunca ter ido ao dentista se
encontram em uma faixa de renda inferior a 02 salários mínimos, e os
indivíduos com menor grau de instrução visitam menos o dentista.
Discussão/ Conclusões: Os dados deste estudo mostram que a população do
Entorno Sul do Distrito Federal faz uso de forma insatisfatória dos serviços
odontológicos do SUS, havendo indícios de desigualdades quando se leva em
consideração as variáveis socioeconômicas; pode-se perceber também que há
insuficiência no acesso à atenção odontológica de caráter público para esta
população, sobretudo a de baixa renda.
Palavras-chave: Inquérito de Saúde Bucal; Saúde Coletiva; Epidemiologia.
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AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR EM ADOLESCENTES ATRAVÉS
PATHOBIOLOGICAL DETERMINANTS OF ATHEROSCLEROSIS IN YOUTH SCORE
E DA PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL.
1

2

2

Tatianne Moura Estrela Dantas , Millena Cavalcanti Ramalho , Renata de Cardoso Oliveira ;
3
3
4
Elayne Maria Cordeiro Costa , Juliene Araújo Avelino ; Thacira Dantas de Almeida Ramos ,
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Danielle Franklin de Carvalho , Carla Campos Muniz Medeiros .
1

Fisioterapeuta e Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba;
Enfermeira e mestranda do programa de Pós Graduação de Saúde Pública da Universidade
3
Estadual da Paraíba; Graduanda de enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba;
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Médica e mestranda do programa de Pós Graduação de Saúde Pública da Universidade
5
Estadual da Paraíba; Professora Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e
Professora do Departamento de Pós graduação em Saúde Pública da Universidade Estadual
da Paraíba.
2

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são de relativa facilidade de
reconhecimento, no entanto há uma dificuldade de identificação precoce em pessoas
jovens que ainda não manifestaram sintomas da doença, mas que possuem um risco
elevado de desenvolvê-la. Para isso, foram criados alguns escores que estimam a
probabilidade desses indivíduos desenvolverem algum evento cardiovascular durante a
vida adulta, dentre esses escores destaca-se o Pathobiological Determinants of
Atherosclerosis in Youth (PDAY). Além do PDAY score, a Proteína C Reativa (PCR),
definida como um importante marcador do processo inflamatório também é considerado
um importante instrumento para avaliar o risco cardiovascular, devido sua participação
no processo da aterogênese. OBJETIVO: Avaliar o risco cardiovascular em
adolescente através do PDAY score e da PCR ultrassensível. MÉTODOS: Inquérito de
base populacional, realizado com adolescentes escolares na faixa etária de 15 a 19 anos
do município de Campina Grande- PB no período de setembro de 2012 a junho de 2013.
O PDAY score foi analisado através de fatores de risco que foram pontuados, assim,
cada fator de risco foi somado, obtendo-se o valor do escore individual, estimando a
probabilidade (em porcentagem) de o indivíduo apresentar uma lesão aterosclerótica em
órgão-alvo. Em relação a PCR ultrassensível foi considerado baixo risco para evento
cardiovascular valores de PCR ≤ 3 mg/L e alto risco PCR > 3mg/L, devendo ser
repetidos os PCR ≥10mg/L. Utilizou-se o SPSS, versão 17.0 para o processamento das
análises estatísticas. RESULTADOS: Foram avaliados 518 adolescentes pelo PCR
ultrassensível e 540 pelo PDAY, desses 10% e 10,6% apresentaram alto risco
cardiovascular, respectivamente. Ao verificar a relação entre os dois métodos de
estratificação cardiovascular, observou-se que 31,3% dos adolescentes apresentaram
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alto risco cardiovascular tanto pela a avaliação PDAY score como pela PCR
ultrassensível (p=0,09). Conclusão: A prevalência do risco cardiovascular na população
avaliada foi elevada. Portanto, torna-se necessário a identificação precoce destes fatores
de risco para redução de doenças cardiovasculares e mortalidade na fase adulta.
PALAVRAS-CHAVE:

Risco

Cardiovascular.

Adolescentes.
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Doenças

Cardiovasculares.

Título: Internações por doenças do aparelho circulatório sensíveis à Atenção Primária:
Análise de tendência para o Estado do Paraná, 2000 a 2012
Autores: Flavia Guilherme Gonçalves, Ana Maria Rigo Silva, Mariana Ragassi
Urbano, Hellen Geremias dos Santos
Tópico: Epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis
Introdução: As internações por hipertensão, angina, insuficiência cardíaca (ICC) e
doença cerebrovascular estão entre as classificadas como condições sensíveis à atenção
primária (CSAP). As taxas de internação por CSAP podem ser utilizadas para avaliar
indiretamente o funcionamento e a efetividade da atenção primária. Objetivo: Analisar
a tendência das taxas de internação por agravos do aparelho circulatório, considerados
como CSAP em adultos de 40 a 74 anos residentes no Estado do Paraná entre 2000 e
2012. Método: estudo ecológico de séries temporais. Os dados sobre internação foram
obtidos no Sistema de Internação Hospitalar (SIH-SUS) e os sobre a população foram
estimados por interpolação intercensitária para o período de 2001 a 2009 e por projeção
demográfica para os anos de 2011 e 2013. Foram calculadas taxas anuais de internação
para as faixas etárias de 40 a 59 anos e de 60 a 74 e para grupos específicos de agravos
cardiovasculares.

Resultados: Ocorreram no Paraná de 2000 a 2012, 3.754.214

internações pelo SUS, destas, 14,2% foram classificadas como agravos cardiovasculares
considerados como CSAP, com tendência de decréscimo até 2008 e estabilidade a partir
de 2009. A internação por ICC foi a mais frequente, seguida pela angina, doenças
cerebrovasculares e hipertensão arterial. As taxas médias de internação para o sexo
masculino foram maiores que as do sexo feminino . A faixa etária de 60 a 74 anos foi a
que apresentou maior taxa média de internação (300,46/105). Quanto às taxas por causas
específicas, a angina apresentou tendência crescente até 2003, estabilização entre 2004 e
2008 e novo período de crescimento a partir de 2009. As taxas de internação por
hipertensão foram estáveis até 2006, com declínio a partir de 2007. As doenças
cerebrovasculares e a ICC apresentaram tendência decrescente até 2006 e após esse
período, estabilização. Conclusão: Houve redução das taxas de internação por
hipertensão, doença cerebrovascular e ICC e aumento da por angina. Isso indica a
necessidade de melhorar o acesso e a qualidade da atenção prestada pela atenção
primária direcionada às doenças cardiovasculares consideradas CSAP para que seus
indicadores de internações sejam reduzidos.
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TABAGISMO, TEMPO DE CESSAÇÃO E NÍVEIS SÉRICOS DE PROTEÍNA C
REATIVA NO ESTUDO LONGITUDINAL DE SAÚDE DO ADULTO (ELSABRASIL).
PERES, F. S.; MOREIRA. A. D., CAMELO, L.V, GONCALVES, L. G.,
BARRETO, S. M.
INTRODUÇÃO: Altos níveis de proteína C-reativa (PCR) são mais frequentes
entre tabagistas do que entre nunca fumantes e sabe-se que a PCR não reduz
imediatamente após a cessação do fumo. O tempo necessário para alcançar
valores de PCR encontrados em nunca fumantes ainda não está bem
estabelecido. O objetivo desse trabalho foi descrever os níveis de PCR
segundo o status de tabagismo e verificar se esses níveis variam com o tempo
de cessação do fumo. METODOLOGIA: A população do estudo consistiu em
14.605 participantes da linha de base do ELSA-Brasil. A variável resposta foi
nível de PCR categorizada em <3 mg/dL e >3 mg/dL. A variável explicativa de
interesse foi o status de tabagismo, categorizada em nunca fumou, fumante
atual, ex-fumante com tempos de cessação: ≥20 anos; de 11-20 anos; de 6-10
anos e tempo de cessação ≤5 anos. Os participantes com PCR>3 mg/dL foram
comparados aos demais por regressão logística, considerando um nível de
significância de 5% e intervalo de confiança (IC) de 95%. Foram considerados
fatores de confusão: tabagismo passivo, idade, escolaridade, prática de
atividade física, hipertensão arterial, diabetes, obesidade abdominal, baixo
HDL, hipertrigliceridemia, consumo excessivo de álcool, uso de contraceptivo
hormonal e reposição hormonal. A análise foi estratificada por
sexo. RESULTADOS: A mediana de níveis de PCR foi de 1,35 mg/dL (1,001,75) para os homens e 1,74 mg/dL (1.00-1.75) para as mulheres. Fumantes
atuais tiveram mais chances de ter níveis elevados de PCR tanto no sexo
masculino (OR:1,87; IC95%: 1,58-2,22) como no sexo feminino (OR:1,17;
IC95%:1,01-1,17). Entretanto, ex-fumantes com tempo de cessação ≤ 5 anos
tiveram mais chances de ter maiores níveis de PCR entre os homens (OR:1,59;
IC95%:1,17-1,90), mas não entre as mulheres (OR:1,19; IC95%:0.95-1.49).
Mulheres expostas ao tabagismo passivo apresentaram maior chance de níveis
elevados de PCR (OR:1,19; IC95: 1,06-1,33). CONCLUSÃO: Nossos
resultados confirmam que fumantes apresentam níveis elevados de PCR e que
tais valores não reduzem imediatamente após a cessação do tabagismo. Os
níveis de PCR permaneceram elevados por até cinco anos entre os homens e
foram associados ao tabagismo passivo entre as mulheres. Outros estudos
deverão investigar a relação entre o tabagismo e marcadores de inflamação
crônica.
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CORRELAÇÃO ENTRE INDICADORES CARDIOMETABÓLICOS E
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE OBESIDADE CENTRAL E
ABDOMINAL EM ADULTOS JOVENS
POLIANA CRISTINA DE ALMEIDA FONSÊCA, CAROLINA ABREU DE
CARVALHO, JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA, SORAIA PINHEIRO MACHADO
ARRUDA, ALCIONE MIRANDA DOS SANTOS, ANTÔNIO AUGUSTO
MOURA DA SILVA
Introdução: Considerando que o aparecimento das doenças cardiovasculares tem se
manifestado cada vez mais precocemente, torna-se importante estudar como se dá a
correlação entre indicadores cardiometabólicos e os indicadores antropométricos em
indivíduos jovens. Os indicadores antropométricos podem ser uma ferramenta simples
e confiável para triagem de risco cardiovascular. Objetivo: avaliar a correlação entre
indicadores antropométricos e indicadores cardiometabólicos em uma adultos jovens
em São Luís-Maranhão, Brasil. Métodos: Estudo transversal, realizado entre
2010/2011, com amostra aleatória de base populacional de 968 universitários,
mediana de 22 anos. Analisaram-se os indicadores cardiometabólicos: glicemia,
triglicerídeos (TGL), HDL, insulina, pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial
diastólica (PAD), Homeostasis Model Assessment-Insulin Resistance (HOMA-IR).
Essas variáveis foram correlacionados com os indicadores antropométricos Índice de
Massa Corporal (IMC), Circunferência da Cintura (CC), Relação Cintura Quadril
(RCQ) e Relação Cintura Altura (RCA). Para as análises de correlação entre os
indicadores

antropométricos

e

indicadores

cardiometabólicos,

utilizou-se

o

coeficiente de correlação de Pearson com inclusão dos pesos amostrais. O nível de
significância foi fixado em 0,05. As análises estatísticas foram realizadas no software
Stata® 10.0. Para a classificação dos coeficientes de correlação considerou-se
correlação fraca quando r < 0,4, moderada quando r ≥ 0,4 a r < 0,5 e forte quando r ≥
0,5. Resultados: Os resultados obtidos na análise de correlação entre os indicadores
cardiometabólicos e os indicadores antropométricos apontaram uma fraca correlação
entre eles, embora significativa em muitos casos. As correlações mais altas foram
estabelecidas para o sexo feminino entre os triglicerídeos e IMC (r=0,31; p=0,009),
CC (r=0,39; p=0,001), RCQ (r=0,38; p=0,001) e RCA (r=0,39; p<0,001); e entre a
PAD e IMC (r=0,43; p<0,001), CC (r=0,41; p<0,001) e RCA (r=0,38; p<0,001),
Insulina e RCQ (r=0,31; p=0,014), HOMA-IR e RCQ (r=0,35; p=0,002), para o sexo
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masculino. Conclusão: De um modo geral as variáveis de obesidade abdominal
apresentaram maior correlação com os indicadores cardiometabólicos que o IMC,
indicando que este tipo de obesidade pode estar mais relacionada com o risco
cardiovascular que a obesidade geral, medida pelo IMC.
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Janaina Maiana Abreu Barbosa
Allanne Pereira Araújo
Rafaella Santos Sabóia
Carlos Eduardo Pires Galvão
Isabelle de Sousa Montelles
Maria Tereza Medeiros Aureliano de Lima
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE FUNCIONÁRIOS DE DUAS
EMPRESAS PRIVADAS NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA.
INTRODUÇÃO: Um bom estado nutricional é essencial para a saúde de trabalhadores
de todos os ramos de serviços, estando relacionado com os hábitos alimentares dos
mesmos. Estudos com trabalhadores observam altas taxas de excesso de peso estando
relacionadas principalmente com as condições de trabalho. Essa prevalente alteração do
estado nutricional acarreta um aumento do surgimento de agravos à saúde.
OBJETIVO: Comparar o estado nutricional e o risco de doenças cardiovasculares de
trabalhadores de duas empresas privadas na cidade de São Luís-MA. MÉTODO:
Estudo descritivo, envolvendo 95 funcionários do sexo masculino, de duas empresas da
cidade de São Luís–MA. A empresa A com trabalhadores metalúrgicos e a empresa B
com caminhoneiros. Utilizou-se um questionário sociodemográfico, Índice de Massa
Corporal (IMC) e Circunferência da Cintura (CC) para identificação do estado
nutricional e do risco de doenças cardiovasculares. Foi utilizado o programa STATA
versão 11.0 para análise dos dados. RESULTADOS: Na empresa A foram pesquisados
45 trabalhadores com idade média de 28 anos. A prevalência de eutróficos foi de 71,11
%, a de sobrepeso de 22,22% e obesidade 4,44%, destes, 86,05% não apresentaram
risco para desenvolver doenças cardiovasculares. Na empresa B foram analisados 52
funcionários com idade média de 42,5 anos, sendo 51,92% apresentavam sobrepeso,
32,69% eram obesos e entre eles 62% possuíam risco aumentado ou muito aumentado
para doenças cardiovasculares. CONCLUSÃO: Foi significativa a diferença entre os
valores do estado nutricional e da CC das duas empresas pesquisadas. Embora as
atividades realizadas na empresa A exigissem maior empenho físico dos funcionários,
estes dispunham de uma alimentação adequada com acompanhamento de nutricionista.
Já na empresa B, notou-se a prevalência de sobrepeso, que pode ser justificada pela
ausência do acompanhamento nutricional e do menor esforço físico realizado pelos
funcionários. Desta forma, faz-se necessário realizar atividades educativas de incentivo
à adoção de hábitos alimentares saudáveis, com mudança no estilo de vida, para a
melhoria da qualidade de vida e consequentemente da produção desses trabalhadores.
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RESUMO – IX CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA
Tópico: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
Título: Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica do tracoma no Estado de
São Paulo, 2000 a 2011.
Autores: PERCIO, J.1; MEDINA, N.H.2.

1 – Enfermeiro, aluno do EPISUS-SP - CVE/CCD/SES-SP, mestrando em saúde coletiva na
FCMSCSP.
2 – Médica oftalmologista, mestre e doutora em saúde pública, diretora técnica do Centro de
Oftalmologia Sanitária – CVE/CCD/SES-SP.

Introdução: Tracoma é uma afecção ocular causada por uma bactéria, a Chlamydia
trachomatis. Trata-se da principal causa infecciosa de cegueira, sendo a
responsável por cerca de 3% dos casos de cegueira prevenível no mundo. O
tracoma é de notificação compulsória no estado de São Paulo e no nível nacional é
considerada uma doença de importância epidemiológica. A avaliação de sistemas de
vigilância tem o objetivo de promover a melhor utilização dos recursos públicos,
através do desenvolvimento de eficientes e eficazes sistemas de informação.
Objetivos: Avaliar o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Tracoma no Estado de
São Paulo (SVET-SP) no período de 2000 a 2011. Métodos: Utilizando como
referencial teórico o guia do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Americano
de 2001 e os guias de avaliação de sistemas de vigilância epidemiológica de saúde
pública, foram avaliados atributos qualitativos (simplicidade, qualidade dos dados e
aceitabilidade), quantitativos (sensibilidade) e a utilidade do sistema. Como fonte de
dados utilizou-se o Banco de Dados de Fichas de Investigação Epidemiológica do
Tracoma do Centro de Oftalmologia Sanitária dos anos 2000 a 2011 e os dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) dos inquéritos de
tracoma realizados nos de 2007 a 2011. Resultados: Foram investigados 12.828
casos confirmados de tracoma. Atributos qualitativos: Simplicidade – considerado
complexo; Qualidade dos dados – completude: 75,7% dos campos classificados
como excelentes, os campos sobre acompanhamento dos casos foram classificados
como ruins; duplicidade: não havia duplicidades; inconsistências: casos de Triquíase
Tracomatosa sem a presença de Tracoma Cicatricial foi igual a 5,4% (ruim);
Aceitabilidade – considerando os 213 municípios que realizaram busca ativa de
tracoma, a adesão foi de 33%. Atributos quantitativos: Sensibilidade – o banco de
dados do Centro de Oftalmologia Sanitária quando comparado ao do SINAN
apresentou 55,9% de sensibilidade. Como utilidade do sistema destaca-se a função
de eleger municípios prioritários para intensificação das ações de controle do
tracoma e para a certificação do tracoma como causa de cegueira junto a
Organização Mundial da Saúde. Conclusão: O SVET-SP apesar de suas limitações
teve sua utilidade comprovada e tem contribuído para eliminação do tracoma como
causa de cegueira no estado de São Paulo.
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Eleonora d'Orsi
Odaléa Maria Brüggemann
Simone Grilo Diniz
Janaina Marques de Aguiar
Christine Ranier Gusman
Jacqueline Alves Torres
Antonia Angulo-Tuesta
Daphne Rattner
Rosa Maria Soares Madeira Domingues
Resumo
O objetivo foi identificar fatores associados à
avaliação das mulheres quanto à relação profissionais
de saúde/parturiente e como esses fatores
influenciam a satisfação com o atendimento ao
parto. Estudo de coorte de base hospitalar, realizado
com base na pesquisa Nascer no Brasil.
Foram incluídas 15.688 mulheres entrevistadas
no pós-parto, por telefone, de março/2011 a fevereiro/
2013. Todas as variáveis componentes da
relação profissional/parturiente (tempo de espera,
respeito, privacidade, clareza nas explicações,
possibilidade de fazer perguntas e participação
nas decisões) e escolaridade mantiveram-se associadas
de forma independente à satisfação geral
com o atendimento ao parto, no modelo ajustado.
As mulheres atendidas na Região Sudeste e na
Sul, no setor privado e com acompanhante avaliaram
melhor a relação com os profissionais de
saúde, o oposto ocorreu com as pardas e que tiveram
trabalho de parto. As mulheres valorizam
a forma como são atendidas pelos profissionais e
existem desigualdades de cor, região geográfica e
fonte de pagamento do parto nessas relações.
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INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE
Margarete Costa Helioterio1
Melissa Almeida Silva2
As Condições Sensíveis à Atenção Primária são problemas de saúde atendidos por
ações típicas do primeiro nível de atenção e cuja evolução, na falta de atenção oportuna
e efetiva, pode exigir a hospitalização, como pneumonias bacterianas, complicações da
diabete e da hipertensão, asma, entre outros. Tais hospitalizações servem de instrumento
para a avaliação e monitoramento da efetividade desse nível do sistema de saúde. Este
trabalho descreve o perfil epidemiológico das internações por condições sensíveis à
atenção primária (ICSAP) em município baiano no ano de 2012. Trata-se de um estudo
ecológico das principais causas de ICSAP que utilizou como fonte de dados as
Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do Sistema de Informações
Hospitalares (SIHSUS). Os resultados mostraram que na base de dados do SIHSUS
foram registradas 7.157 internações. Deste total, 16,83% foram condições sensíveis à
atenção primária (CSAP). Verificou-se que as gastroenterites foram as principais causas
de internamento por CSAP (5,1%), seguido das doenças cardiovasculares (3,8%),
Diabetes (2,5%), infecções do rim e trato urinário (1,12%). Não houve diferença
significativa entre os sexos do total de internações registradas. Porém quando se avalia
as condições sensíveis à atenção primária observa-se o predomínio das gastroenterites.
Os dados desagregados por grupo de causa e por sexo revelaram uma maior proporção
das causas cardiovasculares no sexo masculino (53,9%) quando comparado ao feminino
(46,1%). Situação inversa ocorre com o diabetes onde o feminino representa 57,5%
das internações por CSAP e o masculino 42,5%. No grupo de idades 0-14 anos
prevalecem às internações causadas por gastroenterites (45,8%), deficiências
nutricionais (21,88%), Pneumonias bacterianas (34,78%) e Infecções dos rins e trato
urinário. No grupo de idades 15-24 anos prevalecem as gastroenterites e as infecções
dos rins e trato urinário, diabetes e doenças cardiovasculares. No grupo de 25-44 anos e
45-59 anos predominam as gastroenterites, doenças cardiovasculares e diabetes. No
grupo dos mais idosos as mais prevalentes foram as cardiovasculares, diabetes e
gastroenterites. Conclui-se que a expansão da cobertura da APS teve mudanças
positivas nas das taxas de internações por condições sensíveis, sobretudo nas doenças
preveníveis por imunização.
Palavras chave: Atenção Primária à Saúde, Avaliação de sistemas de saúde, Programa
de Saúde da Família.
1

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

2

Universidade Federal da Bahia
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O conhecimento e as atitudes das famílias de pacientes em tratamento da
tuberculose na atenção primária à saúde.
ANA ANGÉLICA RÊGO DE QUEIROZ-UFRN
MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA – EERP-USP
DÂNDARA NAYARA AZÊVEDO DANTAS-UFRN
BERTHA CRUZ ENDERS-UFRN
RICARDO ALEXANDRE ARCÊNCIO-EERP-USP
Objetivos: A investigação buscou analisar o conhecimento sobre tuberculose
(TB) e as atitudes das famílias de pacientes em tratamento da doença na
Atenção Primária à Saúde (APS) em Natal/RN. Métodos: Estudo de corte
transversal, realizado através da aplicação de questionário, previamente
testado em realidade semelhante, a 50 familiares de pacientes diagnosticados
de TB e em seguimento pela APS de Natal. Procedeu-se a dupla digitação
independente dos dados. Em seguida, foi conduzida a fase exploratória e
univariada dos dados, com descrição das medidas de posição e dispersão.
Seguiu-se, então com o cruzamento das variáveis dependentes e dicotômicas
− conhecimento e mudanças atitudes, com cada uma das variáveis
independentes, por meio de tabelas de contingência. Computou-se o odds ratio
(OR) com respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). Resultados:
Da amostra selecionada, 43 (86%) sujeitos eram do sexo feminino, com idade
média respectivamente de 46,64 anos; 25 (50%) possuíam o ensino
fundamental. O conhecimento expresso pelos familiares sobre a TB foi
considerado satisfatório. Entretanto, a falta de interesse dos familiares (54%)
em procurar informações sobre a tuberculose; a forma incorreta da resposta
em relação ao microrganismo causador da doença (64%); a indicação de água
(62%) e alimentos contaminados (54%) como meios de disseminação da TB
foram identificadas na investigação. Em relação ao tempo de transmissão da
doença, 90% dos entrevistados indicaram não saber ou responderam errado.
Das variáveis independentes investigadas, apenas duas apresentaram
associação com o não conhecimento de TB, sendo elas não possuir religião
(OR: 0,146; IC95% : 0,027-0,800) e renda abaixo de 1,7 salários mínimos (OR :
0,155; IC95%: 0,029-0,813). Quanto às mudanças de atitude, a maioria das
variáveis consideradas não teve associação com significância estatística,
exceto o não acesso à internet (OR: 0,212; IC95%:0,048-0,935).
Conclusão:Os resultados demonstram fragilidades na atenção à TB, que tem
assumido um caráter mais assistencialista e individual. Os dados não somente
expressam os resultados sanitários produzidos pelos serviços de saúde, mas a
conjuntura política e social das famílias que são acometidas pela TB. Além
disso, indica a necessidade da realização de outros estudos que abordem a
mesma temática do ponto de vista de outros sujeitos.
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Análise da taxa de homicídios no Estado do Ceará em 2013
Lívia de Andrade Marques
Naianny Rodrigues de Almeida
Wesley Lessa Pinheiro
José Edir Paixão de Sousa
Gracyelle Alves Remigio Moreira
Luiza Jane Eyre de Souza Vieira
José Gomes Bezerra Filho
Introdução: A violência é um fenômeno histórico, relatado desde os primórdios da
humanidade, constituindo-se ainda, como um grave problema da atualidade que preocupa
diversos setores da sociedade. No âmbito do setor saúde, a violência acarreta fortes
impactos pelas sérias consequências à integridade física, emocional e social das
populações, sendo considerada como um problema de saúde pública que afeta as diversas
classes sociais. Dentre esse fenômeno destacam-se os homicídios. Objetivo: Analisar a
taxa de homicídios no Estado do Ceará no ano de 2013. Métodos: Tratou-se de um estudo
com dados secundários obtidos através das bases de dados estatísticos da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Ceará. Selecionou-se os dados referentes à ocorrência
dos Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI, que correspondem ao homicídio
doloso, latrocínio e lesão corporal seguido de morte. A taxa foi baseada na estimativa
populacional do Estado feita pelo IBGE para 2013. Posteriormente, foi realizada uma
análise observacional dos dados com a descrição e discussão destes. Resultados: De
acordo com o presente estudo a violência relacionada ao homicídio doloso, latrocínios
(roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte no Estado do Ceará aumentou
em 2013, 19,46% em relação ao ano anterior de acordo com os dados disponibilizados
pela Secretária de Segurança Pública do Estado do Ceará. O total de homicídios no ano
de 2013 foi de 4.462 o que expressa o valor de 50,83 mortes violentas por 100 mil
habitantes. Apresentando o seguinte panorama por mês desse mesmo ano, em janeiro 366
(4,17), fevereiro 304 (3,46), março 447 (5,09), abril 297 (3,38), maio 348 (3,96), junho
362 (4,12), julho 312 (3,55), agosto 370 (4,21), setembro 450 (5,13), outubro 437 (4,98),
novembro 390 (4,44), dezembro 379 (4,32). Conclusão: Nesse sentido, os resultados
deste trabalho trazem alguns elementos como um grande estímulo à reflexão e à ação
sinalizando a necessidade de urgência na realização de intervenções efetivas para o
enfrentamento da violência por parte do Estado. No que diz respeito ao setor saúde,
propõe que os profissionais sejam estimulados e capacitados para trabalhar a cultura da
paz, promoção da saúde e prevenção da violência. Esse estudo proporciona ainda algumas
indagações para serem desvendadas e aprofundadas em futuras investigações.
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OS DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA IMPLANTAÇÃO DO E-SUS NA
ATENÇÃO BÁSICA: O PERCURSO DA GESTÃO DE TERESINA-PI
Andréia Alves de Sena Silva
Maria Luci Esteves Santiago
Smithanny Barros da Silva
O município de Teresina, capital do Piauí, é referência em serviços de saúde para o Estado e
região, conta com mais de 90% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, assim como de
outros serviços que ampliam o escopo das ações de Atenção Básica (AB). Tal contexto gera
grande produção de informação e complexa logística de organização para um Sistema de
Informação em Saúde (SIS). Com isso, o Ministério da Saúde (MS) assumiu o compromisso de
reestruturação do Sistema de Informação da Atenção Básica a fim de melhorar a qualidade da
informação e o seu uso pelos gestores, profissionais e cidadãos por meio da estratégia eSUS/Atenção Básica (e-SUS AB). Este estudo objetiva apresentar a experiência de implantação
do e-SUS/AB na gestão e serviços de AB no município de Teresina-PI. Trata-se de um estudo
descritivo que relata o processo de implantação da referida estratégia que teve seu início em
agosto de 2013 e perdura até o momento. Adotou-se metodologia de implantação participativa,
em que a equipe gestora responsável contribui em todas as fases de gestão de projetos:
planejamento, execução, monitoramento e avaliação. Para tanto, criou-se uma comissão de
implantação, envolvendo os mais diversos setores envolvidos. O processo iniciou-se com o
planejamento de sensibilizações para o novo e capacitações envolvendo todos os que de algum
modo farão uso do sistema: digitadores, técnicos de tecnologia da informação, profissionais de
saúde da AB e gestores, em momentos e métodos distintos, aproximando-os do sistema em sua
realidade. Capacitou-se inicialmente as equipes dos estabelecimentos de saúde que
apresentaram as melhores condições estruturais e técnicas para a implantação. Segue-se em fase
de monitoramento, acompanhando as equipes de saúde periodicamente. Os momentos
avaliativos tem permeado todo o processo, visando melhorias e adequações necessárias.
Observou-se como desafios: as constantes atualizações do sistema, a necessidade do cartão do
SUS para toda a população e infraestrutura de equipamentos de informática nas unidades. São
potencialidades a interligação com outros SIS, articulação com o MS e outros municípios para
troca de experiências e individualização do cuidado.
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Fatores que podem influenciar no abandono de pacientes com obesidade grau
III no acompanhamento clínico multidisciplinar no Centro de Referência em
Obesidade – SMSRJ
Phillipe Rodrigues, Fábio Fernandes, Carlos Gabriel Bustamante, Erika
Cardoso, Suzete Marcolan, Alexandre Palma.
Introdução: O Centro de Referência em Obesidade (CRO) é um serviço
inserido na atenção básica da cidade do Rio de Janeiro voltado ao o olhar
diferenciado voltado ao cuidado aos pacientes com obesidade grau III. Devido
à natureza crônica e multifatorial da obesidade, é de extrema importância o
acompanhamento multidisciplinar de forma continuada. Objetivo: Identificar os
fatores que podem influenciar no abandono do acompanhamento clínico de
pacientes com obesidade grau III no CRO. Métodos: A partir da análise de
adesão ao tratamento foi possível verificar que 34% dos pacientes
acompanhados nos CRO abandonaram o tratamento. Posteriormente foi
realizada uma análise de dados em 198 prontuários destes pacientes. Está
análise foi realizada verificando o tempo em que o usuário permaneceu no
serviço e posteriormente foi relacionada a escolaridade, renda, profissão,
distância do local do tratamento, sexo, idade, IMC de entrada e alterações de
peso durante o tratamento. Para análise estatística foi utilizado qui-quadrado
considerando p<0,05. Resultados: Os fatores que apresentaram diferença
estatística significativa com o abandono no serviço foram alteração de peso
durante o período do tratamento (p=0.000) e renda financeira do usuário
(p=0,013). Os fatores em relação ao sexo (p=0,061), escolaridade (p=0,592),
profissão (p=0,421), idade (p=0,325), IMC de entrada (p=0,636) e distância do
local do tratamento (p=0,261) não apresentaram diferença estatística
significativa com o tempo de permanência dos pacientes no serviço.
Discussão e Conclusão: O CRO apresenta baixos índices de abandono,
mesmo quando comparado a outros programas de tratamento da obesidade, o
que pode ser considerado um ponto forte do serviço. Com estes achados foi
possível concluir que os usuários com maior renda financeira tendem a
abandonar o tratamento no início e aqueles com menor renda abandonam com
maior frequência a partir do sexto mês de tratamento. E ainda, os usuários que
mantêm o peso inicial tendem a abandonar em qualquer fase, enquanto
aqueles que perdem ou ganham mais de 3% do seu peso abandonam com
maior frequência no sexto mês de tratamento. Estes achados podem contribuir
para ações que aumente a adesão ao tratamento da obesidade.
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DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT): ANÁLISE DA
SITUAÇÃO DE MORBIDADE E MORTALIDADE DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL/CE.

Sarah Patrício Andrade¹; Emanuela Rodrigues Sales²; Francisca Leite Mendonça
Escócio³;
Maria
Socorro
Carneiro
Linhares4
¹ Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vae do Acaraú – UVA;
sarahp.andrade@hotmail.com
² Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vae do Acaraú – UVA;
emanuelasales@outlook.com
³ Especialista em Saúde Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA;
flmescocio@hotmail.com
4

Docente de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA;
socorrocarneiro1@gmail.com

INTRODUÇÃO: Doenças e agravos não transmissíveis (DANT) representam, hoje, o
grupo das principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo.
Compõem as DANT as doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias
crônicas, diabetes e os acidentes e violências (causas externas). De acordo com o padrão
nacional e internacional, as neoplasias e doenças cardiovasculares são, atualmente, a
principal causa de óbito e de internação hospitalar. OBJETIVO: Expor a situação da
mortalidade e das internações acometidas por doenças e agravos não transmissíveis.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo, parte das ações e
produtos desenvolvidos pelos bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde – PET SAÚDE/VS. Os dados foram obtidos nas bases de dados municipais do
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e do Sistema de Internações Hospitalares
do SUS (SIH-SUS), para os anos de 2009 a 2013, no município de Sobral, Ceará.
RESULTADOS: No município de Sobral, nos últimos 5 anos, as doenças do aparelho
circulatório se constituíram como a primeira causa de óbito na população (incluídas as
doenças cardiovasculares), com variações de 16% a 21%, seguida pelas causas externas
(13% a 16%) e neoplasias, com 15%, conforme as causas definidas nos capítulos na
Classificação Internacional de Doenças - 10ª Revisão (CID-10). Entre as causas das
internações, com exceção ao grupo de gravidez, parto e puerpério, as doenças
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infecciosas e parasitárias, as do grupo das DANT lideram como as principais. Entre
estas, as doenças do aparelho respiratório (10% a 13%) e as neoplasias (6%) se
apresentam com maior frequência. Quanto à proporção de causas de mortes do grupo
das DANT em Sobral, no período de 2009 a 2013, as doenças cardiovasculares e
neoplasias estão entre as maiores causas de óbitos nos anos analisados. CONCLUSÃO:
A alta prevalência das DANT impõe um desafio para o setor de saúde e políticas
públicas. As complicações destas doenças implicam não apenas custos econômicos, mas
pelo grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos. As ações de promoção da
saúde e o acompanhamento de pessoas portadoras de doenças crônicas se constituem
como principais medidas de prevenção da mortalidade por estas causas.
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GINECOOBSTÉTRICO
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ACOMPANHADAS NO PROJETO FLOR DO MANDACARU
NAKA, Amanda Akemi Ribeiro
MORAES, Deline Lopes
SUCUPIRA, Ana Cecília Silveira Lins Sucupira
SOUSA, Francisca Júlia dos Santos
ARAÚJO, Elk de Assis
PONTE, Ana Cláudia Coelho
SILVA, Maria Adelane Monteiro da
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OLIVEIRA, Camila Martins de

Introdução: A promoção da saúde dos adolescentes tem adquirido real importância
dentro das ações de saúde coletiva, devido ao um aumento de gestações na adolescência
Tendo em vista as inúmeras questões envolvidas na ocorrência de gestação na
adolescência e as consequências desta na vida do jovem, o município de Sobral conta
com o Projeto Flor do Mandacaru para prestar uma assistência de melhor qualidade a
esta população.
Objetivo: Identificar o perfil ginecoobstétrico das gestantes adolescentes de Sobral,
acompanhadas pelo Projeto Flor do Mandacaru.
Método: Estudo exploratório, retrospectivo, de caráter documental, com abordagem
quantitativa. Foi desenvolvido no Projeto Flor do Mandacaru, no município de Sobral.
Trata-se de um recorte da pesquisa: “Perfil das gestantes adolescentes acompanhadas
pelo Projeto Flor do Mandacaru”. A coleta de dados se deu através dos prontuários de
22 gestantes adolescentes entre 11 e 19 anos atendidas no projeto e do livro de registro
de atendimentos, referentes ao período de Setembro de 2008, ano de início do projeto,
até 2012.
Resultados: Identificou-se que a busca pelo serviço originou-se principalmente de
adolescentes primigestas, totalizando 20, duas das gestantes atendidas n encontravam-se
grávidas pela segunda e terceira vez. Acreditamos que isto sugere a intensificação e o
aprimoramento dos programas de planejamento familiar e de educação sexual nas
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escolas, no intuito de evitar a gravidez indesejada nesta população. Quanto ao uso de
métodos contraceptivos, 2 o faziam, enquanto 20 não utilizavam nenhum método,
destas 3 relataram não ter conhecimento sobre o assunto. Das duas que faziam uso de
anticoncepção o faziam de modo irregular, sendo a gravidez resultado de falha na
administração, e das que não faziam uso de nenhum método declararam falta de
interesse delas e do parceiro, principalmente em relação ao uso de condons.
Conclusão: Percebeu-se a maior busca do Projeto por parte de adolescentes
primigestas, principalmente pelo atendimento sigiloso e voltado exclusivamente para
esta faixa etária. Com isso, o Projeto Flor do Mandacaru tem possibilitado um maior
entendimento através das orientações a respeito do uso correto de métodos
contraceptivos e contribuído para melhoria da atenção a saúde das adolescentes grávidas
e dos adolescentes em geral, por meio das atividades de educação em saúde.
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SÍNDROME DE BURNOUT EM FISIOTERAPEUTAS NA CIDADE
DE ARACAJU-SE
Giselle Santana Dosea*; Ada Augusta Celestino Bezerra*; William Alves de
Oliveira*
*Universidade Tiradentes

A Síndrome de Burnout é uma doença ocupacional, resultante da tensão
produzida pela vida moderna, afetando negativamente a relação subjetiva com
o trabalho, sendo caracterizada pelas dimensões Exaustão Emocional,
Despersonalização e Realização Pessoal. O objetivo desta pesquisa foi avaliar
a Incidência da Síndrome de Burnout em profissionais de fisioterapia, no
município de Aracaju-se. Houve a participação de 50 voluntários,
fisioterapeutas, de ambos os gêneros. Os mesmos aceitaram participar do
estudo, em acordo com um Termo de Consentimento livre e esclarecido. Foram
incluídos na pesquisa os profissionais fisioterapeutas que trabalham na cidade
de Aracaju, em clínicas, hospitais e home care, e que aceitaram,
voluntariamente, participar da mesma. Foram excluídos os que se recusaram,
ou não preencheram de forma adequada qualquer um dos questionários que
foram aplicados. Os voluntários responderam, a um questionário direcionado,
previamente elaborado pelos autores deste estudo e baseado nos estudos de
Formighieri (2003), que verifica a situação socioeconômica e ocupacional dos
profissionais. Posteriormente, foram submetidos ao questionário auto-aplicável
Maslach Burnout Inventory- MBI, pra identificação de sinais e sintomas da
Síndrome de Burnout. Após a coleta de dados, foi realizada a análise
estatística dos mesmos, com posterior discussão dos resultados obtidos. Estes,
demonstraram que segundo os critérios de Grunfeld et al., 44% da amostra
apresentou a Síndrome. Sendo assim, os níveis elevados de estafa emocional,
denotam a fragilidade do fisioterapeuta diante das dificuldades encontradas na
atividade profissional, como carga de trabalho excessiva, alta demanda
combinada à exigência de produtividade e baixa renda mensal. Dado o número
de voluntários deste estudo não representar a análise amostral necessária para
caracterizar fielmente a população de fisioterapeutas de Aracaju-SE, os autores
sugerem a realização de outras pesquisas.
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TÓPICO: Epidemiologia de acidentes, violências e lesões físicas
ANÁLISE DAS DESIGUALDADES RACIAIS NAS NOTIFICAÇÕES DE
VIOLÊNCIAS DO VIVA/SINAN, BRASIL, 2012
Mariana Gonçalves de Freitas
Camila Alves Bahia
Rosane Aparecida Monteiro
Alice Cristina Medeiros Neves
Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas
Marta Maria Alves da Silva
Deborah Carvalho Malta

INTRODUÇÃO: A análise das notificações de violência segundo raça/cor relatada pela
vítima permite verificar se há desigualdade na ocorrência desse fenômeno devido a essa
variável. O Ministério da Saúde aponta que as desigualdades raciais devem ser objeto de
estudos epidemiológicos, a fim de suprir uma carência de informação nessa área.
OBJETIVO: Analisar as notificações de violência segundo a variável raça/cor para
Brasil e Unidades Federadas em 2012. MÉTODO: Estudo epidemiológico descritivo
do tipo ecológico das notificações de violência registradas no VIVA/SINAN com
ocorrência em 2012. As variáveis analisadas foram raça/cor, sexo, faixa etária e tipo de
violência. RESULTADO: Em 2012, foram notificados no VIVA/SINAN 157.033
notificações de violência no Brasil. A análise de completitude do campo raça/cor
demonstra 18,1% com preenchimento ignorado ou em branco, considerado
preenchimento regular para essa variável. Esse percentual é variável entre as unidades
federadas, com maior proporção em Alagoas (71%) e menor proporção em Tocantins
(0,9%). Considerando violência sexual, o percentual de ignorados para raça/cor cai para
11,2%. Do total de 22327 notificações de violência sexual registradas no SINAN em
2012; 39,7% ocorreram em pessoas que se declararam parda, 39% em branca e 8,8% em
preta. As adolescentes de 10 a 19 anos são as principais vítimas de violência sexual.
Analisando as categorias parda e preta somadas como raça/cor negra, a ocorrência de
todos os tipos de violência será maior nessa raça quando comparada à branca. O
somatório dessas raças segue padrão da literatura e se justifica pela semelhança do
padrão de renda e média por escolaridade. CONCLUSÃO: A qualidade regular da
informação sobre raça/cor no VIVA/SINAN exige incentivo para que o preenchimento
desse campo atinja um percentual considerado excelente (90%). A população de
raça/cor preta e parda é mais vulnerável às violências e as mulheres são as principais
vítimas dos casos de violência notificados no VIVA/SINAN. Conhecer os fatores que
interferem na ocorrência de violências é fundamental para a adoção de políticas públicas
de enfrentamento da violência, redução das desigualdades raciais e promoção da cultura
da paz.
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ATIVIDADES DE LAZER E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM TRABALHADORES
DA SAÚDE

LUCIO MARIO DA SILVA MOURA
PALOMA DE SOUSA PINHO FREITAS
Introdução: A prática regular de atividades de lazer é uma conduta muito importante na vida
das pessoas e apresenta impacto significativo não somente na prevenção como na
recuperação de várias morbidades, inclusive as psíquicas. Entre estas, os transtornos mentais
comuns, os quais apresentam consequências individuais e sociais significantes, reforçando a
necessidade de ações que atuam como uma forma de relaxamento e reequilíbrio mental. Estes
transtornos possuem elevada prevalência nas populações comuns e de trabalhadores, dentre
estes, os profissionais de saúde da atenção básica. Objetivo: este estudo objetivou avaliar a
associação entre o lazer e os transtornos mentais comuns nos trabalhadores da saúde da
atenção básica de Santo Antônio de Jesus, Bahia.Metodologia: a proposta foi estruturada na
condução de um estudo de delineamento transversal. Realizou-se um censo amostral com 506
trabalhadores da atenção básica do município. A coleta de dados foi feita por meio de
questionário, não identificado, com destaque para itens relativos às características
sociodemograficas, atividades de lazer e presença de TMC (Self Reporting Questionnaire,
SRQ-20). O banco de dados foi construído SPSS versão 15.0 e a análise estatística, efetuada
com o mesmo programa. Resultados: Constatou-se que 20,8% dos trabalhadores
apresentavam TMC. Mas os que realizavam atividades de lazer tinham seu risco de
desenvolver TMC reduzidos quase à metade (de 32,5% para 18,5%) evidenciando associação
inversa entre a participação em atividades de lazer e TMC. Dentre as atividades de lazer
questionadas, as mais realizadas foram assistir TV ou ouvir radio seguida das atividades
sociais. Além disso, as condições sociodemográficas e econômicas dos trabalhadores
constituíam fator contributivo ao adoecimento dos trabalhadores, principalmente entre os que
não realizam nenhuma atividade de lazer. Considerações: revela-se, com os dados
encontrados, a necessidade de ações para prevenção e cuidado com a saúde mental dos
trabalhadores da saúde da atenção básica, assim a prática de atividades de lazer
principalmente aquelas de baixo custo devem ser incentivadas entre os trabalhadores.
Palavras-chave: lazer, saúde do trabalhador, atenção básica, transtornos mentais comuns.
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SURTO DE SARAMPO: UMA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA PELO
MUNICÍPIO DE GOIANA, PERNAMBUCO.
Emilia Carolle Azevedo de Oliveira, Manases Jose Bernardo de Lima, Mleudÿ
Laÿene da Cunha Leite, Gicilene Bastos Olegario, Ana Paula Vanderley
Galindo, Rafael da Silveira Moreira
Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral,
grave e transmissível onde no Brasil não apresentava circulação endêmica
desde o ano 2000. De março de 2013 até março de 2014 o estado de
Pernambuco apresentou 997 casos de sarampo notificados, desses 212 foram
confirmados. Dentre esses, o município de Goiana registrou 58 notificações de
casos suspeitos de sarampo dos quais 29 foram confirmados e 29 descartados.
No momento, o município compõe uma região de desenvolvimento do estado
com empreendimentos estruturadores como polos farmacoquímico e
automotivo. Objetivo: Relatar experiência vivenciada pela Secretaria Municipal
de Saúde de Goiana, Pernambuco, com a ocorrência de um surto de sarampo.
Métodos: Foram descritos casos, medidas de controle, a busca de possível
fonte e de casos secundários após as investigações epidemiológicas imediatas
a partir da notificação do 1º caso, em 13 de maio de 2013 e bloqueio vacinal
dos comunicantes; palestras sobre sarampo e atualização das cadernetas dos
profissionais de saúde; postos volantes de vacinação em locais estratégicos;
vacinação de grupos vulneráveis incluindo o polo industrial do município; busca
ativa em prontuários pela vigilância epidemiológica e dos novos casos, assim
como atualização de caderneta de vacina. Também, realizou-se operação casa
a casa em parceria com a ESF e campanha de vacina com dois dias D;
equipes da vigilância epidemiológica fizeram coletas de materiais biológicos no
domicílio. Resultados: Dos casos confirmados 48,3% eram indivíduos maiores
que 20 anos, 41,4% crianças até 1 ano e 10,3% eram adolescentes entre 10 e
17 anos. Identificou-se o genótipo D8 circulante no município, confirmado por
PCR. Conclusão: Durante um surto de sarampo a coleta de amostras em
tempo oportuno detectou qual tipo de vírus estava circulando no município. E
que as áreas descobertas pela ESF concebem bolsões de suscetíveis,
colocando a população sob risco. Recomenda-se a realização de buscas
periódicas por meio do monitoramento rápido de cobertura para intensificação
de ações que garantam a eliminação da transmissão endêmica do sarampo,
assim como a continuada busca em prontuários para acompanhamentos dos
casos suspeitos que não fecharam uma tríade dos sintomas para a doença.
Palavras
Chaves:
Sarampo,
Doenças
Transmissíveis,
Vigilância
Epidemiológica.
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Prevalência de infecção pelo HPV em mulheres assistidas pela Estratégia Saúde da
Família em Juiz de Fora, MG
Andréia Rodrigues Gonçalves Ayres
Gulnar Azevedo e Silva
Maria Teresa Bustamente Teixeira
Vânia Reis Girianelli
Carmen Justina Gamarra
Luiz Eduardo Levy
Maria Luiza Salim
Kris Duque
Evidências comprovam que o papilomavírus (HPV) é causa necessária para a ocorrência
do câncer do colo do útero, responsável por 7% do total dos óbitos por câncer entre a
população feminina brasileira com uma taxa de incidência estimada em 20,33/100 mil
para todo o País. Em revisão sistemática recém-realizada, observou-se que estudos
sobre prevalência da infecção pelo HPV realizados no Brasil desde a década de 80
apresentam resultados heterogêneos, encontrando-se concentrados nas macrorregiões
Sudeste e Sul, e há ainda estudos que foram realizados apenas em mulheres
sintomáticas para infecção pelo HPV, possivelmente introduzindo viés nas estimativas.
Objetivo: estimar a prevalência de infecção pelos tipos de HPV em mulheres assistidas
pela Estratégia Saúde da Família (ESF) em Juiz de Fora, MG, submetidas ao
rastreamento do câncer do colo do útero segundo faixa etária e resultados do exame
citológico cervical.
Métodos: estudo transversal. Recrutamento das mulheres da população-alvo (entre 20 e
59 anos) residentes nas áreas adscritas pela ESF. As participantes foram entrevistadas
com questionário padronizado para coleta de dados sociodemográficas e fatores
associados ao risco de infecção pelo HPV. A seguir, foram submetidas ao exame
citológico cervical simultaneamente à testagem para detecção e tipagem do HPV com o
método Cobas 4800 (Laboratórios Roche).
Resultados: 2076 mulheres aceitaram participar da pesquisa, respondendo ao
questionário, sendo 1304 da unidade Progresso e 772 da unidade Parque Guarani. A
mediana de idade das mulheres foi de 38 anos (+0.52) A estimativa pontual de
prevalência de alterações citológicas foi de 3.98%. Já a prevalência de infecção pelo
HPV foi de 12.72%, sendo 11.0% para as mulheres com citologia normal. A maior
prevalência de infecção por tipos foi do combinado de tipos de HPV de alto risco
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oncogênico, seguido pelo HPV16, HPV18 e coinfecção HPV16/alto risco. As mulheres
entre 25 e 34 anos apresentaram maior prevalência de infecção (44.4%).
Conclusão: A aplicação de metodologia adequada e bem estabelecida possibilita ampliar
o conhecimento sobre a exposição ao HPV nas mulheres de comunidades de baixa
renda, permitindo melhorar a adesão ao rastreamento e embasamento para formulação
de políticas públicas integrais para a saúde da mulher
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REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O
CUIDADO E APOIO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL E FAMILIARES

Flávia de Moraes Albuquerque
Mellissa Rodrigues de Oliveira
Juliana de Carvalho Gomes
Mayrla Lima Pinto
Maryana Lima Pinto
Mona Laura de Sousa Moraes
A Lei da Reforma Psiquiátrica instituiu um novo modelo de tratamento aos
transtornos mentais no Brasil, redirecionando a assistência em saúde mental e
privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. A
Portaria 3.088/2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Na tentativa de conhecer as ações e os serviços, bem como a composição de
suas equipes e atividades desenvolvidas nestes serviços, o estudo objetivou
realizar o mapeamento da rede de atenção à saúde mental, álcool e outras
drogas do município de Patos, no ano de 2013. Trata-se de um estudo
descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. Os dados foram
coletados por meio de entrevista com a coordenação de atenção básica do
município. Atualmente o Município de Patos acolhe usuários de outros
municípios da macrorregião e dispõe dos seguintes serviços: 01 Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) II; 01 CAPS infantil; 01 CAPS Álcool e Drogas
(AD); 38 Unidades de Saúde da Família; 04 Núcleos de Apoio a Saúde da
Família; Serviço de Atendimento Móvel às Urgências; 01 Pronto Atendimento;
01 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; e tem pactuado com o
Estado a implantação de mais serviços de saúde mental, aumentando as
opções para os usuários desses serviços. Na maioria desses espaços há
equipe multiprofissional, com realização de diversas atividades terapêuticas:
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psicoterapia individual ou grupal, oficinas terapêuticas, Palestras e Eventos,
acompanhamento psiquiátrico, visitas domiciliares, aulas atividades de
orientação e inclusão das famílias e atividades comunitárias. Os serviços
oferecidos pela RAPS buscam amenizar e tratar as crises dos usuários de
forma descentralizada, e assim, recuperar sua autonomia e reinserção nas
atividades cotidianas e sociais. A ampliação da rede com investimento na
criação dos CAPS deve ser incentivada no município por ser um local que
possibilita que seus usuários voltem para casa todos os dias, evitando a quebra
nos laços familiares e sociais, fator muito comum em internações de longa
duração.
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Efeito

da
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em
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latinoamericanos
Márcia Regina de Oliveira Pedroso1; Wolney Lisboa Conde1
1

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, Brasil

Introdução: A autoavaliação de saúde é um indicador da saúde geral e do bem-estar de
indivíduos e populações. Ela resulta de uma percepção integrada do indivíduo sobre sua
saúde, incluindo dimensões biológicas, psicológicas e sociais. A desigualdade social
tem se mostrado associada, sendo que aqueles indivíduos que moram em países mais
desiguais tendem a avaliar pior sua saúde. Objetivo: Analisar a relação entre a
autoavaliação da saúde e a desigualdade social na escolaridade em países
latinoamericanos. Métodos: Foram analisados dados de indivíduos de 20 a 59 anos de 7
países da América Latina (Brasil, Equador, Guatemala, México, Paraguai, República
Dominicana e Uruguai), a partir das bases de dados do World Health Survey (WHS)
2002-04. A autoavaliação da saúde foi medida através da pergunta: “Em geral, como
você classificaria a sua saúde hoje?”, com cinco opções de resposta: muito boa, boa,
regular, ruim e muito ruim. Para medir a desigualdade social foi calculado o Coeficiente
de Gini para cada país a partir dos dados da escolaridade dos indivíduos (anos de
estudo). Utilizou-se de regressão linear para avaliar a relação entre as variáveis de
interesse, ajustado para sexo, idade, escolaridade (em quartis) e presença de doenças.
Resultados: A prevalência geral de autoavaliação da saúde ruim/muito ruim foi 5,1%,
variando de 2,3% no Uruguai a 8,6% na Guatemala. O Coeficiente de Gini variou de
0,22 no Uruguai a 0,51 na Guatemala. Para o Brasil, estes valores foram 7,4% e 0,37,
respectivamente. Foi encontrada uma associação inversa entre a autoavaliação da saúde
e o Coeficiente de Gini (β=-1,10; p<0,001), assim como para a idade (β=-0,01;
p<0,001), e a presença de doenças (β=-0,27; p<0,001). Conclusão: As desigualdades
sociais demonstram ter uma importante influência no modo como os indivíduos
autoavaliam a sua saúde, demonstrando-se ser de grande importância a realização de
políticas que visem reduzi-las, melhorando assim a saúde e o bem-estar das populações.

Palavras-chave: Autoavaliação da saúde; Determinantes sociais da saúde
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Estudo de prevalência de potenciais distúrbios de sono em professores
do Ciclo Básico da EPM-Unifesp e seus fatores associados
Lima, E.B.S., Moraes, D.M.

1) Introdução
Os distúrbios do sono são agravos importantes à saúde pessoal e coletiva
por reduzir o rendimento pessoal, aumentar a propensão a distúrbios
psiquiátricos, alterar a cognição, agravar problemas de saúde, causar
absenteísmo ocupacional e comprometer a qualidade de vida.
Nesse contexto, os professores, pela alta carga horária e enorme
responsabilidade intrínseca à profissão, são um importante grupo de risco o
surgimento de distúrbios do sono e seus desdobramentos, sendo relevante a
análise dessa classe para a melhoria da saúde profissional e pessoal.
2) Objetivos
Determinar a prevalência de potenciais distúrbios do sono e seus fatores
associados (IMC, gênero, idade e consumo de cafeína) em professores do ciclo
básico da Escola Paulista de Medicina - Unifesp.
3) Metodologia
Realizou-se um estudo transversal, através de um questionário autoaplicável, com perguntas fechadas. Totalizou-se 199 professores, procurados
três vezes em suas salas ou durante as aulas; caso não encontrados,
encaminharia-se um e-mail com o questionário e um texto-padrão, e se falhasse,
consideraria-se como perda. Cobriu-se 70,3% da amostra.
O questionário desenvolvido compunha-se por gênero, idade, peso,
altura, volume das principais fontes de cafeína do cotidiano e a escala de sono
de Epworth, já validade em português, que avalia a chance de adormecer ou
cochilar durante o dia em situações do dia-a-dia. Instituímos como potenciais
distúrbios do sono as amostras com déficits de sono médio e grave.
Realizou-se a análise estatística pelo Statistica 12, com aplicação de quiquadrado, teste t e aferição de medidas de dispersão.
4) Resultados
A média de idade e distribuição de gêneros das perdas foi semelhante à
amostra. A prevalência de potenciais distúrbios do sono na amostra foi de 55%,
com associação significativa com IMC e gênero, com homens mais sonolentos;
idade e total de cafeína não tiveram associação.
5) Conclusão
Em comparação com estudos nacionais, professores apresentam
distribuição semelhante de IMC, menor consumo de cafeína e, ainda assim,
maiores índices de sonolência. Dessa forma, um provável fator associado é o
estresse intrínseco da profissão, comprovadamente uma das mais estressantes.
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A caminho do prontuário 100% eletrônico: Relato de implantação do PEP em
uma instituição de pesquisa clínica
Autores: Mary Lucy Ribeiro Pinto (INI/IPEC/FIOCRUZ), Helder Gomes Costa (UFF), Dayse

Pereira Campos (INI/IPEC/FIOCRUZ) e Erica Mendonça dos Santos (INI/IPEC/FIOCRUZ).
Introdução: A busca contínua pela melhoria dos processos na área da saúde pública com
a adoção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) é uma prática crescente no
Brasil, embora a informatização do prontuário ainda não tenha se constituído numa
proposta formal dos órgãos reguladores de normas voltadas para a saúde. Este trabalho
relata a vivência da implantação de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP),
compartilhando as dificuldades e principais atitudes que contribuíram para uma melhor
aceitação dos principais usuários, os profissionais de saúde. Objetivo: Apresentar
resumidamente a prática do fazer sistemas de informação em saúde, a trajetória e os
desafios presentes na implantação do PEP. Método: Realização de um estudo de caso
com avaliação histórica do processo de desenvolvimento e implantação do PEP no
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/IPEC/FIOCRUZ). Resultado: A
construção e implantação de um sistema próprio de Prontuário Eletrônico do INI/IPEC
(SIPEC) que contemplou a tríade: assistência, ensino e pesquisa, esta em uso há quase
dez anos. O SIPEC foi desenvolvido gradativamente em seis módulos integrados que
atendem a assistência, farmácia, laboratórios e vigilância epidemiológica e tem interfaces
que disponibilizam o prontuário completo (digitalizado), eliminam a digitação de exames e
a impressão de imagens. Os usuários apresentam demandas constantes e o sistema está
em processo permanente de melhorias. Em decorrência da eliminação do processo
manual, exceto na impressão de documentos que constituem o prontuário em papel,
ainda obrigatório, até a conquista da assinatura digital e da certificação do sistema, o uso
do sistema tem adesão total. Conclusão: Construir um sistema de PEP requer o
comprometimento das pessoas envolvidas e principalmente dos gestores da instituição. A
escolha do IPEC de desenvolver um sistema próprio parece ter sido acertada, pois
assegura a liberdade de respeitar a dinâmica e características dos atendimentos realizados
nesse instituto, assim como aliar o domínio da expertise de todas as etapas no
desenvolvimento do sistema, o que satisfaz tanto os usuários diretos, os profissionais de
saúde, quanto os pacientes. Atualmente o INI pode usufruir todas as vantagens de um
sistema eletrônico: acesso a informação, qualidade no cuidado e segurança do paciente.

Palavras-chaves: Tecnologias da Informação e Comunicação, Prontuário eletrônico do
Paciente, PEP, sistema de informação em saúde, informática em saúde.
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Perfil Epidemiológico dos óbitos por Câncer de Mama no sexo Masculino na Região
Nordeste do Brasil, 2007 a 2011.
Phelipe Gomes de Barros
Mayrla Lima Pinto
Maryana Lima Pinto
Flávia de Moraes Albuquerque

O Câncer de Mama, um importante problema de Saúde Pública é, na grande maioria
das vezes, senão em todas elas, relacionado ao sexo feminino. Porém, esse tipo de
câncer também acomete os homens. A detecção precoce, o rastreamento e a
implementação de um tratamento eficaz são a tríade para um prognóstico bom e
aumento na sobrevida do indivíduo acometido por tal neoplasia maligna. Este estudo
objetivou traçar o perfil epidemiológico dos indivíduos do sexo masculino acometidos
por Câncer de Mama com evolução para óbitos ocorridos na Região Nordeste,
composta por nove Estados brasileiros no período de 2007 a 2011. Trata-se de um
estudo epidemiológico, descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados
aconteceu através de fontes secundárias no banco de dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade. Foram utilizadas as seguintes variáveis: Sexo
Masculino, Faixa Etária, Escolaridade, Estado Civil e Cor/Raça. Os dados foram
submetidos a cálculos de Frequências Absolutas e Relativas utilizando o software Epi
Info, posteriormente foi feita a construção de tabelas utilizando o Microsoft Excel.
Foram encontrados 167 casos que se enquadravam no objeto do estudo. Os
resultados mostraram que a Faixa Etária que mais se destacou foi a compreendida
entre os 70 a 79 anos 41 (24,55%); quanto ao nível de Escolaridade a maior
frequência se deu na Classe de dados Ignorados 55 (32,93%), seguida por Nenhuma
Escolaridade 38 (22,75%); no tocante ao Estado Civil, a maioria dos homens eram
Casados 79 (47,31%) e com relação à Cor/Raça a maior classe foi a Parda 97
(58,08%). Conclui-se com isso que o Câncer de Mama também deve ser alvo de
rastreio na população masculina, pois, mesmo que comparado com a incidência nas
mulheres, esse câncer nos homens esteja em menor número, é causa de morte na
população em estudo. Sendo assim, faz-se necessária a sensibilização dos
profissionais de saúde e dos indivíduos do sexo em questão para que seja dada a
devida atenção a tal neoplasia, de modo a reduzir a taxa de mortalidade, através das
medidas profiláticas de promoção à saúde, rastreio e diagnóstico precoce, bem como
estratégias para aumentar a assiduidade do homem nos serviços de saúde, fato este
que, muitas vezes, leva a complicações evitáveis caso existisse ação preventiva e não
somente a busca por atendimento em saúde quando os sintomas se apresentam na
sua forma clínica.

Palavras-chave: Câncer de Mama, Epidemiologia, Mortalidade, Saúde do Homem.
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Título: Associação entre Força de Mordida e Excesso de Peso: uma Revisão
Sistemática.
Autores: Mariana Pexe Alves, Giovanny Vinícius Araújo de França, Gisela Soares
Brunken
Introdução O estado nutricional sofre, dentre muitos outros fatores, interferência das
questões relacionadas, dentre outras, ao trato gastrointestinal, preferências alimentares,
atividade física, nível socioeconômico e problemas de mastigação. As alterações na
função mastigatória podem ser a principal relação entre como o mau estado de saúde
oral podendo afetar o consumo alimentar. Objetivos: Analisar a associação entre força
de mordida e o excesso de peso. Metodologia: Através de uma revisão sistemática
elaborada em 2013 e atualizada em 2014, em 5 bases de dados eletrônicas, sem
restrições de datas, idiomas, periódicos ou delineamento dos estudos, foram
selecionados 7 artigos que correlacionaram força de mordida e IMC. A revisão foi
realizada seguindo as etapas de identificação, seleção e inclusão dos estudos no
software EndNoteWeb versão 3, sendo aplicados critérios de elegibilidade. Resultados:
Após a aplicação dos critérios de elegibilidade nos títulos, resumos e textos completos,
obteve-se 7 artigos. Em relação ao idioma, predominou-se publicações em inglês (n=7),
4 realizadas no Brasil, sendo 1 no Japão, 1 na Turquia e 1 na Croácia. O período de
publicação foi de 2006 a 2011 e o tipo de estudo transversal. O método de avaliação da
força de mordida mostrou-se heterogêneo, sendo que 3 utilizaram transdutor de força de
mordida, e 5 estudos mediram a força em Newton. Para a maioria dos estudos o IMC é
considerado como exposição e a força de mordida como desfecho (n=5) e apenas 2
encontraram associação entre as variáveis (p=0,013 e p<0,001) , entretanto em direções
diferentes. Conclusão: Existe grande heterogeneidade nos instrumentos de avaliação da
força de mordida utilizados para análise da associação entre excesso de peso e força
mastigatória e poucos encontraram associação entre as variáveis, demonstrando a
necessidade de que sejam utilizados procedimentos padronizados e validados para
avaliação da força de mordida.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA MULHER ATRAVÉS DA PROPORÇÃO
DE GESTANTES QUE INICIARAM O PRÉ-NATAL NO PRIMEIRO TRIMESTRE,
NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Sarah Patrício Andrade¹; Ana Carolina Melo Queiroz²; Ana Eduarda Melo Queiroz³;
Kellyanne Abreu Silva4; Adriano Ferreira Martins5
¹ Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraúsarahp.andrade@hotmail.com
² Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraúacmq28@hotmail.com
³ Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraúanaeduardamelo@hotmail.com
4
Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará –
kellyanneabreu@gmail.com
5
Mestre em Saúde Pública pela Universidade Federa do Ceará – UFC;

UVA;
UVA;
UVA;
UFC;

Introdução: Através da implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) no ano de 2012, foi possível analisar as
condições de saúde dos usuários da Atenção Básica. Através do indicador da proporção
de gestantes que iniciaram o pré-natal no primeiro é possível avaliar a precocidade do
acesso ao acompanhamento do pré-natal, já que a captação de gestantes para início
oportuno do pré-natal é essencial para o diagnóstico precoce de alterações e intervenção
adequada sobre condições que vulnerabilizam a saúde da gestante e da criança.
Objetivos: Avaliar a proporção de gestantes que tiveram início ao pré-natal no primeiro
trimestre. Metodologia: Estudo quantitativo, de caráter descritivo, realizado no
município de Sobral, Ceará. Os dados do estudo foram obtidos no Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB) e análise realizada comparando-se resultados dos
indicadores alcançados durante os anos de 2008 a 2013. Resultados: Segundo dados
extraídos de uma base limpa do SIAB, no ano de 2008, o município de Sobral através
da Atenção Básica, conseguiu captar 86,51% de gestantes para que tivessem inicio ao
pré-natal no primeiro trimestre. No ano de 2009, houve um aumento para 87,72%,
continuando a aumentar em 2010 para 89,66%. No ano de 2011, o valor do indicador
chegou a 97,5% de gestantes. Já no ano de 2012, houve uma queda para 92,08%, e no
ano de 2013, o indicador chegou a 90,78%. De acordo com esses indicadores percebe-se
que estão acima da média de algumas capitais, de acordo com as bases do SIAB (2010),
em média, 79% das gestantes acompanhadas pelos ACS teriam começado o pré-natal no
1º trimestre, com uma variação entre56% (AC) a 89% (SP). Considerações Finais:
Através do estudo desse indicador, é possível estabelecer ações que promovam a
melhoria destes através da capacitação de todos os profissionais das equipes, dentro de
suas competências específicas, para melhorar a captação e busca ativa precoce de
gestantes na área de abrangência e a alimentação do sistema de informação da atenção
básica.
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Raiva em Quirópteros em Município do Sudeste do Estado de São Paulo, Brasil

Autores:
Ennser J.R.P., Divisão de Zoonoses Sorocaba-SP;
Zequetto F.D., Divisão de Zoonoses Sorocaba-SP;
Santos D.V. Dos, Vigilância em Saúde Sorocaba-SP;
Gama, Adriana Ruckert da – C.C.Zoonoses São Paulo/SP
Introdução As ações do Programa da Raiva no estado de São Paulo reduziram os casos de animais
domésticos infectados com este vírus, porém os morcegos ainda se destacam como importantes
vetores deste vírus. A expansão urbana indiscriminada têm contribuído para o deslocamento destes
animais para a área urbana, onde encontram condições adequadas para se abrigarem e alimentarem.
Desde Janeiro de 2009, a Divisão de Zoonoses de Sorocaba-SP (D.Z.) coleta e identifica as
espécies de morcegos encontrados em situação suspeita para raiva, conforme recomendado pelo
Instituto Pasteur de São Paulo. Objetivo Elencar as espécies de morcegos positivas para Raiva no
município de Sorocaba-SP. Material e Métodos A DZ atende as solicitações da população com
relação as ocorrências envolvendo morcego, incluido-se as orientações e o recolhimento de
morcegos. Utilizou-se para identificação as Chaves de Quirópteros elaboradas por Taddei & Vizotto
(1973) e Gregorin & Taddei (2002). Resultados e Discussão Até o presente momento foram
diagnosticados sete espécimes positivos para a Raiva, Todos estes morcegos pertencem à Família
Vespertilionidae, das espécies Myotis nigricans, Histiotus velatus e Lasiurus blossevillii, morcegos
de hábito alimentar insetívoro. Cerca de 71% dos casos positivos de Sorocaba referem-se ao M.
nigricans, situação que causa preocupação aos órgãos de saúde, pois são animais que formam
grandes colônias e utilizam edificações como abrigo. A relação de M. nigricans com grande número
de casos positivos para raiva parece não ser incomum, visto que a cidade de São Paulo nos últimos
20 anos, M. nigricans juntamente com as espécies como Nyctinomops macrotis, Tadarida
brasiliensis e Histiotus velatus que correspondem a 80% do total de 34 espécies de morcegos
positivos. Conclusão A captura dos os morcegos positivos para a raiva em áreas urbanas da cidade,
aliada à vulnerabilidade destes animais e desconhecimento da população quanto aos riscos dos
suspeitos para raiva, pode possibilitar a transmissão do vírus ao ser humano e a outros animais,
evidenciando o risco à Saúde Pública.
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Prevenir Doenças, Promover Saúde e Qualidade de Vida no Ambiente de
Trabalho: Articulando Saberes.
Autores: Profº Dr.Arnaldo Tenório da Cunha Junior
Mestrando: Fábio Romano Freire

Resumo
As doenças crônicas não transmissíveis afetam diretamente não só a saúde do
indivíduo, como também suas famílias, seu desempenho profissional, a empresa
onde trabalha, assim com a economia do país. Ocorre em todas as profissões. A
Organização Mundial de Saúde em conjunto com Organização Mundial do Trabalho,
apontam que o local de trabalho é o melhor lugar para se prevenir doenças, através
de informações sobre hábitos alimentares, estilo de vida ativo e atividade física, bem
como promover saúde com ações que estimulem a criação de hábitos
saudáveis.Este estudo se propôs a analisar as ações desenvolvidas pelo setor de
saúde no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Note, direcionadas a prevenção de doenças e promoção de saúde dos docentes.
Realizamos entrevista aos responsáveis pelas ações do setor de saúde e
questionário nos docentes. Os primeiros, se pronunciaram que havia pouca adesão
às ações, estas se resumiam a algumas campanhas e que são realizadas de forma
isolada. Os segundos afirmaram que não participaram destas por falta de
informação e de tempo, bem como eles achavam que estas campanhas só eram
direcionadas aos alunos. Neste estudo se verificou que as ações que são
direcionadas ao trabalhador docente no IFRN (campus Natal central), são
insuficientes para promover saúde e prevenir doenças crônicas não transmissíveis,
estas são desarticuladas com os outros setores da instituição, o que poderia
incrementar, promover mais motivação e atingir um maior número de docentes.
Palavras chaves: Saúde, estilo de vida, ambiente de trabalho docente.
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIAS E ACIDENTES (VIVA):
AVALIANDO A IMPLANTAÇÃO EM UM MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
Autores: LIMA, Priscilla de Souza; BEZERRA, Luciana Caroline Albuquerque;
ABATH, Marcella de Brito
Introdução: O VIVA é um sistema nacional, que vem sendo implantado sob a
coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde desde 2006.
Tem por objetivo conhecer melhor a magnitude das causas externas (violências e
acidentes) no país, para subsidiar o desenvolvimento de ações de prevenção de agravos
e promoção da saúde e estímulo à cultura de paz, com consequente redução da
morbimortalidade por estes agravos. A notificação de violências deve ser entendida para
além de um instrumento de coleta para obtenção de informações epidemiológicas, mas
como garantia de direitos, de preservação da saúde e da vida e de articulação e
integração com a rede de proteção social e de atenção integral à saúde, seguindo a linha
de cuidados em saúde. Objetivo: Avaliar a implantação do Sistema de Vigilância de
Violências e Acidentes–VIVA, em nível municipal. Método: Estudo descritivo de corte
transversal do tipo avaliação normativa. Os questionários foram aplicados no universo
das Unidades de Saúde, Regiões de Saúde e Nível Central da Secretaria Municipal de
Saúde do município de Olinda para avaliação do grau de implantação do VIVAcontinuo no município. Resultados: O VIVA-contínuo foi considerado parcialmente
implantado, em todas as unidades de análise. Analisando as dimensões, ambas foram
classificadas como parcialmente implantadas, sendo a estrutura a que apresentou o
menor percentual (62,8%). Entre os componentes desta dimensão, a “normatização do
VIVA” classificou-se como não implantado (21,9%) e o “espaço físico” implantado
(100,0%). Os outros componentes desta dimensão foram enquadrados como
parcialmente implantados, variando o percentual entre 61,1% (“materiais permanentes”)
e 72,1% (“recursos humanos”). A dimensão processo apresentou-se parcialmente
implantada (67,5%) em todos os componentes. Destaca-se o “orientações e
encaminhamentos” apresentando o maior percentual (78,3%) e o “produção e
disseminação da informação” apresentando o menor percentual (54,8%). Conclusões:
Nota-se que apesar dos avanços ocorridos na vigilância das violências desde a sua
implantação, este sistema ainda necessita de investimentos tanto relacionados a
estrutura como também a realização de algumas atividades para que o VIVA-contínuo
seja executado, conforme as normas e por consequência, a assistência às pessoas em
situação de violência seja mais eficiente e eficaz.
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AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À
SAÚDE DA CRIANÇA MENOR DE 2 ANOS EM GARANHUNS PERNAMBUCO
Lucena, MGA; Mendes, MFM, Samico, IC.
Introdução: As Ações de Atenção Integral à Saúde da Criança (AISC)
permitem diagnosticar problemas, prevenção de doenças e hospitalizações por
causas sensíveis à atenção primária. Objetivo: avaliar o grau de implantação das
Ações de Atenção Integral à Saúde da Criança menor de dois anos na Estratégia
de Saúde da Família (ESF) no município de Garanhuns/PE. Método: avaliação
normativa nas dimensões de estrutura e processo. Foram elaborados o modelo
lógico do programa, a matriz de análise e julgamento. A coleta de dados foi
realizada de abril a junho de 2013, através da análise de documentos, entrevista
e observação direta. Foram entrevistados 30 enfermeiros e 02 médicos das 32
equipes da ESF, um Coordenador da Atenção Básica e 233 genitoras ou
responsáveis por crianças menores de dois anos. Foram analisados os
prontuários e a caderneta de saúde da criança. Para determinar o grau de
implantação foi utilizado um sistema de escore: Implantado (80% a 100%);
Parcialmente implantado ( 50% a 79,9%) e Incipiente (menor ou igual a
49,9%). Resultados: O grau de implantação da AISC, para o conjunto das
unidades da ESF foi considerado parcialmente implantado. Os componentes da
estrutura e os recursos humanos foram avaliados como parcialmente implantado.
O critério pior avaliado foi o espaço físico (inadequado). O processo também
foi parcialmente implantado, tendo o critério nutrição como o mais mal avaliado
(incipiente). Os critérios acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento,
imunização, atividades de educação em saúde foram parcialmente implantados e
o critério gestão implantado. Conclusões: Em relação à estrutura, é fundamental
priorizar a melhoria do espaço físico e ambiência. O processo necessita de
investimentos por parte dos gestores e profissionais, principalmente em
capacitações e educação continuada, considerando o baixo incentivo ao
aleitamento materno (49%), perda de oportunidade de acompanhamento
(prevenção de acidentes e violências, etc.) e ausência de padronização da
consulta da criança entre as unidades de saúde. Uma analise conjunta dos
resultados da avaliação com os gestores e equipes do Núcleo de Apoio a Saúde
da Família será imprescindível para potencializar esforços e redirecionamento
das ações e metas.
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Deficiência de vitamina D em crianças e adolescentes e associação com obesidade:
revisão e metanálise
Marcos Pereira-Santos1, Priscila Ribas de Farias Costa2, Djanilson Barbosa dos
Santos2, Ana Marlúcia Oliveira Assis1
1-Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 2- Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia; E-mail para correspondência: pereira-santosm@bol.com.br

Na última década o volume de estudos sobre a associação entre deficiência de vitamina
D e estado antropométrico tem aumentado. Sugere-se que a obesidade é um importante
determinante de baixas concentrações de vitamina D. Entretanto, não foram identificadas
metanálises incluindo a literatura internacional sobre a relação entre a obesidade como
fator de risco para deficiência de vitamina D. Neste sentido, o objetivo do presente estudo
é avaliar a associação entre obesidade e deficiência de vitamina D em crianças e
adolescentes. Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise de estudos
observacionais disponíveis nas bases PubMed/Medline, Web of Science, Scopus,
publicados até fevereiro de 2014. Na busca, utilizou-se os descritores “vitamin
D”,“cholecalciferol”, “ergocalciferol”, conjugados com “obesity”, “body mass index”
“weight”. O 25-dihidrocolecalciferol [25(OH)D] foi utilizado como indicador do estado
de vitamina D. A razão de prevalência com intervalo de 95% de confiança foi usada como
medida sumário. O teste de inconsistência foi utilizado para avaliar a heterogeneidade
dos estudos e, caso presente, foi utilizado o modelo de efeitos aleatórios. Oito estudos
atenderam aos critérios de inclusão. Crianças e adolescentes com obesidade possuíam
risco 31% maior de apresentarem deficiência de vitamina D quando comparados ao grupo
eutrófico (RP = 1,35; IC95%:1,11-1.65). Resultados estatisticamente significantes foram
observados para as concentrações séricas de vitamina D em obesos versus sobrepeso
(RP:1,11; IC95%=1,02- 1,20). Entretanto, quando se compara o grupo de sobrepesos com
eutróficos observa-se diminuição da RP (RP 1,10; IC: 0,88-1,38). Então, a elevação do
IMC por idade favorece a redução das concentrações séricas de 25(OH)D. Os estudos
sugerem que o excesso de gordura corporal retém os metabólitos da vitamina D nos
adipócitos antes da ativação desta vitamina. Conclui-se que a deficiência de vitamina D
está associada com a obesidade em crianças e adolescentes. Além disso, acrescenta-se a
necessidade da realização de investigação sobre a suplementação segura de vitamina D
em crianças e adolescentes com obesidade, além da monitoração das concentrações
séricas de vitamina D nos indivíduos obesos. Por outro lado, torna-se necessário a
reorientação das políticas de saúde voltada ao controle da obesidade no intuito de prevenir
a deficiência de vitamina D.
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%
Weight
Autores

Ano

RR (95% CI)

(I-V)

Turer et al

2013

1.46 (1.35, 1.58)

76.89

Çizmecioglu et al

2008

1.64 (0.56, 4.80)

0.43

Elizondo-Montemayor et al

2010

1.85 (1.00, 3.40)

1.32

Sacheck et al

2011

1.34 (1.01, 1.77)

6.29

Khor et al

2011

1.05 (0.85, 1.29)

11.10

Flores et al

2013

0.30 (0.08, 1.18)

0.26

Santos et al

2013

1.21 (0.65, 2.26)

1.27

Olson et al

2012

Crianças e adolescentes

2.04 (1.30, 3.19)

2.44

I-V Subtotal (I-squared = 59.1%, p = 0.017)

1.41 (1.31, 1.51)

100.00

D+L Subtotal

1.36 (1.12, 1.65)

Heterogeneity between groups: p = .
I-V Overall (I-squared = 59.1%, p = 0.017)

1.41 (1.31, 1.51)

D+L Overall

1.36 (1.12, 1.65)

.1

1
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ALTO ÍNDICE DE ALEITAMENTO EM 264 CRIANÇAS ATENDIDAS EM UM
AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO PEDIÁTRICO DE COMUNIDADE EM
VITÓRIA/ES
Autores: Jovarci Motta1, Alexandre Neves Furtado1, Rodrigo Oliveira1, Ynara
Olivier1, Clarice Teixeira Silva Araújo1, Caroline Pegoretti1, Peracio Lora Soares
Junior1, Ana Paula Trevizani Dalmaso1, Eliane Martins Aragão1, Pâmella
Rodrigues Chiabai1, Ana Daniela Izoton de Sadovsky2
1. Acadêmico(a) do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito
Santo
2. Professora do departamento de Pediatria da Universidade Federal do
Espírito Santo
Resumo: Introdução: O conhecimento de dados neonatais permite identificar
fatores que podem influenciar as orientações de alimentação nos primeiros
anos de vida. Objetivos: Avaliar os dados neonatais e o tempo de Aleitamento
Materno Exclusivo (AME) e Total (AM) das crianças atendidas em um
ambulatório universitário pediátrico de referência em nutrologia pediátrica, no
bairro São Pedro, em Vitória/ES. Métodos: Estudo transversal de revisão de
264 prontuários de crianças desse ambulatório em 2013. Os dados foram
analisados no programa IBMR SPSSR Statistics V21. Resultados: Cerca de
50% das crianças eram do sexo masculino (131/264), com média de idade de
47,5 meses (mediana 22,7 meses). A média da Idade Gestacional (IG) ao
nascimento foi de 38,6 semanas (mediana 39,0 semanas), sendo 13,7%
(29/212) considerados prematuros. Aproximadamente 63,25% (167/264) das
crianças nasceram de parto cesárea. A média do peso de nascimento foi de
3184,49 g e do comprimento de 48,27 cm. Cerca de 28% (66/234) das crianças
apresentaram problemas neonatais (icterícia, sepse, anomalias congênitas,
sífilis congênita, hipóxia, hipoglicemia), enquanto 61,53% (16/29) dos
prematuros apresentaram as mesmas intercorrências. Os índices de crianças
em AME aos 30 dias, 3 e 6 meses e AM aos 12 meses de vida foram 79,8,
64,8, 36,9 e 49,5%, respectivamente. Quando comparamos os prematuros da
amostra, os índices de AME aos 30 dias, 3 e 6 meses foram 68,0, 54,1, 33,3%,
respectivamente. A média de AM em maiores de dois anos foi de 15,5 meses e
nos prematuros de 10,6 meses. A distribuição da amostra quanto ao sexo,
peso e IG foi semelhante aos dados brasileiros. Destaca-se a alta taxa de
cesáreas ocorridas na população estudada, maior do que a referida para o
Brasil (50%, Ministério da Saúde, 2009), apesar dos índices de prematuridade
semelhantes aos dados da UNICEF (2013). Conclusão: O alto índice de
cesáreas denota a necessidade de programas de divulgação e promoção do
parto normal. Por outro lado, os índices superiores à média nacional de AME e
AM, demonstram a importância da academia ligada a comunidade, e corrobora
a continuidade dos programas de incentivo à amamentação.

2360

Autores: Daianne Cristina Rocha, Helena Alves de Carvalho Sampaio, José Wellington
de Oliveira Lima, Maria Luisa Pereira de Melo, Soraia Pinheiro Machado Arruda,
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COMPARAÇÃO ENTRE A SENSAÇÃO SUBJETIVA DE SACIEDADE E O
CONSUMO DE FIBRAS EM PACIENTES DO SEXO FEMININO

Introdução: As fibras dietéticas constituem um nutriente importante para uma
alimentação saudável. A ingestão adequada de fibras melhora o funcionamento do
intestino, aumenta a sensação de saciedade e ainda pode ser fator de prevenção para
algumas doenças. Objetivos: Comparar a sensação de saciedade com a ingestão de fibra
dietética de pacientes do sexo feminino. Metodologia: A amostra foi constituída por 50
pacientes do sexo feminino, com faixa etária entre 19 e 50 anos, que foram atendidas
em um hospital de Fortaleza no período de julho/2012 a abril/2013. A sensação de
saciedade foi investigada através da Escala Visual Analógica (EVA) de Apetite,
integrada por uma questão onde o paciente registra seu sentimento de saciedade. Há
uma linha de 10 cm de comprimento, com valores extremos de sensação presente ou
ausente. As voluntárias foram orientadas a marcar uma linha vertical no ponto da escala
em que achassem estar a sua sensação, antes e após a refeição. Tal ponto foi
posteriormente medido com auxílio de uma régua, da extremidade esquerda (0 cm) para
direita (10 cm). Quanto mais próximo a 10, mais saciado o paciente estava. As pacientes
responderam à três escalas, uma realizada em jejum no próprio hospital e a outras duas
realizadas em suas residências, sendo uma antes e uma após o café da manhã, o almoço
e o jantar. Foram realizados dois Recordatórios Alimentar para quantificação do
consumo diário de fibra, que foi feito utilizando o DietWin Profissional 2.0. Foi
utilizado o teste de Mann-Whitney para comparar médias e a correlação de Sperman
para correlação e adotado p < 0,05 como nível de significância. Resultados: As
pacientes que tiveram um consumo de fibra abaixo e dentro da recomendação obtiveram
uma média de saciedade de 1,2 e 1,1, respectivamente, na escala preenchida em jejum
no hospital. Em relação às escalas preenchidas em casa, a média de saciedade das
pacientes com consumo de fibra abaixo do recomendando antes e depois do café da
manhã, almoço e jantar, respectivamente, foi de: 3,7; 3,7; 4,1 e 6,7; 8,2 e 7,6. Já para as
pacientes com consumo de fibra dentro da recomendação foi encontrado antes e depois
das refeições, respectivamente: 4,0; 3,9 e 4,3; e 6,9; 8,3 e 7,7. Em todos os testes, não
foi encontrado significância estatística (p>0,05). Conclusão: As fibras não tiveram
influencia positiva na saciedade dos pacientes estudados.
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Atuação dos graduandos em Saúde Coletiva nos estágios não
obrigatórios na Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado da
Bahia: relato de experiência.
SANTOS, A.C. A¹.; ALMEIDA, M. G¹.; BARRETO, H. I. V¹.; NERY, L. R¹.

¹ Universidade Federal da Bahia
Introdução: Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), perante a
Constituição Federal é o estímulo a formação de recursos humanos para
saúde. Porém, a formação de profissionais de saúde generalista com uma
visão critica, tem sido um desafio para a consolidação do sistema. Partindo
dessa necessidade, começou a idealizar o curso de Graduação em Saúde
Coletiva que tem o objetivo formar profissionais com perfil generalista. A
inserção das graduandas na Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia
(DIVEP) deu-se através do programa de estágio não obrigatório “O cotidiano do
SUS enquanto princípio educativo”. Objetivo: Relatar a experiência das
estagiárias da Graduação em Saúde Coletiva nos grupos técnicos (GT) da
DIVEP, a fim de discutir sobre a contribuição desse campo no desenvolvimento
profissional do estudante. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência
desenvolvido pelas estagiárias do GT DTP, Influenza, Hepatites e Meningites,
elaborado a partir dos seus relatórios individuais sobre seu campo de atuação
em seus respectivos GT. Resultados: No período de estágio, as graduandas
realizaram diversas atividades dentro dos GT’s como: construção de boletins
epidemiológicos, tutoriais dos principais sistemas de informações, elaboração e
alimentação de bancos paralelos, assim como, ações de avaliação e
monitoramento dos casos notificados e capacitações de funcionários
vinculados aos municípios, sob a coordenação de um técnico sanitarista do
próprio

serviço.

Conclusão:

A

experiência

na

DIVEP

permitiu

o

desenvolvimento de habilidades técnicas, competências de trabalho em equipe,
liderança, criatividade e autonomia. Ressalta-se a importância da ampliação de
espaços para a realização de estágios não obrigatórios, visando contribuir na
formação profissional dos futuros egressos em Saúde Coletiva. Por fim,
considera-se que as experiências adquiridas durante o período do estágio
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contribuíram para o processo de ensino-aprendizagem crítico-reflexivo e para
sua formação profissional enquanto estudantes de Saúde Coletiva.
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GEOPROCESSAMENTO DOS CASOS DE TUBERCULOSE EM UM BAIRRO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL - CEARÁ, NO PERÍODO DE 2008 À 2013
Ana Carolina Melo Queiroz
Aline Ávila Vascocelos
Marcos Aguiar Ribeiro
Ana Eduarda Melo Queiroz
Sarah Patrício Andrade
Juliana Solon Furtado
Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque

INTRODUÇÃO:
A tuberculose é uma doença de notificação compulsória, cujos fatores associados à sua
ocorrência demonstram a complexidade do problema. Assim, há a necessidade de se
estabelecerem novas estratégias para seu enfrentamento. Nessa perspectiva, a utilização do
georreferenciamento constitui-se como uma importante ferramenta de gestão, pois permite
visualizar a distribuição espacial da patologia, mediante uma análise gráfica.
OBJETIVOS:
Analisar a distribuição espacial dos casos de Tuberculose em um bairro do município de
Sobral – CE, no período de 2008 à 2013, utilizando técnicas de geoprocessamento.
MÉTODO:
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa do tipo epidemiológico-ecológicotransversal de análise da distribuição dos casos de tuberculose em um bairro do município de
Sobral – CE, no período de 2008 à 2013, utilizando técnicas de geoprocessamento. A coleta
de dados se deu mediante a fontes documentais e serão sistematizadas através de tabulações
no EpiInfo® e analisadas através de cálculo de indicadores. Com a participação dos monitores
e preceptores do PRÓPET-SAÚDE.
RESULTADOS:
Trata-se de um bairro de maior prevalência da doença, se comparado aos outros desse
município. A partir da produção dos mapas puderam-se observar aglomerados de casos na
região do bairro menos favorecida financeiramente, onde as casa são muito próximas e
contem muitos moradores para o tamanho do domicílio. Também se pôde identificar um
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quantitativo maior de casos do tipo pulmonar da doença, se comparado ao extrapulmonar.
Dessa forma, o geoprocessamento permite cruzar dados sobre número de tuberculose,
colaborando assim, para a organização, o atendimento e o processo de planejamento e tomada
de decisões.
CONCLUSÃO:
O geoprocessamento dos casos de tuberculose possibilita o direcionamento o monitoramento,
planejamento e avaliação de ações de saúde pública a esta patologia, de forma a reconhecer os
determinantes sociais de saúde associados e permitir intervenções coerentes.
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Aspectos psicossociais do trabalho e transtornos mentais comuns entre
os agentes comunitários de saúde.
André Filipe Pinhiero Góes
Paloma de Sousa Pinho Freitas
Introdução: As influências do trabalho sobre a saúde dos trabalhadores são
conhecidas desde a antiguidade e, ao longo dos séculos cresceu
progressivamente a compreensão das relações entre trabalho e processo
saúde-doença. Em se tratando de saúde mental, características presentes no
cotidiano do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os
predispõem a fatores de riscos psicossociais, demandando uma dinâmica
laboral particularmente estressante, o qual acaba gerando pressões e
sobrecargas adicionais potencialmente causadoras de Transtornos Mentais
Comuns (TMC). Objetivo: considerando a relevância desta problemática, este
estudo objetivou avaliar a associação entre os aspectos psicossociais do
trabalho e transtornos mentais comuns nos ACS do munícipio de Santo Antônio
de Jesus, Bahia. Metodologia: a proposta foi estruturada na condução de um
estudo de delineamento transversal. Realizou-se um censo amostral com 121
ACS cadastrados na atenção básica do munícipio. Os aspectos psicossociais
foram avaliados por meio das categorias do modelo demanda-controle,
enquanto os TMC foram avaliados pelo Self-Reporting Questionnaire (SRQ20). A medida de ocorrência foi a prevalência, e a medida de efeito foi a razão
de prevalência, além dos respectivos intervalos de 95% de confiança.
Resultados: a prevalência de TMC foi de 26,7%. Não foi observada, contudo,
uma associação positiva entre TMC e os aspectos psicossociais proposto pelo
modelo demanda-controle de Karasek. A experiência de trabalho relacionado
ao trabalho passivo (28,9%) foi a que teve mais fortemente associada ao
desfecho investigado, enquanto os ACS em situações de alta exigência no
trabalho (23,8%) apresentaram a segunda menor prevalência de TMC.
Considerações: Considerando que muitos são os fatores de risco envolvidos
no desenvolvimento de TMC, e que somente a melhoria das condições de
trabalho dos ACS, a diminuição das demandas e o aumento do controle, não
seriam suficientes para a menor ocorrência desses transtornos, tornam-se
necessárias ações de enfrentamentos amplos e contínuos, com mudanças nas
condições socioeconômicas, na sobrecarga doméstica, violência e no ambiente
urbano. Além disso, a utilização de outra abordagem metodológica pode ser
eficaz para a complementação dos resultados deste estudo.
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde, Modelo demanda-controle,
Transtornos Mentais Comuns.
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Contribuições	
  da	
  ESF	
  para	
  a	
  melhoria	
  do	
  desempenho	
  do	
  SUS	
  em	
  diferentes	
  
contextos	
  municipais	
  
	
  
Autores:	
  Luiz	
  Augusto	
  Facchini;	
  Elaine	
  Thumé;	
  Bruno	
  Pereira	
  Nunes;	
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Manjourany	
  Silva	
  Duro;	
  Anaclaudia	
  Gastal	
  Fassa;	
  Leila	
  Posenato	
  Garcia;	
  Elaine	
  
Tomasi.	
  
	
  
O	
  estudo	
  examina	
  se	
  a	
  expansão	
  de	
  cobertura	
  da	
  Estratégia	
  de	
  Saúde	
  da	
  Família	
  
(ESF)	
  melhora	
  a	
  oferta	
  de	
  APS	
  e	
  o	
  desempenho	
  do	
  SUS	
  em	
  diferentes	
  contextos	
  
municipais.	
  Utilizou-‐se	
  modelo	
  teórico,	
  com	
  base	
  na	
  tríade	
  estrutura-‐processo-‐
resultado,	
  para	
  avaliar	
  padrões	
  e	
  tendências	
  nos	
  indicadores.	
  Área	
  física,	
  força	
  de	
  
trabalho,	
  informação,	
  medicamentos	
  e	
  tecnologia	
  foram	
  as	
  principais	
  categorias	
  
estruturais.	
  O	
  processo	
  valorizou	
  a	
  organização	
  das	
  ações	
  de	
  saúde	
  ofertadas	
  à	
  
população.	
  O	
  resultado	
  avaliou	
  o	
  desempenho	
  dos	
  serviços	
  em	
  relação	
  às	
  ações	
  
de	
  saúde	
  (atenção	
  à	
  mulher,	
  criança,	
  diabetes	
  e	
  hipertensão),	
  à	
  satisfação	
  dos	
  
usuários	
  e	
  ao	
  efeito	
  sistêmico	
  (internações	
  hospitalares,	
  uso	
  de	
  serviços	
  de	
  
urgência	
  e	
  atenção	
  domiciliar).	
  Um	
  painel	
  complexo	
  de	
  fontes	
  primárias	
  e	
  
secundárias	
  foi	
  avaliado	
  através	
  de	
  teste	
  de	
  qui-‐quadrado	
  para	
  diferenças	
  e	
  
tendência	
  linear.	
  A	
  cobertura	
  da	
  ESF	
  foi	
  classificada	
  em	
  baixa	
  (menos	
  de	
  30%),	
  
intermediária	
  (30%	
  a	
  64,9%)	
  e	
  alta	
  (65%	
  ou	
  mais).	
  O	
  porte	
  do	
  município	
  foi	
  
estratificado	
  em	
  4	
  grupos:	
  até	
  30.000	
  habitantes;	
  30.001	
  a	
  100.000;	
  100.001	
  a	
  
500.000,	
  e	
  mais	
  de	
  500.000.	
  Houve	
  uma	
  tendência	
  significativa	
  de	
  melhoria	
  do	
  
desempenho	
  do	
  SUS	
  com	
  o	
  aumento	
  da	
  cobertura	
  da	
  ESF,	
  em	
  praticamente	
  todos	
  
os	
  portes	
  de	
  município.	
  A	
  proporção	
  do	
  gasto	
  municipal	
  em	
  saúde	
  não	
  aumentou	
  
com	
  o	
  incremento	
  da	
  cobertura	
  da	
  ESF,	
  sugerindo	
  sua	
  eficiência.	
  
	
  
Identificou-‐se	
  ações	
  de	
  saúde	
  com	
  cobertura	
  universal,	
  como	
  os	
  cuidados	
  de	
  
hipertensão	
  e	
  diabetes	
  e	
  o	
  acesso	
  a	
  medicamentos	
  para	
  essas	
  condições	
  (>90%).	
  
Ainda	
  assim,	
  eram	
  afetadas	
  por	
  problemas	
  de	
  qualidade,	
  como	
  o	
  exame	
  dos	
  pés	
  
de	
  pessoas	
  com	
  diabetes	
  (30%)	
  ou	
  eletrocardiograma	
  para	
  hipertensão	
  (46%).	
  O	
  
cuidado	
  pós-‐parto	
  surgiu	
  como	
  uma	
  ação	
  negligenciada,	
  ao	
  alcançar	
  apenas	
  60%	
  
das	
  mães.	
  A	
  universalização	
  do	
  cuidado	
  pós-‐parto	
  melhora	
  a	
  saúde	
  materna	
  e	
  do	
  
bebê,	
  ao	
  identificar	
  e	
  manejar	
  problemas	
  com	
  o	
  aleitamento	
  materno,	
  
hemorragias	
  ,	
  infecções	
  e	
  saúde	
  mental,	
  particularmente	
  depressão.	
  	
  
A	
  utilização	
  de	
  protocolos	
  e	
  diretrizes	
  deve	
  ser	
  promovida	
  por	
  gestores	
  e.	
  
	
  
Os	
  achados	
  reforçam	
  a	
  relevância	
  da	
  ESF	
  na	
  promoção	
  da	
  equidade,	
  dada	
  sua	
  
maior	
  cobertura	
  em	
  municípios	
  e	
  áreas	
  mais	
  pobres.	
  Seu	
  efeito	
  extrapola	
  a	
  APS,	
  
influenciando	
  hospitalizações,	
  serviços	
  de	
  urgência,	
  consultas	
  gratuitas	
  e	
  
atendimento	
  domiciliar.	
  A	
  universalização	
  da	
  cobertura	
  e	
  a	
  qualificação	
  da	
  ESF	
  
será	
  fundamental	
  para	
  fortalecer	
  sua	
  efetividade	
  e	
  a	
  coordenação	
  dos	
  cuidados	
  
integrais	
  de	
  saúde.	
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Hospitalizações decorrentes de Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências
de causas externas, atendidas no SUS e não-SUS, região de Ribeirão Preto, SP, 20002011
Rosane Aparecida Monteiro
Milton Roberto Laprega
Introdução: Os acidentes e violências, considerados como problema de saúde pública,
muitas vezes tem seu desfecho final com episódio de morte e, em outras, na assistência
hospitalar. Atendendo ao artigo 1º da portaria 221/MS, que determina todas as unidades
hospitalares, públicas e privadas, integrantes ou não do SUS, informem ao Ministério
Saúde, por intermédio do gestor local do SUS, a ocorrência de todos os eventos de
internação hospitalar, independente da fonte de remuneração dos serviços prestados, o
Centro de Processamento de Dados Hospitalares da FMRP-USP, pioneiro no país na
produção continua de informações SUS e não-SUS, possibilitando ampliar o panorama
com o registro das internações público/privado. Objetivos: apresentar um cenário das
hospitalizações por causas externas com informações do SUS e não-SUS. Metodologia:
estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa de hospitalizações por lesões,
envenenamento e algumas outras consequências. A população selecionada é de pacientes
atendidos na região de Ribeirão Preto, SP, no período de 2000 a 2011, atendidas no SUS
e não-SUS com diagnóstico principal referente ao capítulo XIX da CID-10. Os dados
foram obtidos da folha de alta hospitalar, gerenciado pelo CPDH/USP. Os dados faltantes
no período estudado foram atribuídos pela média do período analisado. Resultados:
Foram registrados uma média de 165 mil/ano hospitalizações gerais, sendo (42%) nãoSUS. Em relação as hospitalizações por lesões decorrentes de causas externas, foram
cerca de 12 mil internações/ano, observando ainda o SUS como sendo a porta de entrada
com maior demanda hospitalar, com média de 69,2% (8400/ano internações). Os dados
indicam uma constância no uso dos serviços públicos para atendimentos de urgências,
visto que em 2000 foi de 71% e em 2011 (70%), registrando uma média no período de
69,6% SUS. Em 2000, as fraturas foram de 43,9% das internações registradas pelo
Capítulo XIX, e em 2008 passou para 48,6%, com média no período de 46,8%. As fraturas
dos membros inferiores, incluindo do fêmur, somam a maior proporção (44,5%), seguido
das fraturas dos membros superiores (40,7%). As taxas de internações SUS (64,9/10 mil
hab) e não-SUS (26,7/10 mil hab). Em relação a variável sexo, em 2000 (68%) para o
sexo masculino, ocorrendo uma pequena redução ao longo do período, em 2008 (65,3%).
Nas internações não-SUS, a proporção é de 59,7% para o sexo masculino e 40,3% para o
feminino. Em relação à faixa etária dos pacientes acometidos por lesões decorrentes das
causas externas, nota-se um predomínio da população jovem, particularmente a de 20 a
29 anos, entretanto, deve ser destacada a frequência entre os idosos (70 anos e mais). A
maior proporção de óbitos nas internações SUS sugere maior gravidade nos casos.
Conclusão: conclui-se que as causas externas nas hospitalizações, têm sua porta principal
de entrada por meio dos hospitais públicos. O sexo masculino responde por maior parcela
das internações e os jovens e idosos tem as taxas de hospitalizações mais elevadas entre
as causas externas. As fraturas são identificadas como morbidades mais prevalentes.
Apesar de não ser apresentado os tipos de causas externas, a constatação dos elevados
números de atendimentos de trauma, requer investimentos em prevenção dos acidentes e
violências.
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇA TRANSMITIDA POR
ALIMENTOS NO MUNICÍPIO DE GOIANA, PERNAMBUCO.
Emilia Carolle Azevedo de Oliveira, Jussara Gomes Martiniano Ferreira,
Rafael da Silveira Moreira, Joselito da Cunha Pereira, Sérgio Ribeiro de
Sousa, Walcássia Gleise Paiva Rodrigues, Admário Marques Gonçalvez
Resumo
Introdução: As Doenças Transmitidas por Alimentos, DTA’s, são responsáveis
por surtos com diferentes proporções. Caracteriza-se por sinais/sintomas
entéricos desencadeados por alimentos com patógenos e/ou metabólitos
tóxicos. Pernambuco até o primeiro semestre de 2013, notificou 59 surtos de
DTA’s, com 24.691 expostos, 1.755 doentes e 6 óbitos. Sendo 05 desses
surtos ocorridos em área abrangida pela Gerência Regional da Secretária
Estadual de Saúde, que tem Goiana como sede administrativa. 04 desses
ocorreram no município de Goiana. No momento, o município compõe uma
região de desenvolvimento do Estado com empreendimentos estruturadores,
polos farmacoquímico e automotivo. Objetivo: Descrever as ocorrências dos
surtos de DTA’s ocorridos no município de Goiana-PE no período de janeiro a
julho de 2013. Materiais e Métodos: Estudo descritivo, transversal, realizado
no município de Goiana, Pernambuco, em 2013. Os dados foram analisados no
Excel versão 2010. Resultados: No primeiro semestre de 2013 foram
registrados 04 surtos com 2808 pessoas expostas, 107 doentes e 0 óbitos. O
1º surto ocorreu com 8 expostos. O 2o e 3o surtos tiveram 1000 pessoas
expostas cada, taxa de ataque de 5,6% e 13,2%, riscos relativos de 0,88 e 0,72
respectivamente. O 4o surto teve 800 expostos, taxa de ataque 1,5% e risco
relativo 1,15. Os agentes etiológicos foram a Salmonella spp e Escherichia coli.
Conclusão: Todas as investigações foram encerradas por critério laboratorial
bromatológico. A Escherichia coli foi o agente prevalente nos surtos de DTA’s
investigados, tendo a manipulação e o uso inadequado da matéria prima como
fatores determinantes.
Palavras-Chaves: Doença transmitida por alimentos; Investigação de Surto;
Vigilância epidemiológica.
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Prevalência da infecção pelo HIV e sífilis em usuários de drogas da Cidade
do Recife, PE, Brasil1.
Ana Maria de Brito2, Naíde Teodósio Valois Santos2, Rosa Maria Salani
Mota3
2

Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães

3

Universidade Federal do Ceará

Introdução: Os usuários de drogas ilícitas estão entre os grupos de maior
vulnerabilidade à exposição pelo HIV e outros micro-organismos de
transmissão sexual, e desempenham um importante papel na disseminação
da aids no Brasil. Objetivos: Analisar o perfil e indicadores de
vulnerabilidade, e estimar a prevalência da infecção pelo HIV e sífilis em
usuários de drogas (UD) do Recife recrutados pelo método respondent-driven
sampling (RDS). Materiais e métodos: Estudo sócio-comportamental e de
soroprevalência de HIV e sífilis em uma amostra de UD residentes na cidade
do Recife, entrevistados entre setembro a dezembro de 2009. Resultados:
Foram recrutados 400 UD, a maioria homens (71%), jovens, solteiros, com
filhos, baixa condição socioeconômica e com frequente vivência de violência
física e sexual. Cerca de 96% usavam crack, pelo menos quatro dias por
semana, e a maioria consumia múltiplas drogas. Cerca de 28% dos homens
e 58,6% das mulheres referiram trocar sexo por dinheiro ou drogas. Metade
dos que foram a serviços de saúde, em decorrência de sintomas de DST, não
receberam orientação quanto a medidas de prevenção. A cobertura de
testagem para HIV foi de 39%, abaixo da verificada para os homens que
fazem sexo com outros homens e mulheres profissionais do sexo. A
prevalência de sífilis foi de 22,4% (IC95%: 16,2–30,3) e a de HIV de 5,4%
(IC95%: 2,9–9,7). Considerações Finais: Foram verificadas elevadas taxas
de sífilis e HIV, num contexto socialmente marginalizado, desafios sociais e
programáticos para a política de atenção aos usuários de drogas e de
controle da epidemia de HIV e outras DST.
1

Dados referentes a pesquisa realizada pela Fiocruz, coordenada por
Francisco Inácio Bastos: Taxas de infecção de HIV e sífilis e inventário de
conhecimento, atitudes e práticas de risco relacionadas às IST entre usuários
de drogas em 10 municípios brasileiros – apoio técnico/financeiro do
Ministério da Saúde, Projeto de Cooperação Técnica AD/BRA/03/H34 com
UNODC.
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Insegurança alimentar e Morbidade Referida em domicílios com crianças
residentes em municípios da Amazônia Legal Brasileira
Luciana Martins Frassetto de Freitas. Autora do estudo. Graduada em Saúde
Coletiva, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá,
MT.
Lenir Vaz Guimarães. Participou da elaboração do Projeto Matriz e diretamente em
todas as etapas de elaboração do presente estudo. Doutora, Instituto de Saúde Coletiva,
Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT.
Introdução: O conhecimento sobre as principais morbidades que acometem crianças
menores de cinco anos são considerados parâmetros básicos para o estabelecimento das
necessidades de saúde desse grupo da população. A maior vulnerabilidade das crianças
para o desenvolvimento dessas morbidades tem como um dos fatores de risco as
carências nutricionais, onde suas consequências são inúmeras quando sentida na
infância. Objetivo: Analisar a associação entre insegurança alimentar e morbidade
referida em crianças menores de cinco anos de idade, residentes em municípios
localizados em áreas de expansão agrícola da Amazônia Legal Brasileira.
Métodos:Trata-se de um estudo transversal que utilizou os dados da pesquisa
“Segurança alimentar e nutricional da população residente na área de influência da
BR163”, realizada no ano de 2007. Os dados foram coletados nos domicílios da área
urbana de Alta Floresta, Sinop, Sorriso e Diamantino – MT, por meio de entrevistas com
o responsável. O questionário era composto com variáveis sociais, demográficas,
morbidade referida, grau de escolaridade do chefe da família, renda familiar per capita
e perguntas que mensuram a segurança/insegurança alimentar no domicilio. Na análise
dos dados aplicou-se teste de qui-quadrado de Person. Resultados: Dos domicílios,
mais da metade apresentaram prevalência de insegurança alimentar (57%). Houve
associação estatística significativa para insegurança alimentar nos domicílios de Sinop,
com crianças da raça/cor parda/preta, onde o chefe da família possuía baixa
escolaridade e quando a renda per capita familiar era menor que ¼ salário mínimo. As
morbidades tiveram maior prevalência em famílias com Insegurança Alimentar
moderada ou grave, onde 24,45% apresentaram diarréia, 27,99% febre, 24,67% tosse,
34,86% chiado e 34,44% dificuldade em respirar. Conclusão: Os resultados apontam
para a necessidade de acompanhamento dos domicílios com crianças que vivem em
insegurança alimentar diante da vulnerabilidade que as famílias vivenciam quanto a
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ausência dos cuidados da saúde. Há urgência quanto à implementação de ações de
promoção à saúde infantil, transferência de renda e principalmente educação em saúde
para que amplie a compreensão das famílias sobre as consequências da insegurança
alimentar e seus determinantes na saúde das crianças.
Palavras-chave: Saúde da Criança; Segurança Alimentar e Nutricional; Ecossistema
Amazônico.
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TÍTULO DO TRABALHO: Avaliação da capacitação sobre câncer do colo do
útero para Agentes Comunitários de Saúde
AUTORES: Núbia Namir Lara Lopes1
Jerusa Araujo Dias2
Renata Rocha3
Franco Luis Campos de Farias1
Gilmar Francisco do Amaral1
Millena Alves Batista1
INSTITUIÇÃO: Centro Universitário Norte do Espírito Santo/Universidade Federal do
Espírito Santo
1 – Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo/Centro
Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES/UFES)
2 – Professora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal do
Espírito Santo/Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES/UFES)
3 – Enfermeira da Prefeitura Municipal de São Mateus
DESCRITORES: câncer de colo de útero; saúde da mulher.
INTRODUÇÃO: o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum
entre as mulheres. Ele é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de
revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente e podendo invadir
estruturas e órgãos contíguos ou à distância. No Brasil, a principal estratégia
utilizada para detecção precoce/rastreamento do câncer do colo do útero é a
realização da coleta de material para exames citopatológicos cervico-vaginal e
microflora. Na atenção básica os agentes comunitários de saúde (ACS) exercem
importante função na detecção precoce do câncer do colo do útero por ter como sua
função estar em contato permanente com as famílias, visando à promoção da
saúde, à prevenção, e ao acompanhamento das mulheres, orientando sobre a
importância da realização dos exames e facilitando o acesso a eles.
OBJETIVO: assim objetivou-se capacitar os ACS da unidade básica de saúde (UBS)
do Santo Antônio, bairro do município de São Mateus/ES sobre temas que envolvem
a saúde da mulher.
METODOLOGIA: foi realizada uma capacitação para os ACS da UBS do Santo
Antônio, atividade vinculada ao Programa de Reorientação da Formação Profissional
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em Saúde (Pró-Saúde) do Centro Universitário Norte do Espírito Santo campus da
Universidade Federal do Espírito Santo. Ao todo foram capacitados dezesseis ACS
sobre os seguintes temas: Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino e
Câncer do colo do útero. Ao final foram discutidos estudos de caso com o objetivo
de fixar o aprendizado e para análise do conhecimento/aprendizado foi aplicado um
questionário pré e pós capacitação a todos os participantes mediante aplicação do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contendo doze perguntas.
RESULTADOS: observou-se melhora significativa no número de acertos das
questões comparando os questionários pós com os pré capacitação. Duas ACS
obtiveram nota máxima nos dois momentos, nove apresentaram nota máxima no
segundo momento e no primeiro variaram de sete a nove acertos, três apresentaram
melhora de seis acertos e duas de somente um acerto.
CONCLUSÃO: conclui-se que por estar em contato direto com a população os ACS
precisam de uma base científica para realizar a busca ativa de mulheres para coleta
de preventivo e observou-se um déficit de conhecimento em alguns pontos, como
anatomia e fisiologia, desta forma a capacitação destes profissionais é fundamental.
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TelessaúdeRS: Expansão para o Rio Grande do Sul
Lucas Matturo, Luana Schneider, Livia de Almeida Faller, Sabrina Dalbosco
Gadenz e Erno Harzheim
Introdução: O TelessaúdeRS é uma estratégia que tem como objetivo, qualificar os
profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) por meio da oferta de
teleconsultorias sobre casos clínicos, processo de trabalho, educação em saúde,
planejamento, monitoramento e avaliação de ações em Atenção Primária à Saúde
(APS). O Programa TSRS destina-se aos profissionais da ESF - médicos, enfermeiros,
odontólogos, técnicos de enfermagem, técnicos e auxiliares em saúde bucal, agentes
comunitários de saúde – e aos demais profissionais que fazem parte das equipes de
atenção primária e/ou dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
Objetivo: Descrever o número de Municípios, Equipes de ESF e Profissionais
capacitados pelo TelessaúdeRS no período de expansão para todos os municípios com
ESF do Rio Grande do Sul;
Métodos: Os dados referentes às capacitações foram coletados a partir do banco de
dados do TelessaúdeRS no período de janeiro à maio de 2013.
Resultados: Ao término da Expansão concluíram-se 544 Capacitações no período de
Janeiro de 2013 à Maio de 2013, onde foram atingidos 432 Municípios, 1.480 Equipes
de ESF e 5.849 profissionais atuantes em equipes de Atenção Primária do Estado do
Rio Grande do Sul.
Conclusão: Conforme dados apresentados acima se observa que a estratégia de
Expansão foi satisfatória, alcançando 99% dos municípios com Estratégia de Saúde da
Família do Rio Grande do Sul. Estes municípios estão aptos a utilização das
ferramentas disponíveis pelo TelessaúdeRS, podendo com isso, qualificarem cada vez
mais o seu atendimento à população.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE PARA O CONTROLE DA DIABETES
MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA SEGUNDO PROGRAMA
NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO
BÁSICA (PMAQ), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Sarah Patrício Andrade
Emanuela Rodrigues Sales
Francisca Leite Mendonça Escócio
Maria Socorro Carneiro Linhares4
Introdução: Através da implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) no ano de 2012, foi possível analisar as
condições de saúde dos portadores de Diabettes Mellitus e Hipertensão Arterial
Sistêmica, contribuindo com informações para programação e organização dos
processos de trabalho da equipe voltados ao controle dessas doenças crônicas.
Objetivos: Avaliar os indicadores relacionados ao controle da diabetes mellitus e
hipertensão arterial sistêmica. Metodologia: Estudo quantitativo, de caráter descritivo,
realizado no município de Sobral, Ceará. Este estudo é parte das ações e produtos
desenvolvidos pelos bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde –
PET SAÚDE/VS. Os dados do estudo foram obtidos no Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB) e análise realizada comparando-se resultados dos indicadores
alcançados mensalmente durante o ano de 2012. Resultados: A proporção média de
diabéticos cadastrados nos serviços da Atenção Básica é de 75,41%, apresentando maior
índice de cadastro no mês de novembro (77,87%), e menor no mês de janeiro (72,92%).
Apresentou uma média de 0,399 atendimentos por diabéticos, com maior indicador no
mês de janeiro (0,403), e menor no mês de novembro (0,398). Já a proporção de
acompanhamento domiciliar desses pacientes foi em média de 91,63%, chegando a
94,70% de acompanhamento no mês de janeiro, e 86,24% no mês de setembro.
Referente aos hipertensos, a média de pacientes cadastrados foi de 57,12%, com maior
indicador no mês novembro (58,25%), e menor no mês de janeiro (56,02%). A média de
atendimentos foi de 0,335 consultas, apresentando menor índice no mês de julho (0,314)
e maior no mês de agosto (0,356). Já a proporção de hipertensos acompanhados no
domicílio foi de 90,35%, com 85,47% de acompanhamento no mês de setembro, e
94,25% em janeiro. Considerações Finais: Dessa forma, é possível realizar o
monitoramento e avaliação da qualidade da atenção ao paciente, visando o
acompanhamento e evolução dos casos através da realização de processos educativos
que priorizem a promoção de hábitos de vida saudáveis, o autocuidado e a busca de
casos suspeitos.
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CARACTERIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DOS ACIDENTES ENVOLVENDO ANIMAIS
PEÇONHENTOS NA CIDADE DE MANAUS, AMAZONAS.
SACHETT JAG¹; FREITAS JB¹; AZEVEDO WM¹; GALVÃO RS¹; SOUZA BLPS¹;
FURTADO FA¹; MACIEL LHG¹; ANDRADE YNL¹; SABURÁ M¹; SILVA ICB¹; OSIS
SL¹; PERDOMO SB¹; LIMA LF²; CAVALCANTE DG³
¹ Universidade do Estado do Amazonas
² Universidade Federal do Amazonas
³ Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas

Introdução: Os acidentes representam uma preocupação para a saúde brasileira,
principalmente quando estes envolvem animais peçonhentos. A avaliação dos casos
ampara-se na notificação e registro do atendimento para compreender e estabelecer
condutas mais fidedignas dos acontecimentos. Para tanto, pretende-se analisar as
características epidemiológicas dos acidentes envolvendo animais peçonhentos e
sua notificação na cidade de Manaus, Amazonas. Métodos: Tratou-se de um estudo
exploratório com análise dos acidentes com animais peçonhentos atendidos em um
hospital de referência em atendimento de urgência no estado do Amazonas. O
período de coleta de dados foi de janeiro a dezembro de 2012. Resultados:
Participaram do estudo 114 registros de acidentes por animais peçonhentos, destes,
53,6% foram por lagarta, 18,2% abelha, 7,3% serpente, 6,4% aranha, 4,5%
escorpião, 4,5% vespa, 4,5% arraia e 0,9% por peixe. Nos acidentes por lagarta,
55,2% eram do sexo masculino, a faixa etária mais atingida foi de 1-10 anos e a taxa
de notificação foi 32,2%. Para acidentes com abelhas, 55% eram do gênero
masculino, a faixa etária de 1-10 anos, a notificação ocorreu em 20% dos casos. Os
acidentes por serpentes, 87,5% eram do gênero masculino, a faixa etária mais
acometida foi de 20-40 anos, com notificação em 62,5% das ocorrências. Nos
registros com aranhas, 71,4% eram do gênero masculino, a faixa etária mais
encontrada foi de 15-35 anos, a taxa de notificação foi de 42,9%. Nos acidentes com
escorpião, 60% eram do gênero feminino, a faixa etária de 15-30 anos e a
notificação foi estimada em 80% dos atendimentos. Com relação às vespas, todos
os registros foram com o gênero masculino, a faixa etária incidente foi de 15-46
anos, com 40% de notificação. A subnotificação geral dos acidentes envolvendo
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animais peçonhentos foi estimada em 63,2% dos eventos. Conclusão: Os acidentes
mais prevalentes foram por lagarta e abelha, acometendo mais indivíduos do sexo
masculino. Os acidentes por animais peçonhentos não foram conduzidos
adequadamente para o registro, demonstrando importante subnotificação e
consequentemente

desconhecimento

real

destes

eventos.

Sugere-se

treinamento com os profissionais de saúde, afim de aumentar a notificação.
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Título: Epidemiologia das internações por câncer de colo de útero no estado do
Pará.
Autores: Elissandra Sobreira de A. Souza, Sandra Souza Lima e Adelaine Brandão
Soares
Introdução: O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, demora muitos
anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são
descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolaou),
por isso é importante a sua realização periódica. A principal alteração que pode levar a
esse tipo de câncer é a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, com alguns
subtipos de alto risco e relacionados a tumores malignos. É o terceiro tumor mais
frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta
causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Objetivos: O objetivo deste trabalho é
traçar o perfil epidemiológico das internações de pacientes com câncer do colo do útero
e identificar os fatores de risco que contribuem para o óbito, em um hospital de
referência no estado do Pará, no período de 2011 a 2013. Método: Foram analisadas
790 internações de pacientes, oriundos da região metropolitana de Belém e da região
nordeste do estado do Pará, realizada hospital de referência estadual. Foi utilizada a
análise de regressão logística múltipla para identificar os fatores de risco que
contribuem para o óbito. Resultados: A taxa de óbito nas internações foi de 25%, a
faixa etária com maior frequência foi de 40 a 49 anos (27%), o tempo médio de
internação foi de 16,47 dias, 35% eram solteiras, 50% tinham ensino fundamental
incompleto e 54% moravam na região metropolitana de Belém. Os pacientes que
residiam na região metropolitana têm 1,72 vezes mais chance de ir a óbito do que os
pacientes que moravam na zona urbana. Conclusão: A chance de ocorrência de o óbito
ser maior em pacientes residentes na capital do que no interior, pode ser justificado pela
dificuldade de acesso das pacientes, do interior do estado, tem em conseguir ser
internada.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DESCENSO NOTURNO E VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E
ANTROPOMÉTRICAS NO ELSA-BRASIL
Larissa Rangel Nascimento, Juliana Lopes Fávero, José Geraldo Mill, Maria del Carmen Bisi
Molina.
Introdução: A Medida Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) com dispositivos automáticos
de aferição e que podem ser usados pelo paciente por períodos prolongados (12 a 24 horas)
permitiu não só identificar os diagnósticos falso-positivos, como também verificar outros
parâmetros importantes ligados à regulação fisiológica e farmacológica da pressão arterial, tais
como a redução noturna da pressão arterial (descenso noturno). Usualmente, encontramos
presença de descenso na PAS e PAD durante o sono, quando comparado ao período de vigília.
Foi observado que o descenso inferior a 10% correlaciona-se a um pior prognóstico
cardiovascular em hipertensos, além de ter significado clinico confirmado entre os
normotensos. Objetivo: avaliar a relação do descenso com características sócio-demográficas
e antropométricas relacionadas com a maior prevalência de agravos cardiovasculares.
Metodologia: Estudo transversal com amostra não probabilística de 250 funcionários de
ambos os sexos de instituição pública na faixa etária de 35 a 74 anos em Vitória, ES, entre 2008
e 2010. Os participantes tiveram suas pressões arteriais aferidas pelo método de medida
ambulatorial por 24 horas. Foram coletados dados antropométricos (peso, estatura e
circunferências) e realizada entrevista. Para a avaliação do descenso noturno em relação às
variáveis sócio-demográficas e antropométricas, a amostra foi classificada segundo presença
ou ausência de descenso noturno. A classificação sugerida pela IV Diretriz para o uso da MAPA
(2005) foi feita de acordo com o índice de variação da pressão arterial, vigília-sono, obtida pela
seguinte fórmula: média da pressão da vigília – média da pressão do sono/média da pressão
da vigília x 100. Foram considerados como portadores de descenso, os indivíduos que
apresentaram valores de índices de variação ≥ 10% para PAS ou PAD. A associação entre o
descenso noturno da PA (variável desfecho) e os parâmetros sócio demográficos e
antropométricos, foi obtida e analisada através da comparação entre os grupos pelo teste
exato de Fisher. Resultado: entre as variáveis analisadas, apenas a faixa etária apresentou uma
associação linear significativa com o descenso noturno (p=0,019), mostrando que a ausência
do mesmo aumenta progressivamente com a idade.

Palavras-chave: Diagnóstico; Hipertensão;
Ambulatorial da Pressão Arterial.
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SOBREVIDA DE 10 ANOS E FATORES PROGNÓSTICOS EM COORTE HOSPITALAR
DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA ASSISTIDAS EM JUIZ DE FORA, MINAS
GERAIS.
Vívian Assis Fayer (FAYER, V. A.); Camila Soares Lima Corrêa (CORRÊA, C. S. L.);
Maximiliano Ribeiro Guerra (GUERRA, M. R.); Maria Teresa Bustamante Teixeira
(TEIXEIRA, M. T. B.); Camila Duarte (DUARTE, C.); Anna Paula Silva Andrade (ANDRADE,
A. P. S.); Sthéfanie Dias de Andrade (ANDRADE, S. D.); Jane Rocha Duarte Cintra
(CINTRA, J. R. D.)
Introdução
O câncer de mama representa um dos principais problemas de saúde pública em diversas
partes do mundo. No Brasil representa a principal causa de morte por câncer entre mulheres
e tem o diagnóstico realizado, geralmente, em estádios mais avançados.
Objetivo
Este estudo teve como objetivo avaliar a sobrevida de 10 anos e fatores prognósticos em
mulheres com diagnóstico de câncer de mama entre 2000 e 2001, assistidas em centro de
referência em assistência oncológica da região Sudeste do país.
Método
A coorte de base hospitalar foi constituída por mulheres com câncer invasivo da mama,
diagnosticado entre 2000 e 2001, a partir dos dados do Registro Hospitalar de Câncer. Foi
utilizado o método de Kaplan-Meier para o cálculo das funções de sobrevida e o modelo de
regressão de riscos proporcionais de Cox para avaliar fatores prognósticos.
Resultado
As características predominantes da população foram faixa etária 50-59 anos; cor branca;
residentes em cidades próximas ao município de referência; tumores maiores que dois cm;
ausência de metástase ganglionar; estadiamento II; perfil imuno-histoquímico desconhecido;
ausência de plano de saúde; tempo entre diagnóstico e cirurgia menor ou igual a quatro
semanas; uso de quimioterapia e hormonioterapia; e não uso da radioterapia.
Os resultados deste estudo indicam que a sobrevida de dez anos foi de 61,2% (IC95%:
55,0-66,8). Os fatores prognósticos mais importantes que estiveram associados a pior
sobrevida, de forma independente, foram: presença de metástase ganglionar (HR=2,64;
IC95%: 1,73-4,02), tumores maiores que dois centímetros (HR=1,88; IC95%: 1,15-3,09) e
não uso de hormonioterapia (HR=1,53; IC95%: 1,01-2,30).
Conclusão
As informações obtidas sobre o seguimento de longo prazo além de caracterizar o perfil das
pacientes, diagnosticadas com câncer de mama, no município e regiões adjacentes, foram
primordiais para fortalecer a importância do diagnóstico precoce, através do rastreamento,
que contribui para redução do diagnóstico tardio da doença, especialmente da população de
maior risco, assim como reforça a importância da disponibilidade do exame imunohistoquímico para todas as pacientes, independente da natureza do serviço.
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AGENDAMENTO DE TRIAGEM PELO SISREG PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE
ÚTERO NO INCA
Maria Luiza Bernardo Vidal

O câncer do colo do útero (CCU) é um desafio nos países em desenvolvimento, na prevenção,
diagnóstico e tratamento em fases iniciais. O tratamento deve ser feito nas Unidades de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e nos Centros de Assistência de
Alta Complexidade em Oncologia (CACON). No estado do Rio de Janeiro para onde são
esperados 1340 casos novos em 2014, existem 26 unidades, sendo 16 na capital e 10 nas
cidades do entorno. Com a finalidade de melhorar o acesso dos usuários e padronizar o fluxo a
partir do gerenciamento da atenção básica, foi criado o Sistema Nacional de Regulação
(SISREG). O sistema facilita a visualização de vagas no SUS adequadas a cada condição de
saúde, favorece a avaliação e o monitoramento dos agendamentos e fluxos assistenciais. Em
agosto de 2013, as triagens para tratamento de CCU nas fases pré - clinicas e clinicas passaram
a ser realizada por esse sistema. O Instituto Nacional do Câncer José Gomes de Alencar (INCA),
recebe para tratamento de CCU habitantes de várias cidades do RJ e de outros estados para os
quais oferece 40 vagas semanais para agendamento de triagem. No ano de 2012 entre agosto
e dezembro foram agendados 90% das vagas oferecidas. A realização deste estudo visa avaliar
o percentual de uso do agendamento pelo SISREG no INCA no mesmo período de 2013. Para
coleta de dados utilizou-se listagem de agendamentos para triagem dos anos de 2012 e 2013
no período de agosto a dezembro. Mensurou-se o percentual de vagas utilizadas em cada
período em relação à oferta e compararam-se os períodos anuais. A utilização de vagas para
triagem após a implantação do sistema SISREG teve um comportamento crescente agosto
53%, setembro 72%, outubro 80%, novembro 76% e dezembro 129%. Sendo utilizado um total
de 72% das vagas ofertadas no período, 18% a menos que o ano anterior. Conclui-se que
apesar da menor utilização em comparação com 2012, os cinco meses avaliados demonstram
estar em um período de adequação em evolução para a organização eficaz do processo.
Estudos desta natureza são relevantes para obtenção do conhecimento da dinâmica de acesso
e apontam para necessidade de uma análise mais abrangente visando identificar no fluxo
estabelecido pelo SUS, ocorrência de fragilidades na sua operacionalização, origem dos
pacientes e seus destinos entre os CACONS e UNACONS do Rio de Janeiro.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DA HANSENÍASE
SEGUNDO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

Sarah Patrício Andrade
Ana Carolina Melo Queiroz
Ana Eduarda Melo Queiroz
Kellyanne Abreu Silva
Adriano Ferreira Martins
Francisca Leite Mendonça Escócio
Maria Socorro Carneiro Linhares

Introdução: A hanseníase constitui problema de saúde pública no Brasil, visto que
apresenta altas prevalências e, quando não tratada, pode causar lesões e deformidades.
A detecção da hanseníase não é precoce. Em 2012, entre os casos avaliados no
diagnosticados 35.5% apresentam algum grau de incapacidade física grau (I e II),
evidenciando um diagnóstico tardio. Com a implantação do Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) no ano de 2012, é
possível avaliar e monitorar o indicador. Objetivos: Avaliar os indicadores relacionados
a vigilância e controle da hanseníase. Metodologia: Estudo quantitativo-descritivo, ,
realizado no município de Sobral, Ceará. Os dados do estudo foram obtidos no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e análise realizada comparando-se
resultados dos indicadores alcançados nos anos de 2008 a 2013. Resultados: De acordo
com o indicador de Proporção de cura de hanseníase entre os casos novos
diagnosticados nos anos das coortes, no ano de 2008, houve 95% de cura. No ano de
2009 aumentou para 99%, mantendo-se estável no ano de 2010. Em 2011, houve
diminuição para 96%. Em 2012, o indicador subiu para 99%. Em 2013, este valor caiu
para 93,5%. Já em relação à Proporção de examinados entre os contatos
intradomiciliares registrados com exame físico completo dos casos novos de hanseníase,
é possível mostrar que apenas 68% desses conatos foram examinados em 2008. Em
2009, aumentou para 88%, mantendo esse valor estável no ano de 2010. Em 2011,
chegou a 90%. No ano de 2012 caiu para 88%, e em 2013 para 64,1%. Relacionado à
Proporção de casos novos notificados no ano com grau de incapacidade física avaliada,
em 2008 foram 63,78%. Em 2009, este indicador foi para 70,59%. Já no ano de 2010, o
aumento chegou a 97,94%, caindo para 96,59% , em 2011, e para 93,07% em 2012. Já
no ano de 2013, caiu bruscamente para 77,01%. Considerações Finais: Esses
indicadores contribuem para a análise das condições de saúde da população e para a
avaliação das ações das equipes para o controle da hanseníase. Também pode subsidiar
processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a
assistência das principais doenças transmissíveis.
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Introdução: A diabetes mellitus é um grande problema de saúde pública, por se
tratar de um distúrbio crônico, com elevadas taxas de morbi-mortalidade, que
afeta grande parte da população. A nutrição tem papel importante na
prevenção e controle dessa afecção, portanto uma alimentação que considere
as necessidades do organismo e as propriedades preventivas de alguns
nutrientes é um aspecto determinante de um estilo de vida saudável para os
diabéticos. Embora as pesquisas sempre avancem no sentido de conferir maior
ou menor importância a determinados alimentos e/ou nutrientes no âmbito
preventivo e terapêutico dessa doença, há um tópico que vem sendo pouco
enfocado nas diretrizes, que é a inter-relação entre o que se deve comer e o
que se quer comer, tanto em nível consciente, como inconsciente. Objetivo:
Analisar as experiências alimentares de pessoas com diabetes, assim como
seu sentido e significado. Metodologia: Estudo de natureza quali-quantitativa. A
pesquisa foi desenvolvida em um Centro de Saúde da Família localizado na
cidade de Fortaleza-Ceará, de abril a junho de 2012. Participaram do estudo
157 adultos diabéticos, entre 20 a 85 anos de ambos os sexos e
diagnosticados há pelo menos 3 anos com a doença. Na coleta de dados
utilizou-se uma entrevista semiestruturada, contendo 2 perguntas norteadoras.
Os dados foram processados no software Qualiquantisoft e organizados e
analisados pela análise de conteúdo (BARDIN, 1997). Evidenciou-se cinco
núcleos de sentido a partir das falas dos entrevistados: Acomodação com a
doença, falta de conhecimento, dificuldade financeira, prazer alimentar,
mudança de comportamento alimentar. Percebeu-se que o seguimento efetivo
de um plano alimentar pela pessoa com diabetes mellitus tipo 2 ultrapassa os
conhecimentos e informações científicas e envolve as experiências individuais
construídas a partir da convivência com a doença. Reconhecendo todas as
dificuldades e assumindo que não é fácil alterar os hábitos instituídos, é
necessário compreender as razões que influenciam as escolhas alimentares
desses pacientes, essencial para o estabelecimento de formas eficazes que
levem à modificação de antigos hábitos alimentares. Diante disso, fica explicita
a necessidade de buscar novas estratégias educativas que possibilitem que a
pessoa com diabetes tenha o empoderamento como forma de auto-cuidado.
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Estudo de prevalência de potenciais distúrbios de sono em professores
do Ciclo Básico da EPM-Unifesp e seus fatores associados
Lima, E.B.S., Moraes, D.M.

1) Introdução
Os distúrbios do sono são agravos importantes à saúde pessoal e coletiva
por reduzir o rendimento pessoal, aumentar a propensão a distúrbios
psiquiátricos, alterar a cognição, agravar problemas de saúde, causar
absenteísmo ocupacional e comprometer a qualidade de vida.
Nesse contexto, os professores, pela alta carga horária e enorme
responsabilidade intrínseca à profissão, são um importante grupo de risco o
surgimento de distúrbios do sono e seus desdobramentos, sendo relevante a
análise dessa classe para a melhoria da saúde profissional e pessoal.
2) Objetivos
Determinar a prevalência de potenciais distúrbios do sono e seus fatores
associados (IMC, gênero, idade e consumo de cafeína) em professores do ciclo
básico da Escola Paulista de Medicina - Unifesp.
3) Metodologia
Realizou-se um estudo transversal, através de um questionário autoaplicável, com perguntas fechadas. Totalizou-se 199 professores, procurados
três vezes em suas salas ou durante as aulas; caso não encontrados,
encaminharia-se um e-mail com o questionário e um texto-padrão, e se falhasse,
consideraria-se como perda. Cobriu-se 70,3% da amostra.
O questionário desenvolvido compunha-se por gênero, idade, peso,
altura, volume das principais fontes de cafeína do cotidiano e a escala de sono
de Epworth, já validade em português, que avalia a chance de adormecer ou
cochilar durante o dia em situações do dia-a-dia. Instituímos como potenciais
distúrbios do sono as amostras com déficits de sono médio e grave.
Realizou-se a análise estatística pelo Statistica 12, com aplicação de quiquadrado, teste t e aferição de medidas de dispersão.
4) Resultados
A média de idade e distribuição de gêneros das perdas foi semelhante à
amostra. A prevalência de potenciais distúrbios do sono na amostra foi de 55%,
com associação significativa com IMC e gênero, com homens mais sonolentos;
idade e total de cafeína não tiveram associação.
5) Conclusão
Em comparação com estudos nacionais, professores apresentam
distribuição semelhante de IMC, menor consumo de cafeína e, ainda assim,
maiores índices de sonolência. Dessa forma, um provável fator associado é o
estresse intrínseco da profissão, comprovadamente uma das mais estressantes.
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Perfil socioeconômico e nutricional de idosos assistidos na rede básica de saúde da
coordenadoria regional de saúde-centro-norte de Teresina, PI.
Livia Patricia Rodrigues Batista (livia18patricia@yahoo.com.br)
Jéssica Andressa Soares de Carvalho. (jessica.andres.sa@hotmail.com)
Leiliane Rodrigues Batista (xleilianex@hotmail.com)
Maria Rosália Ribeiro Brandim (rosaliabrandim@uol.com.br)
Introdução: A Organização Mundial da Saúde define a população idosa como aquela a partir
dos 60 anos de idade. No Brasil a população de idosos retrata um contingente de quase 15
milhões de pessoas. Nesse contexto traçar o perfil sociodemográfico, hábitos alimentares e
estado nutricional dos idosos é relevante visto sua importância na estrutura da sociedade.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com enfoque quantitativo, descritivo e
analítico, realizado com idosos atendidos pela Rede Básica de Saúde do SUS em Teresina,
tendo participado da pesquisa 169 idosos, correspondendo a 90% da população elegível
estimada. Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionário sobre as condições
sociodemográficas e alimentação (questões extraídas do Guia de Alimentar). Fez-se também
aferição das medidas antropométricas (realizada com base nas técnicas propostas por
Lohman), avaliação do estado nutricional por meio do IMC e circunferência da cintura,
seguindo os pontos de corte da OMS, além do relato da pressão arterial. Os dados foram
analisados por meio dos testes Qui- quadrado e Fisher pelo programas estatísticos SPSS v.20.
Resultados: Entre os idosos há o predomínio do gênero feminino, maior parte encontra-se
sem companheiro, analfabetos, aposentados e renda mensal menor ou igual ao salário mínimo.
No referente ao hábito alimentar 54,4% não ingere refrigerante, 85,2% consome
raramente/nunca frituras, 52,7% diz acrescentar sal após refeição pronta, apenas 23,0% atende
a recomendação diária de leite e derivados do Ministério da Saúde, quanto ao teor de gordura
do leite 57,2% diz preferir o leite integral e no que diz respeito ao consumo de peixe 42,0%
dessa população o faz pelo menos duas vezes por semana. Em relação ao estado nutricional
41,4% dos idosos apresentaram excesso de peso. A maioria dos idosos 79,3% possui risco
cardiovascular aumentado, com prevalência significativa para as mulheres (p=0,002) e por
fim, os valores de alteração pressórica encontra-se dentro da normalidade. Conclusão:É
importante a realização de novos estudos, por se tratar de uma população de impacto
significativo na estrutura da sociedade, para assim somar com as estratégias de atenção a
saúde da pessoa idosa já existente.
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Palavras-chave: Idoso. Fatores Socioeconomicos. Consumo de Alimentos.Estado
Nutricional. Pressão Arterial.
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Prevalência de hipovitaminose D na população brasileira
Marcos Pereira-Santos- Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia. Email: pereira-santosm@bol.com.br
Introdução: Têm-se observado na última década crescente produção científica sobre os
aspectos moleculares da fisiologia da vitamina D e o impacto da deficiência dessa
vitamina no sistema hormonal e na saúde dos indivíduos, entretanto há poucos dados
sobre o estado nutricional de vitamina D na população de países ensolarados. Objetivo:
o presente trabalho objetiva identificar em estudos o panorama da deficiência de vitamina
D na população brasileira. Metodologia: Estudo descritivo realizado por meio de uma
revisão sistemática nas bases de dados Bireme e Scopus. A busca foi realizada utilizandose os descritores “vitamina D” e “Brasil”. Foram selecionados estudos que investigavam
as concentrações de vitamina D em grupos populacionais de diferentes estados do Brasil.
Excluíram-se estudos experimentais, revisões de literatura, teses e dissertações e estudos
com pacientes hospitalizados. Resultados: Na Bireme localizaram-se 108 estudos e 121
na Scopus. Do total, nove estudos foram incluídos neste trabalho. Observou-se o
predomínio de estudos nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. A prevalência de
hipovitaminose D (concentração sérica de vitamina D <70 nmol/l) variou de 19,2% a
85,7% nos grupos analisados. Pesquisa realizada em São Paulo com adultos encontrou,
após inverno, 77,4% de insuficiência de vitamina D. Observa-se diminuição da
prevalência de insuficiência de vitamina D para 59% em adolescentes saudáveis. Já em
mulheres pós-menopausa foi identificada hipovitaminose D em 68,3%. Essa prevalência
aumentou na Região Sul, chegando a 83% em Porto Alegre e 77% em Curitiba,
comparado a 56,7% e 49% em Recife e Salvador, respectivamente. Conclusão: As
elevadas prevalências de hipovitaminose D identificadas nos grupos estudados sugerem
a realização de estudos epidemiológicos sobre as concentrações de vitamina D na
população, assim como desenvolvimento de políticas de suplementação para corrigir
deficiências em grupos específicos. Por outro lado, necessita-se da padronização de
pontos de corte para a vitamina D na população brasileira.
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Estudo de prevalência de potenciais distúrbios de sono em professores
do Ciclo Básico da EPM-Unifesp e seus fatores associados
Lima, E.B.S., Moraes, D.M.

1) Introdução
Os distúrbios do sono são agravos importantes à saúde pessoal e coletiva
por reduzir o rendimento pessoal, aumentar a propensão a distúrbios
psiquiátricos, alterar a cognição, agravar problemas de saúde, causar
absenteísmo ocupacional e comprometer a qualidade de vida.
Nesse contexto, os professores, pela alta carga horária e enorme
responsabilidade intrínseca à profissão, são um importante grupo de risco o
surgimento de distúrbios do sono e seus desdobramentos, sendo relevante a
análise dessa classe para a melhoria da saúde profissional e pessoal.
2) Objetivos
Determinar a prevalência de potenciais distúrbios do sono e seus fatores
associados (IMC, gênero, idade e consumo de cafeína) em professores do ciclo
básico da Escola Paulista de Medicina - Unifesp.
3) Metodologia
Realizou-se um estudo transversal, através de um questionário autoaplicável, com perguntas fechadas. Totalizou-se 199 professores, procurados
três vezes em suas salas ou durante as aulas; caso não encontrados,
encaminharia-se um e-mail com o questionário e um texto-padrão, e se falhasse,
consideraria-se como perda. Cobriu-se 70,3% da amostra.
O questionário desenvolvido compunha-se por gênero, idade, peso,
altura, volume das principais fontes de cafeína do cotidiano e a escala de sono
de Epworth, já validade em português, que avalia a chance de adormecer ou
cochilar durante o dia em situações do dia-a-dia. Instituímos como potenciais
distúrbios do sono as amostras com déficits de sono médio e grave.
Realizou-se a análise estatística pelo Statistica 12, com aplicação de quiquadrado, teste t e aferição de medidas de dispersão.
4) Resultados
A média de idade e distribuição de gêneros das perdas foi semelhante à
amostra. A prevalência de potenciais distúrbios do sono na amostra foi de 55%,
com associação significativa com IMC e gênero, com homens mais sonolentos;
idade e total de cafeína não tiveram associação.
5) Conclusão
Em comparação com estudos nacionais, professores apresentam
distribuição semelhante de IMC, menor consumo de cafeína e, ainda assim,
maiores índices de sonolência. Dessa forma, um provável fator associado é o
estresse intrínseco da profissão, comprovadamente uma das mais estressantes.
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VACINAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SANTO
ANTÔNIO DE JESUS, BAHIA.
ANA PAULA CERQUEIRA FIGUEIREDO
PALOMA DE SOUSA PINHO FREITAS
FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA

Introdução: O ministério da saúde preconiza esquema vacinal para a população adulta
de forma gratuita através da sua rede de serviços. Os trabalhadores da saúde, possuem
necessidade prioritária para esses imunobiológicos, dentre eles o Agente Comunitário
de Saúde (ACS) que ocupa posição singular dentro da comunidade, onde age como
facilitador na ampliação do acesso aos serviços de saúde para os usuário dos serviços
públicos de saúde, e que portanto deve manter, também o seu cartão vacinal atualizado.
Objetivo: Analisar a situação vacinal dos ACS da atenção básica do município de Santo
Antônio de Jesus, Bahia. Metodologia: Trata-se de um estudo de corte transversal e
caráter exploratório do tipo censo. A coleta de dados foi realizada com 121 ACS do
município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Foi utilizado um questionário específico
com variáveis de interesse após aprovação do comitê de ética e pesquisa. A análise de
dados foi descrita e explorada com cálculos de frequências simples e prevalências
através do programa estatístico SPSS, na sua versão 17. Resultados: A população
estudada revelou-se feminina (89,4%), com predominância da faixa etária adulta entre
31 e 40 anos (52,1%). Sobre o uso de Equipamento de proteção individual a sua
disposição, 58,7% referiram a não existência dos mesmos no ambiente de trabalho. A
respeito do cartão vacinal pessoal do ACS, apenas 19,5% dos entrevistados estavam
com todo o cartão vacinal do adulto regularizado (vacinação para febre amarela,
hepatite B, tríplice viral e difteria e tétano), 80,5% estavam com esquema vacinal
incompleto e 4,2% dos trabalhadores adultos não possuiam nenhuma dose para os
imunobiológicos propostos pelo PNI. Com relação a presença de esquema completo,
observou-se que apenas 21,0% das mulheres tinham o esquema completo proposto pelo
ministério da saúde, já os homens apresentaram apenas 7,7% de completude para o
mesmo esquema. Conclusão: No processo de trabalho do ACS, entre as ações de
prevenção das doenças e promoção à saúde, estão o incentivo ao cumprimento do
calendário vacinal, a busca ativa dos faltosos às vacinas. No entanto, a realidade para o
atualização do cartão vacinal destes trabalhadores revelou-se contraditória e
denunciativa para uma situação de saúde inadequada, onde notou-se que a situação
vacinal dos ACS, ainda está aquém daquelas preconizadas pelo ministério da saúde.
Palavras-chave: vacinação, agentes comunitários de saúde, saúde do trabalhador.

2390

	
  
FATORES SOCIOECONÔMICOS
CONSULTAS PRÉ-NATAL
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Carolina Abreu de Carvalho, Poliana Cristina de Almeida Fonsêca, Elma Izze
da Silva Magalhães, Sarah Aparecida Vieira, Mariane Alves Silva, Silvia
Eloiza Priore, Luciana Ferreira da Rocha Sant'ana, Sylvia do Carmo Castro
Franceschini.
Introdução: A assistência pré-natal no Brasil tem aumentado nos últimos
anos, entretanto, ainda é fortemente influenciada por desigualdades
relacionadas a fatores socioeconômicos. Objetivo: Verificar a associação
entre fatores socioeconômicos e o número de consultas pré-natal.
Metodologia: Estudo transversal, parte de uma coorte de nascimento
realizada entre 2011/2013 em Viçosa-MG. A amostra foi composta por 460
mães no primeiro mês pós-parto. As variáveis investigadas foram: idade,
estado civil, chefe de família, escolaridade, número de filhos, renda familiar,
trabalho na gestação e local de realização das consultas pré-natal (rede
pública ou privada). Aplicou-se um questionário semi-estruturado para
obtenção das variáveis de interesse. Considerou-se “adequado” a realização
de no mínimo 6 consultas pré-natal durante a gestação. Para investigar a
associação entre as variáveis socioeconômicas e o número de consultas prénatal foi realizado o teste qui-quadrado, com nível de significância fixado em
5%. O software utilizado para realizar as análises foi o Stata® 10.0.
Resultados: A média de idade das mães foi de 26 anos. A realização de no
mínimo 6 consultas pré-natal foi referida por 83,4% das mães. Aquelas que
eram casadas (p<0,001), com até dois filhos (p=0,036), quando o chefe de
família era o companheiro (p=0,002) ou com renda familiar maior que 2000
reais (p=0,038) apresentaram maior frequência de realização de no mínimo 6
consultas. Por outro lado, a frequência da realização de menos de 6
consultas pré-natal foi maior em mães com menos de 20 anos (p=0,023), que
não trabalharam durante a gestação (p=0,012) ou que realizaram o pré-natal
na rede pública (p<0,001). A escolaridade materna não mostrou associação
com o número de consultas pré-natal. Conclusão: A realização do número
adequado de consultas pré-natal está associada a diversos fatores
socioeconômicos. Esses resultados indicam que as desigualdades sociais
ainda estão presentes na realização do número adequado de consultas prénatal, sendo menor a frequência de consultas entre mães com pior situação
socioeconômica.
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ESTRATÉGIAS PARA A ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
POR MORADORES DE RUA

DÉBORAH RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA
DÂNDARA NAYARA AZEVÊDO DANTAS
BERTHA CRUZ ENDERS
ANA LUISA BRANDÃO DE CARVALHO LIRA
ALLYNE FORTES VITOR
MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA
RICARDO ALEXANDRE ARCÊNCIO

INTRODUÇÃO: A adesão ao tratamento constitui uma das principais medidas
para o controle da tuberculose (TB), especialmente em grupos vulneráveis
como os moradores de

rua.

OBJETIVOS:

Identificar

as estratégias

empregadas para promover a adesão ao tratamento da TB por moradores de
rua. METODOLOGIA: Revisão integrativa utilizando as bases de dados
eletrônicas: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL),
Cochrane, Public Medline (PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS), Scopus e Web of Science, através dos
descritores

“Tuberculosis”,

“Homelesspersons”

e

“Medicationadherence”.

Foram selecionados trabalhos originais, disponíveis na íntegra, nas bases de
dados selecionadas e que atenderam ao objetivo proposto, totalizando dez
artigos. RESULTADOS: As estratégias para promoção da adesão ao
tratamento da TB por moradores de rua puderam ser analisadas nas seguintes
categorias: Programas habitacionais associados à estratégia Directly Observed
Treatment-Short course (DOTS); Gerenciamento do tratamento da tuberculose
por enfermeiras e Incentivo financeiro. Os estudos verificaram a eficácia da
associação

entre

desenvolvimento

de

programas

habitacionais

e

implementação da estratégia DOTS para a melhoria da adesão à terapia da TB
em moradores de rua, a partir dos resultados observados na conclusão de pelo
menos seis meses de terapia e que indicaram de 33% a 100% de sucesso. O
gerenciamento do tratamento da TB por enfermeiros como medida para a
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promoção da adesão ao regime terapêutico de moradores de rua foi alvo de
investigação de três dos estudos encontrados. Além disso, vitamina B6,
incentivos de recursos financeiros de cinco dólares por dose administrada e o
DOTS foram fornecidos aos pacientes. Nesses estudos a adesão ao
tratamento variou de 61,5% a 64% entre o grupo de intervenção e de 39% a
42% no grupo controle. O incentivo financeiro foi identificado em um dos artigos
como sendo um preditivo importante para a conclusão do tratamento da
tuberculose. CONCLUSÃO: Recomenda-se a realização de estudos nos
países com maiores cargas de casos de TB e de moradores de rua, como o
Brasil, com vistas a identificar as ações e estratégias que se adequam a
realidade local e que proporcionam a diminuição dos índices de abandono da
doença nessa população.
Palavras-chave: Tuberculose; Adesão à medicação; Moradores de Rua.
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Prevalência de dor nos membros inferiores em trabalhadores da indústria
de calçados
Autores: Cléber Araújo Gomes e Rita de Cássia Pereira Fernandes
Introdução: A dor nos membros inferiores (MMII) é considerada como um
grave problema de saúde pública, que gera impacto pessoal, social e
econômico. Todavia, este evento tem sido pouco explorado, principalmente,
nas classes de trabalhadores. A indústria calçadista, importante ramo produtivo
brasileiro, que contribui significativamente para economia em todo o país, pode
apresentar ambiente e condições favoráveis ao desenvolvimento deste agravo.
Objetivo: Estimar a prevalência da dor em membros inferiores e em seus
segmentos, em trabalhadores da indústria de calçados da Bahia. Métodos:
Estudo corte transversal, descritivo, realizado com trabalhadores de duas
indústrias de calçados de dois municípios do estado da Bahia. Foram
classificados como elegíveis os trabalhadores contratados a mais de doze
meses, tendo como referência o primeiro dia da entrevista na empresa.
Estavam incluídos ainda, os empregados em férias e afastados
temporariamente da atividade laboral por problema de saúde relacionado ao
tema de interesse. Para a seleção dos trabalhadores elegíveis, foi realizada
uma técnica de amostragem estratificada, proporcional ao número de
trabalhadores em cada empresa e por sexo. O cálculo amostral para seleção
dos trabalhadores foi construído a partir de quatro critérios: número de
trabalhadores das indústrias, 4% de grau de precisão absoluta, 95% de nível
de confiança e prevalência de dor igual a 50%. O número amostral mínimo foi
de 436 trabalhadores. Os dados foram coletados de fevereiro a julho de 2012
por três entrevistadores treinados. Os sintomas de dor foram coletados por
meio da versão ampliado do Nordic Musculosqueletal Questionnaire (NMQ).
Resultados: Dos 446 trabalhadores estudados, 42.6% referiram dor nos MMII.
Em relação os segmentos anatômicos, 29.6% sentem dor nas pernas, 18.4%
referiram dor no pé e 14.6 afirmaram dor no joelho. A dor no tornozelo e coxa
foi evidenciada em, respectivamente, 7.8% e 7.4% dos trabalhadores. O sexo
feminino apresentou maior prevalência global nos segmentos anatômicos.
Quanto às características sociodemográficas, 51.1% foi do sexo feminino, a
idade média igual a 29,8 anos (± 6.4 desvio padrão), 59.6% eram casados,
97.5% negaram fumar e 42.3% apresentaram IMC elevado. Conclusão: As
altas prevalências encontradas corroboram com a necessidade de mais
atenção e intervenções a este segmento do corpo dos trabalhadores.
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Perda de peso entre mulheres no tratamento multiprofissional no Centro de
Referência em Obesidade da cidade do Rio de Janeiro
Phillipe Rodrigues, Fábio Fernandes, Carlos Gabriel Bustamante, Erika
Cardoso, Suzete Marcolan.
Introdução: O Centro de Referência em Obesidade (CRO) é um serviço
multidisciplinar inserido na atenção básica da cidade do Rio de Janeiro. O CRO
possibilita um olhar diferenciado no atendimento ambulatorial voltado ao
cuidado aos pacientes com obesidade grau III em sua integralidade e
longitudinalidade. O principal objetivo durante o tratamento é a redução de
peso, sendo este ainda fator primordial para diminuir o risco cardiovascular.
Estudos mostram que o tratamento clínico ambulatorial da obesidade
apresenta uma alta taxa de insucesso, em que a maioria tende a não perder
peso e aqueles que perdem, tendem a recuperá-lo. Objetivo: Avaliar a redução
de peso em pacientes obesos grau III em tratamento multidisciplinar no CRO.
Métodos: Foram avaliados 40 pacientes do sexo feminino com mais de 6
meses de tratamento no CRO. Foram consideradas as alterações de peso com
valores superiores a 3% em relação ao peso inicial. Resultados: O grupo
apresentou média de peso inicial de 129,5KG (máx=192,9Kg; mín=94,2Kg),
média de idade de 50 anos (máx=73anos; mín=29anos). No total 5% dos
pacientes ganharam peso durante o período de tratamento analisado; 37,5%
mantiveram o peso e 57,5% dos pacientes perderam mais de 3% do peso em
relação ao peso inicial no tratamento. Discussão e Conclusão: A redução
superior a 3% do peso inicial é capaz de gerar efeitos metabólicos,
hemodinâmicos e neuroendócrinos que diminuem o risco cardiovascular e as
complicações comuns das alterações no nível de glicose sanguíneo. O
tratamento oferecido pelo CRO tem sido eficiente no tratamento dos usuários
obesos grau III. Entretanto, deve-se levar em consideração que 42,5% dos
pacientes ganharam e/ou mantiveram o peso. Sendo assim, temos como
desafio reavaliar a conduta com estes pacientes, além de analisar os fatores
que podem influenciar no ganho e/ou manutenção do peso para que a
corresponsabilização

do

tratamento

profissionais e pacientes envolvidos.
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Estudo de prevalência de potenciais distúrbios de sono em professores
do Ciclo Básico da EPM-Unifesp e seus fatores associados
Lima, E.B.S., Moraes, D.M.

1) Introdução
Os distúrbios do sono são agravos importantes à saúde pessoal e coletiva
por reduzir o rendimento pessoal, aumentar a propensão a distúrbios
psiquiátricos, alterar a cognição, agravar problemas de saúde, causar
absenteísmo ocupacional e comprometer a qualidade de vida.
Nesse contexto, os professores, pela alta carga horária e enorme
responsabilidade intrínseca à profissão, são um importante grupo de risco o
surgimento de distúrbios do sono e seus desdobramentos, sendo relevante a
análise dessa classe para a melhoria da saúde profissional e pessoal.
2) Objetivos
Determinar a prevalência de potenciais distúrbios do sono e seus fatores
associados (IMC, gênero, idade e consumo de cafeína) em professores do ciclo
básico da Escola Paulista de Medicina - Unifesp.
3) Metodologia
Realizou-se um estudo transversal, através de um questionário autoaplicável, com perguntas fechadas. Totalizou-se 199 professores, procurados
três vezes em suas salas ou durante as aulas; caso não encontrados,
encaminharia-se um e-mail com o questionário e um texto-padrão, e se falhasse,
consideraria-se como perda. Cobriu-se 70,3% da amostra.
O questionário desenvolvido compunha-se por gênero, idade, peso,
altura, volume das principais fontes de cafeína do cotidiano e a escala de sono
de Epworth, já validade em português, que avalia a chance de adormecer ou
cochilar durante o dia em situações do dia-a-dia. Instituímos como potenciais
distúrbios do sono as amostras com déficits de sono médio e grave.
Realizou-se a análise estatística pelo Statistica 12, com aplicação de quiquadrado, teste t e aferição de medidas de dispersão.
4) Resultados
A média de idade e distribuição de gêneros das perdas foi semelhante à
amostra. A prevalência de potenciais distúrbios do sono na amostra foi de 55%,
com associação significativa com IMC e gênero, com homens mais sonolentos;
idade e total de cafeína não tiveram associação.
5) Conclusão
Em comparação com estudos nacionais, professores apresentam
distribuição semelhante de IMC, menor consumo de cafeína e, ainda assim,
maiores índices de sonolência. Dessa forma, um provável fator associado é o
estresse intrínseco da profissão, comprovadamente uma das mais estressantes.
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HOMENS COM HPV ATENDIDOS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM
DST/AIDSi
Introdução: A pesquisa sobre a temática ocorreu porque escassas eram as
políticas de saúde voltada ao público masculino. O constrangimento e a
vergonha que este gênero enfrenta revelam o machismo e faz com que evitem
atendimentos de saúde (QUEIROZ; BRAGA; XIMENES, 2006, p. 406). A baixa
condição de vida e econômica do homem o torna um fator de risco na
aquisição e desenvolvimento do HPV, além da dificuldade de realizar higiene
do prepúcio adequadamente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA,
2007). Objetivos: Identificar a prevalência de infecção pelo Papilomavírus
Humano (HPV) em homens atendidos no período de JAN/2007 a JAN/2008,
em um Centro de Referência DST/AIDS e descrever o perfil dos homens
diagnosticados com o vírus segundo as variáveis: Sócio-demográfica e
comportamental. Método: Pesquisa documental exploratória de caráter qualiquantitativo, a qual foi analisada prontuários de homens com idades entre 18 e
51 anos. O cenário foi o Centro de Referência em DST/AIDS - Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do CIAS Unimed Vitória, sob nº 0033.0.150.000-08. Resultados: O
número de prontuários foi de 1594 sendo que 43 não foram encontrados no
momento da pesquisa, tendo como amostragem 1551 (100%). Demonstrou-se
a prevalência de casos diagnosticados com HPV segundo a faixa etária de 18
anos a 51 nos ou mais de 117 (7,54%). Em 75% dos prontuários pesquisados
não constavam de informações sobre a sexualidade dos homens. A faixa etária
com maior número de casos (70%) foi idade entre os 18 e 28 anos. A maioria
destes eram solteiros (67). A identificação da escolaridade não era informada
em

79,49%. Conclusão: Deve-se ressaltar a importância do trabalho

multiprofissional na assistência à saúde do homem. Todos os pacientes
passaram pelo acolhimento que é a primeira consulta realizada por assistentes
sociais, psicólogos e enfermeiros, onde foram orientados e encaminhados ao
especialista para tratar a patologia. Em situações de emergência a consulta foi
realizada pelo médico. As evoluções em prontuários eram curtas, sucintas e
omissas, o que dificultou na coleta de informações e elaboração dos
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resultados. A pesquisa foi de grande relevância para o conhecimento,
reforçando a necessidade de investimento nas políticas públicas de saúde.
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ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA ANÁLISE DA
PERCEPÇÃO DOS DISCENTES E DOCENTES A CERCA DESSA
PRÁTICA
Deborah Gurgel Freire, Francisco Wagner Freire Gonçalves, Verônica Gurgel Silva,
Samantha Ferreira Dantas, Valéria Freire Gonçalves
INTRODUÇÃO: Acolhimento é uma prática do modelo de saúde, que traz uma nova
vertente na relação do profissional com o usuário, destacando sua subjetividade. Muitas
vezes o acolhimento é marcado pela tensão e ansiedade dos usuários, que buscam a
resolução imediata do seu problema, gerando uma dificuldade do profissional em
realizar um acolhimento correto, restringindo-se, assim a uma triagem. OBJETIVO:
Descrever a percepção dos discentes e docentes a cerca do acolhimento na atenção
básica. METODOLOGIA: Estudo transversal, realizado em uma Unidade Básica de
Saúde de Fortaleza/Ce. Foram entrevistados 20 pessoas, sendo 15 discentes e 5
docentes. A coleta de dados foi realizada entre o período de setembro a novembro de
2011, em um ambiente privado, utilizando a técnica de entrevista semiestruturada e
gravada pós-consentimento. A partir do material empírico foram construídas duas
categorias temáticas: Conhecimento acerca do acolhimento; o acolhimento na unidade
de saúde. Foi realizada uma análise mediante a técnica de análise de conteúdo.
RESULTADOS: Os resultados das entrevistas revelaram que o conhecimento de tanto
dos docentes quanto dos discentes ainda era confuso, a maioria relatou que o
acolhimento era um momento de triagem para encaminhar o paciente para o
atendimento. Na categoria sobre o acolhimento na unidade os docentes relataram que
tinham dificuldades de realizar, pois não tinham um local fixo, já os discentes disseram
que nunca viam o acolhimento na unidade de saúde. Em relação a participação de
ambos os entrevistados no acolhimento, a maioria relatou que nunca haviam feito
naquela unidade. DISCUSSÃO: Percebemos que tanto os docentes quanto os discentes
têm um noção distorcida da definição de acolhimento e triagem, muitos deles achavam
que o acolhimento é o mesmo que triagem. Há uma necessidade de rever as ações, a
organização do serviço de saúde, esclarecer para os profissionais acerca da prática e
definição de acolhimento, além de explicar para a comunidade, qualificar e treinar todos
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os profissionais docentes para que possam ensinar aos discentes a importância dessa
atividade nas unidades de saúde e assim realizar um acolhimento adequado e de acordo
com as políticas públicas de saúde.
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INTERNAÇÃO HOSPITALAR ENTRE CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS
EM CIDADE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA (2012)
Isabel Braga Paiva1, Cristieli Sérgio de Menezes Oliveira2, Thiago Santos de Araújo2
1

Bolsista PIBIC/UFAC,
CCSD/UFAC

2

Professor(a) do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto -

INTRODUÇÃO: Estudo sobre internação infantil constituem importantes ferramentas para
caracterização dos problemas de saúde, pois refletem indiretamente a qualidade da assistência
oferecida e sua resolutividade. Esta análise pode ser útil tanto para avaliações dos serviços de
saúde como para a formulação e o aperfeiçoamento de políticas e estratégias adequadas a cada
realidade e grupo populacional. O presente estudo tem como objetivo conhecer o perfil
epidemiológico das crianças menores de cinco anos internadas no município de Jordão, estado
do Acre, no ano de 2012.
MATERIAL E MÉTODO: Estudo transversal de base populacional conduzido em 778
crianças menores de cinco anos no município de Jordão. Para análise estatística utilizou-se o
teste de qui-quadrado, adotando-se p<0,05.
RESULTADOS: A prevalência de internação encontrada foi de 19,9%, predominando em
crianças do sexo masculino (27%; p=0,041), com idade entre 43 e 60 meses (36,7%; p=0,00)
e cujas famílias recebiam um ou mais salários mínimos (31%; p=0,043). Além disso, as
variáveis idade da mãe, morar com pai ou com avó, ter ascendência indígena, local de
nascimento e qual tipo de parto estiveram associados ao desfecho. Com relação às
morbidades, houve relação entre internar e ter apresentado chiado (26,8%; p=0,029),
pneumonia (39,7%; p=0,000) e desnutrição (30,9%; p=0,004). Dentre as causas de internação,
destaca-se diarreia (44,6%) e pneumonia (16,6%).
CONCLUSÃO: Apesar dos avanços com relação ao fortalecimento da atenção primária à
saúde (APS) no município, o estudo evidenciou desfavorável condição de saúde da população
infantil, apresentando alta frequência de internação. Condições de cuidado e morbidades ainda
permanecem como grandes problemas a serem enfrentados. Assim, são necessárias ações que
visem à qualidade da APS, na tentativa de minimizar tais problemas e estabelecer um perfil de
saúde mais favorável às nossas crianças.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde da criança, Hospitalização, Atenção primária à saúde.
FINANCIAMENTO: PIBIC/UFAC.
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FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO
PRIMEIRO MÊS DE VIDA EM CRIANÇAS DE VIÇOSA-MG
Carolina Abreu de Carvalho, Poliana Cristina de Almeida Fonsêca, Sarah
Aparecida Vieira, Mariane Alves Silva, Elma Izze da Silva Magalhães, Silvia
Eloiza Priore, Luciana Ferreira da Rocha Sant'ana, Sylvia do Carmo Castro
Franceschini.
Introdução: A prática do aleitamento materno é fundamental devido ao valor
nutricional e imunológico do leite materno (LM), além dos benefícios da
amamentação para a saúde da mãe e do bebê. Estudos tem sido
desenvolvidos para avaliar os determinantes do Aleitamento Materno
Exclusivo (AME) nos primeiros meses de vida. Objetivo: Verificar a
prevalência de AME e fatores associados em crianças no primeiro mês de
vida. Metodologia: Estudo transversal, parte de uma coorte de nascimento,
realizada entre 2011/2013 no município de Viçosa-MG. Esses resultados são
referentes ao primeiro mês de acompanhamento de 460 pares mãe-filho.
Aplicou-se um questionário semi-estruturado para obtenção das variáveis de
interesse. Considerou-se AME a oferta apenas de LM, do peito ou extraído,
permitindo-se gotas de medicamentos. Utilizou-se o teste qui-quadrado de
Pearson para verificar a associação entre AME e os fatores investigados. O
software utilizado para realizar as análises foi o Stata® 10.0 e o nível de
significância foi fixado em 5%. Resultados: A amostra foi composta por
50,2% do crianças do sexo feminino. A média de idade das mães foi de 26
anos, 47,7% tinham entre 9 e 11 anos de estudo e renda familiar entre 1000
a 2000 reais (41,9%). A prevalência de AME foi de 43,9%. A frequência de
AME foi maior em mães com mais de 11 anos de estudo (p=0,013), casadas
(p=0,036) e que tinham como chefe de família o companheiro (p=0,010).
Observou-se que 61,2% das mães primíparas não amamentavam
exclusivamente (p=0,018) e entre as crianças que usavam chupeta 64,3%
não estavam em AME (p=0,002). Não houve associação com a renda
familiar, idade materna e tipo de parto. Conclusão: Esses resultados
mostram que o AME associou-se a importantes variáveis socioeconômicas,
além de revelar que mães primíparas amamentam menos de forma exclusiva.
É fundamental a investigação dos fatores associados ao AME, pois isso
permite o planejamento de políticas públicas que promovam a mudança das
condições que interferem de forma negativa a frequência desta prática.
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INCIDÊNCIA DE POLIFARMÁCIA
FORTALEZA – CE.

EM

DIABÉTICOS

TIPO

2

DE

CHAGAS, José Iran Oliveira
DANTAS, Nara Cristina Alves
SANTOS, Zélia Maria da Silva Sousa
MOREIRA, Thereza Maria Magalhães
PAULA, Francisco Wagner de Sousa
SILVA, Francisca Alexandra Araújo da
CARVALHO, Irialda Sabóia
SILVEIRA, Hélcio Fonteles Tavares da
FLORÊNCIO, Raquel Sampaio
SANTOS, Jênifa Cavalcante dos
CARNEIRO, Francisco Vilemar Pinto

Foi objetivo do estudo verificar a existência de associação entre polifarmácia e
complicações cardiovasculares em idosos cadastrados no SISHIPERDIA de FortalezaCeará. Trata-se de estudo documental, analítico, retrospectivo, com abordagem
quantitativa, de associação, realizado com 7955 fichas de usuários Diabéticos
cadastrados no SISHIPERDIA de Fortaleza-Ceará, das diversar regionais em saúde. O
Projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do
Ceará, sob o protocolo nº 10726630-0/2011. A associação entre polifarmácia e
complicações foi verificada pelo cálculo do qui-quadrado e a associação entre o número
de medicamentos e o número de complicações foi verificada pela correlação linear de
Pearson, sendo considerado o nível de significância de 5%. As variáveis foram
analisadas por meio do programa estatístico SPSS 15.0 e todos os preceitos ético-legais
da pesquisa foram atendidos, sendo o estudo aprovado por comitê de ética. Os
resultados mostraram que a média de idade foi de 71 anos (+ 7,9), a grande parte era do
sexo feminino (68,6%) e a maioria (77,3%) tinha baixa escolaridade (até ensino
fundamental incompleto). A quase totalidade (91,5%) tinha HA, um terço (34,9%) tinha
DM e a complicação mais frequente foi o AVC (9,0%). O anti-hipertensivo e o
hipoglicemiante oral mais utilizado foi o captopril (60,1%) e a glibenclamida (23,0%),
respectivamente. Em relação a outros tipos de medicamentos, o Ácido Acetil Salícilico
foi o mais assinalado (23,7%) nas fichas. A prevalência de polifarmácia na população
foi de 14,2%, tendo sido verificada associação estatisticamente significativa entre
polifarmácia e IAM (p=0,0001), coronariopatia (p=0,0001), AVC (p=0,0001), pé
diabético (p=0,0001), amputação (p=0,0001) e doença renal (p=0,020). Quanto maior o
número de complicações, maior foi o número de medicamentos utilizados pelos idosos
(r=0,09; p=0,0001). Fica evidente que a polifarmácia é uma prática relevante na
população em estudo e que está associada às complicações cardiovasculares. Nesse
sentido, os profissionais de enfermagem devem investir seus cuidados na educação
como forma de promover a saúde daqueles que ainda não tiveram complicações, bem
como dos que já tiveram, para evitar o aumento do número de medicamentos usados e
prevenir complicações.
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PALAVRAS-CHAVES: Incidência, Polifarmácia, Diabetes, Fortaleza.
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Thaís Salgado Oliveira; Maíra Tamara Paiva Lainha; Cristiane Magalhães de Melo;
Cláudia Maria Ferreira; Marcela Quaresma Soares, Laila Souto Rodrigues; Tamiris
Cota Vianna

O movimento feminista iniciou reivindicações contra a visão da mulher como ser
exclusivamente reprodutor, lutando pela assistência integral a sua saúde. Nessa
perspectiva, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher com
ações visando à redução dos agravos evitáveis e garantia de direitos às mulheres em
todos os ciclos da sua vida. Esta política incorpora, também, ações para a redução da
morbimortalidade materna e perinatal, através de medidas que assegurem a melhoria do
acesso, cobertura e qualidade da assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Nesse
contexto, o pré-natal é entendido como uma estratégia para assegurar o
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável sem
impacto para a saúde materna. É considerado um indicador do prognóstico do
nascimento, tendo em vista que torna possível detectar patologias que poderão intervir
no bem estar físico e psicológico tanto da mãe quanto do bebê. Nesse sentido, o
Ministério da Saúde (MS) preconiza um mínimo de seis consultas como marcador da
qualidade da assistência. Este estudo tem como objetivo avaliar a adequação do número
de consultas de pré-natal realizadas em Estratégias Saúde da Família (ESF) do
município de Viçosa-MG ao preconizado pelo MS. Foi realizado um estudo descritivo,
retrospectivo utilizando como fonte de dados prontuários de puérperas de cinco ESF do
município de Viçosa-MG, no período de janeiro de 2012 a junho de 2013. Dos 76
prontuários analisados a média do número de consultas de pré-natal registradas foi de
5,6 por gestante - variando de 1 a 11. Constatou-se então, que a média das consultas está
abaixo do preconizado pelo MS, que recomenda pelo menos seis consultas, sendo estas
mensais até a 28ª semana, quinzenais entre as semanas 28 e 36 semanas e semanais no
termo. Concluiu-se que o fato do número de consultas de pré-natal não ter atingido o
mínimo preconizado pelo MS pode comprometer a qualidade da assistência prestada,
expondo a gestante e seu concepto a um maior risco de morbimortalidade, uma vez que
a assistência adequada visa prevenir, diagnosticar e tratar os eventos indesejáveis na
gestação e assegurar o bem-estar da gestante e seu concepto.
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Associação entre déficit estatural em crianças e saúde mental paterna
Cristianni Gusmão Cavalcante, Jamile Ferro de Amorim, Telma Maria de
Menezes Toledo Florêncio, Claudio Torres de Miranda.
Introdução: A desnutrição infantil por déficit estatural permanece como problema de
saúde pública no Brasil, principalmente nos bolsões de pobreza. Essa doença está
associada a fatores sociais, econômicos, demográficos e psicossociais. Estudos têm
sugerido o comprometimento da saúde mental paterna na deficiência dos cuidados da
família destinados à criança, incluindo o cuidado com a alimentação. O trabalho buscou
analisar a associação entre desnutrição infantil por déficit estatural e a saúde mental do
pai e variáveis demográficas e socioeconômicas. Método: Estudo caso-controle
composto por famílias com crianças com idade entre 12 a 71 meses. O grupo caso foi
composto por crianças desnutridas crônicas e o grupo controle foi composto por
crianças eutróficas (classificadas de acordo com o índice altura para idade). As famílias
residiam no mesmo bairro e viviam sob as mesmas condições socioeconômicas. O
estado nutricional da criança foi avaliado através do índice altura/idade utilizando-se
como referência a Word Health Organization, 2006; a saúde mental paterna foi
investigada através do Questionário de Morbidade Psiquiátrica de Adulto (QMPA); as
variáveis demográficas e socioeconômicas foram verificadas através de um questionário
elaborado pelo grupo de pesquisa. A análise estatística foi feita através de regressão
logística (método backward Wald) incluindo as variáveis com p <0,20 na análise
bivariada, considerando o déficit estatural como a variável dependente. Resultados: Os
resultados da análise univariada mostraram associação significativa da desnutrição
infantil com os seguintes fatores: escolaridade da mãe (OR: 3,54; IC 95%: 1,49-8,42),
número de residentes no domicílio (OR: 4,57; IC 95%: 2,05-12,69), número de filhos
(OR: 6,1; IC 95%: 2,28-28,75), situação laboral do marido ou companheiro (OR: 2,21;
IC 95%: 1,71-2,86); saúde mental paterna (OR: 3,71; IC 95%: 1,46-9,41). Na análise
multivariada a desnutrição infantil manteve-se associada significativamente com: a
escolaridade materna (OR= 2,86; IC: 95%= 1,01 – 8,10), número de residentes no
domicílio (OR= 0,28;IC: 95%=0,10-0,79) e saúde mental paterna (OR= 3,33; IC: 95% =
1,20 – 9,35).
Conclusão: Estes resultados sugerem a importância da saúde mental do pai, do número
de residentes no domicilio e da escolaridade da mãe no aumento de chance de
desenvolvimento de desnutrição por déficit estatural em criança de população de baixa
renda. É necessária a realização de estudos prospectivos que investigue sobre o tema.
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Levantamento e descrição das internações por parto no município de São
Mateus
Autores: Thaís Verly Luciano, Aline Márcia Souza Bispo, Daniely Fontoura
Kock, Renata Queiroz Batista, Ana Paula Costa Velten
Introdução: Ao longo dos séculos inúmeras transformações têm sido impostas
ao ato de parir e ao nascimento humano resultantes de aspectos culturais,
sociais, geográficos, técnico científicos, pessoais e familiares. Destaca-se entre
essas transformações a passagem do parto de um evento solitário e fisiológico
para um fenômeno medicalizado rico em assistência ultra especializada,
migrando do ambiente domiciliar ao hospitalar, e da posição vertical para o
deitar em mesa cirúrgica. A proposta de assistência humanizada implementada
com o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento do Ministério da
Saúde, resgata o papel central e ativo da mulher no parto, com garantia do
processo natural do parto e da saúde da mãe e do filho, com o mínimo de
intervenção. Objetivo: descrever as internações por parto no período de 2002
a 2011 no município de São Mateus, estado do Espírito Santo. Metodologia:
estudo descritivo de análise de dados secundários dos partos ocorridos no
período de 2002 a 2011, no município de São Mateus, estado do Espírito
Santo, coletados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Foi
realizado o levantamento da quantidade de nascidos vivos por tipo de parto
realizado e a descrição destes partos quanto à instrução da mãe, estado civil
da mãe, duração da gestação, tipo de gravidez (única, dupla, tripla), apgar 1º
minuto, apgar 5º minuto, quantidade de consultas de pré-natal e peso ao
nascer. Resultados: no período estudado os partos vaginais representaram
50% de todos os partos e os cesáreos os outros 50%. Notou-se durante o
período uma expressiva diminuição dos partos vaginais, representando em
2002 63% dos partos enquanto que em 2011 apenas 34%. A maioria das
mulheres que realizou parto vaginal estudou de 4 a 7 anos (22,58%). Sobre as
mulheres que realizaram cesárea as mesmas possuíam de 8 a 11 anos de
estudo (22,76%). Conclusão: A intervenção humana em um processo que
deveria ser natural se tornou comum, uma vez que o parto vaginal deixou de
prevalecer sobre o cesáreo. O parto humanizado deve ser uma prática comum
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nos serviços de saúde, com o mínimo de intervenções, proporcionando o bem
estar da mãe e bebê.
Palavras chave: parto normal, Parto cesárea, hospitalização.

2408

ACIDENTES DE TRABALHO EM AGRICULTORES NO ESTADO DO AMAPÁ
Autores:
Raiza Marques Vieira Campos1
Karoline Wayla Costa da Silva1
Iuri Silva Sena1
Vittor Candido Soares1
Maria Helena Mendonça de Araújo2
Bráulio Érison França dos Santos3
Maira Tiyomi Sacata Tongu Nazima4

1-Acadêmico(a) do terceiro ano de Medicina da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP); 2-Médica, Professora de medicina da UNIFAP, Especialista em medicina do
trabalho, Mestre em Saúde. 3-Médico, Professor de medicina da UNIFAP, Mestre em
ciências da saúde, e Especialista em Medicina Legal. 4 – Médica, Especialista em
Oftalmologia e Medicina Legal, Doutora em Oftalmologia.

Introdução: A modernização e o crescimento da produção no meio agrícola
ocasionaram modificações nas relações de trabalho no campo, contudo não
contribuiu para a melhoria das condições de vida e trabalho no meio rural; ao
contrário, foi reforçado o histórico de exploração da força de trabalho e o
aumento dos fatores de riscos a saúde destes que continuam sendo relegados à
marginalização social, apresentam baixa qualificação profissional, baixos
salários e baixo acesso a bens e serviços. Objetivo: Identificar as causas de
acidentes de trabalho, tempo de afastamento e variáveis epidemiológicas dos
trabalhadores rurais no estado do Amapá no período de 2008 a 2012.
Metodologia: Realizado estudo descritivo, transversal e quantitativo realizado
a partir de dados fornecidos pelas Agências da Previdência Social no Amapá
do período em questão. Resultados: Dos 1.697 benefícios referentes a
acidentes de trabalho com afastamento laboral no Amapá, 5,60% ocorreram
em trabalhadores rurais, cuja média de afastamento foi de 71,16 dias. Destes
acidentes, 77,9% foram por Causas Externas, seguidas pelas Doenças
Osteomusculares com 14,7%. 61,1% eram procedentes da capital do estado e
15,8% do município de Santana. Com relação ao sexo de maior ocorrência
estão os homens com 81,05%. A faixa etária de 50 a 59 anos foi a mais
acometida com 32,6%, seguida pelos agricultores de 40 a 49 anos com 26,3%.
A faixa salarial de 100% dos agricultores beneficiados pelo INSS é de menos
de um salário mínimo. Conclusão: Os acidentes por causas externas têm uma
maior predominância em indivíduos com baixo poder socioeconômico. Nesta
pesquisa, observou-se que o baixo poder aquisitivo da população do campo é
um aspecto a ser avaliado na elaboração de medidas de prevenção e
promoção de saúde, pois, indubitavelmente, necessita e procura por auxilio em
situações como a de acidentes de trabalho; além disso, por fatores financeiros
e pelas características de sua atividade, os agricultores precisam de um maior
tempo de afastamento para sua recuperação. Em adição, percebeu-se maior
frequência destes acidentes em homens de idades mais avançadas, o que
pode também explicar o tempo de afastamento laboral e corroborar aos dados
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da literatura que demonstram a maior participação destes no mercado de
trabalho e maior prevalência no absenteísmo-doença.
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Kit HIPER-DIA: O cuidado personalizado de usuários com
hipertensão e diabetes
Andrade, A. M. B. – Aline Magalhães Bessa Andrade
Cerqueira, T. M. S. – Tamile Martins Santos Cerqueira
Souza, F. O. – Fernanda de Oliveira Souza
Wright, L. B. C. - Layla Baptista Cavalcante Wright
Introdução: Cuidado com a saúde, combinados a um estilo de vida saudável, é uma das principais linhas de ação do projeto HiperDia. Com a intenção de acompanhamento e da intervenção preventiva e precoce de doenças macrovasculares, através do monitoramento da pressão
arterial e das taxas glicêmicas. Objetivos: Relatar a experiência de construção e utilização de
um KIT para o acompanhamento do individuo que convive com hipertensão e diabetes contendo instrumentos que auxiliaram o profissional enfermeiro nas consultas de acompanhamento de usuários de uma ESF baiana. Metodologia: o KIT HIPERDIA era composto por
uma caixa plástica contendo fita métrica, chumaços de algodão, palitos, roteiro para realização de teste de sensibilidade do pé diabético e cartilha contendo os locais para aplicação de
insulina. A iniciativa da construção do KIT HIPERDIA partiu da vivencia dos docentes e discentes de estágio do centro de ciências da saúde da universidade federal do recôncavo baiano
que durantes as consultas de hiperdia necessitavam de instrumentos de trabalho que possibilitassem uma avaliação completa para o acompanhamento dos indivíduos que convivem com
doenças crônicas. Resultados: Considerando a importância de avaliar a medida da circunferência abdominal e o risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares o uso da fita
métrica fazia-se indispensável; com relação a prevenção do pé diabete eram realizados testes
de sensibilidade dolorosa, onde o palito de dente era o instrumento de escolha, para o teste de
sensibilidade térmica, também realizado nos pés, utilizava-se o chumaço de algodão embebido em álcool. Estes testes eram orientados por um roteiro contendo os locais para realização
do teste. A cartilha confeccionada para tratar dos locais preferenciais para aplicação da insulina dos usuários insulinodependentes tinha o objetivo de apresentar os riscos de lipodistrofia e
garantir segurança e conforto durante aplicação. Conclusão: As experiências coletivas de
confecção e utilização do KIT HIPERDIA auxiliaram o trabalhador no processo de trabalho
permitindo assim ao profissional de saúde, estagiárias e docentes uma comunicação interativa
com o usuário a respeito do tratamento contínuo das doenças crônicas não transmissíveis,
prevenção dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade e amputações relacionado ao pé diabético.
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Fatores associados à dor nos membros inferiores em trabalhadores da
indústria de calçados

Autores: Cléber Araújo Gomes e Rita de Cássia Pereira Fernandes

Introdução: A investigação dos fatores associados à dor nos membros
inferiores (MMII) em trabalhadores da indústria de calçados é de extrema
relevância, pois estudos evidenciam a magnitude deste agravo e a escassez de
estudos brasileiros nesta classe e neste segmento do corpo. Objetivo: Verificar
os fatores associados à dor em membros inferiores e em seus segmentos, em
trabalhadores da indústria de calçados da Bahia. Métodos: Estudo de corte
transversal, descritivo e analítico, realizado com trabalhadores de duas
indústrias de calçados do estado da Bahia. Foram classificados como elegíveis
trabalhadores contratados a mais de 12 meses e os empregados em férias e
afastados temporariamente da atividade laboral por problema de saúde
relacionado ao tema de interesse também forma incluídos. Para a seleção dos
trabalhadores elegíveis, foi realizada uma técnica de amostragem estratificada,
proporcional ao número de trabalhadores em cada empresa e por sexo. O
número amostral mínimo foi de 436 trabalhadores. Os dados foram coletados
de fevereiro a julho de 2012 por três entrevistadores treinados. Os sintomas de
dor foram coletados por meio da versão ampliado do Nordic Musculosqueletal
Questionnaire (NMQ). Demandas físicas no trabalho foram pesquisadas pelo
autorregistro e as atividades de ritmo, pressão e pausa mediram as demandas
psicológicas. Características individuais e atividades extralaborais também
foram examinadas. Resultados: Participaram deste estudo 446 trabalhadores.
A dor nos MMII esteve associada com empurrar carga (OR=2,02; IC: 1,343.07), sofrer pressão de tempo moderada a insuportável (OR=2,27; IC: 1,493,46) e sexo feminino (OR=1,74; IC: 1,06-2,84). Trabalhar em pé ou sentado o
tempo todo se associou com dor nos joelhos (OR=2,12; IC: 1,23-3,67). A dor
na perna associou-se com aqueles que referiram trabalhar há mais de 16 anos
(OR=1,71; IC: 1,04-2,79), que trabalham em pé ou sentado o tempo todo
(OR=3,62; IC: 1,42-9,26), levantam peso as vezes ou o tempo todo (OR=1,97;
IC: 1,25-3,10), que sofrem pressão de tempo moderada a insuportável
(OR=2,86; IC: 1,76-4,63) e com o sexo feminino (OR=2,35; IC: 1,48 a 3,71).
Conclusão: A dor nos MMII e em seus segmentos esteve associada com
fatores individuais, demandas físicas e psicológicas. Este conhecimento é de
fundamental relevância para a implantação de medidas preventivas à saúde
destes trabalhadores.
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Estado nutricional de crianças menores de 5 anos residentes no assentamento
rural Santana Nossa Esperança na cidade de Teresina-PI
Laísla de França da Silva Teles1; Lívia Patrícia Rodrigues Batista1, Ágatha Crystian
Silva de Carvalho 1; Maria da Cruz Moura e Silva1;
Leiliane Rodrigues Batista2; Taynáh Emannuelle Coelho de Freitas2; Rafaelly Raiane
Soares da Silva2; Adriana de Azevedo Paiva3
1. Estudante. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI, Brasil
2. Estudante. Departamento de Nutrição, UFPI, Brasil.
3. Docente. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI, Brasil

Introdução: A infância é um período de crescimento no qual a vulnerabilidade aos
agravos sociais, econômicos e ambientais pode

aumentar os riscos de

morbimortalidade e comprometer o desenvolvimento infantil. Neste contexto,
destaca-se que crianças pertencentes ao estrato rural podem estar expostas a
maiores riscos à saúde em decorrência das condições de vida desfavorável.
Objetivo: Avaliar o estado nutricional de crianças menores de cinco anos residentes
no Projeto de Assentamento (PA) rural Santana Nossa Esperança na cidade de
Teresina-PI. Metodologia: Estudo transversal, com enfoque quantitativo, descritivo
e analítico, realizado no PA Santana Nossa Esperança, localizado na zona rural do
município de Teresina-PI. O peso das crianças foi obtido em balança digital com
capacidade para 150 kg e precisão de 100 g, e a estatura por meio de um
antropômetro infantil (para crianças menores de 2 anos) e fita métrica inextensível
(para maiores de 2 anos). As crianças foram classificadas pelos índices
estatura/idade (E/I); peso/idade (P/I); e peso/estatura (P/E), expressos em escore-Z
conforme os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (WHO,
2006). Os pais que concordaram com a participação de seus filhos na pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a criança, o Termo de
Assentimento. O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Resultados: Considerando-se o índice
P/I, 63,6% das crianças encontravam-se dentro do padrão de adequação
preconizado pela OMS. Por outro lado, 36,4% das crianças apresentaram algum tipo
de inadequação nutricional, das quais 25,0% mostraram-se com peso inferior ao
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esperado para a idade. Quanto ao índice P/E, evidenciou-se que 52,2% das crianças
apresentavam-se eutróficas e 22,7% com risco de sobrepeso, enquanto em 9,1%
observou-se a presença de magreza acentuada. A avaliação pelo índice E/I revelou
que 77,2% das crianças do assentamento apresentavam estatura adequada para a
idade, enquanto 11,4% tinham muito baixa estatura para a idade. Conclusão: Os
dados obtidos mostram uma elevada prevalência de desnutrição aguda e crônica
nas crianças assentadas, com taxas superiores àquelas observadas em inquéritos
nacionais envolvendo crianças menores de cinco anos no Brasil. Além disso, o
percentual de crianças em risco de sobrepeso também se apresentou elevado. Tais
dados sinalizam a necessidade de monitoramento nutricional em crianças
assentadas, bem como adoção de medidas públicas para reduzir a desnutrição e o
risco de sobrepeso.
Palavras-chave: Assentamento rural; estado nutricional; criança; saúde pública.
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Perfil de uso de drogas psicoativas em uma comunidade rural do
município de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso - 2013.
Luciana Martins Frassetto de Freitas. Autora do estudo. Graduada em Saúde
Coletiva, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso,
Cuiabá, MT.
Delma Perpétua Oliveira de Souza. Participou da elaboração do Projeto
Matriz e diretamente em todas as etapas de elaboração do presente estudo.
Doutora. Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal de Mato Grosso,
Cuiabá, MT.
Introdução: O comportamento do uso, abuso e dependência de drogas,
causadoras além de complicações no organismo humano, contribuem para o
aumento nos índices de violência vindo a impactar os serviços de saúde.
Objetivo: Estimar a prevalência do uso de drogas psicoativas na comunidade
rural de Pequizeiro do município de Santo Antônio do Leverger. Método: Tratase de um levantamento descritivo de caráter exploratório. A coleta de dados foi
realizada no período de setembro à outubro de 2013, na qual foram
entrevistadas 42 pessoas, uma por domicilio, onde os aplicadores realizavam
um sorteio daqueles moradores que pertenciam à faixa etária de 12 a 65 anos.
O instrumento utilizado continha questões relacionadas às variáveis
sociodemográficas, ocupacionais e uso de álcool, tabaco e outras drogas.
Realizou-se a análise de frequência simples. Resultados: As substâncias que
apresentaram maior frequência tanto de uso na vida como nos últimos 12
meses e nos últimos 30 dias foram álcool (81,0%, 57,1% e 45,2%) e tabaco
(47,6%, 21,4% e 21,4%). O uso de outras drogas foram 42,9% na vida, 26,2%
no ano e 11,9% no mês. Também observou uso na vida: os benzodiazepínicos
(21,4%); orexígenos (11,9%); maconha (7,1%), estimulantes (7,1%), cocaína
(7,1%) e xaropes (7,1%). Conclusão: A população em estudo referiu
desenvolver diversas atividades como fonte de renda para o sustento, sendo
poucos agricultores, mesmo a maioria sendo desenvolvida na própria. Quanto
ao álcool e tabaco apresentaram proporções de uso maiores em relação à
literatura, assim como para as substâncias psicoativas, exceto álcool e tabaco.
Tal população apresentou uso de drogas psicotrópicas em proporções
elevadas, sugerindo a necessidade de outros estudos com maior profundidade,
para o estabelecimento de políticas públicas de prevenção e assistência a
saúde desta população que apresenta características diferenciadas em relação
à população urbana.
Palavras-chave: População rural. Álcool. Tabaco. Outras drogas. Saúde
Coletiva.
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Título:
Evolução do quatro principais fatores comportamentais de risco à saúde entre adultos no
Brasil
Autores: Conde, W.L.; Rinaldi, A.E.M.; Enes, C.C.
Introdução: O uso de tabaco, inatividade física, dieta não saudável e uso excessivo de álcool
são os 4 principais fatores de risco comportamental para doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT). Objetivos: Descrever a evolução dos 4 principais fatores de risco à saúde nos adultos
brasileiros. Métodos: Selecionamos 248947 adultos (106517 homens e 162430 mulheres) do
inquérito VIGITEL (2007-2011). O uso de tabaco foi estimado a partir de seu uso nos últimos 30
dias; inatividade física foi definida pela ausência de atividade física de lazer no período
investigado; dieta não saudável pelo não consumo de 5 ou mais porções de frutas e legumes e
verduras ao dia e uso excessivo de álcool pelo consumo de pelo menos 5 doses/dia para
homens e 4 doses/dia para mulheres. A frequência relativa de cada fator de risco foi calculada
internamente em cada rodada do VIGITEL e por macrorregião brasileira. As estimativas foram
ponderadas em cada ano do inquérito. Resultados: Em 2007 as frequências relativas para uso
de tabaco, dieta não saudável, inatividade física e uso excessivo de álcool foram,
respectivamente: 8,6%, 38,4%, 43,8% e 9,1%; em 2008 a mesma sequência foi: 9,2%, 32,3%,
48,3, 10,1% e 8,9%; em 2009 a sequência foi: 8,9%, 31,5%, 48,7% e 10,9%; em 2010: 8,7%,
31,8%, 49,9% e 10,5%; em 2011: 8,7%, 30,8%, 50,2% e 10,9%. No sexo feminino as frequências
relativas de inatividade física e dieta inadequada são mais elevadas do que entre homens. A
frequência relativa do uso de tabaco é mais elevada e com tendência de crescimento nas
regiões Sul e Centro-oeste. A frequência relativa do uso excessivo de álcool é mais elevada no
Nordeste porém decrescente em todas as regiões. A inatividade física corresponde à metade e
a dieta não saudável a 1/3 da frequência relativa dos riscos compartilhados em todas as
regiões. Conclusão: A estimativa da frequência relativa dos 4 principais fatores de risco
compartilhados entre adultos brasileiros é útil para indicar o foco das políticas públicas no
país. A inatividade física e a dieta não saudável respondem por aproximadamente 75% dos
riscos de DCNT no Brasil. Proporcionalmente, no entanto, esses dois fatores são aqueles com
políticas públicas menos abrangentes e efetivas no país atualmente.
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Fatores associados ao óbito em pacientes com tuberculose
coinfecção HIV em São Paulo, Brasil.
Autores:
Mariza Vono Tancredi, Sumire Sakabe, Roberta Figueiredo Cavalin, Dalete Braga de
Almeida, Anna Maria Kamimura dos Santos, Edviges Aparecida Amaro, Ana Paula Soares,
Ana Lúcia Monteiro , Ana Lúcia Carvalho Monteiro, Ângela Tayra, Celsis de Jesus Pereira,
Maria Aparecida da Silva, Renata Ferreira Takahashi
.
Introdução: Pessoas vivendo com HIV estão até trinta vezes mais sujeitas a desenvolver
tuberculose que a população geral e a coinfecção está associada a maiores taxas de
mortalidade. A identificação dos fatores associados ao óbito pode auxiliar no controle da
coinfecção, no reconhecimento dos indivíduos mais vulneráveis e no desenvolvimento de
estratégias de prevenção e controle da aids e tuberculose. Objetivo: Investigar os fatores
associados ao óbito em pacientes com tuberculose coinfectados pelo HIV. Metodologia:
Estudo tipo corte transversal dos pacientes acompanhados no Centro de Referência e
Treinamento DST/AIDS - São Paulo, com tuberculose notificada entre janeiro de 2007 a
dezembro de 2012. Os dados foram coletados dos sistemas TBWEB, SISCEL, SICLOM e os
dados complementares foram resgatados de prontuários. As análises descritiva, bivariada e
de regressão logística dos dados foram realizadas para determinar os fatores associados à
mortalidade, utilizando-se os programas Epi Info

TM

versão 3.4.3 e STATA versão 10.0.

Resultados: entre 374 pacientes HIV positivos com tuberculose observou-se taxa de
mortalidade de 30,0%. Houve predomínio do sexo masculino (77,3%), faixa etária de 30 a 49
anos (70,3%), raça branca (60,7%), ter 8 a 11 anos de estudo (45,7%), homens que fazem
sexo com homens (36,1%), contagem de CD4+ no diagnóstico de aids entre 201 a 350
cel/mm³ (40,6%), contagem de CD4+ no diagnóstico de tuberculose <50 cel/mm³ (20,3%),
contagem de CD4+ no encerramento do caso de tuberculose <50 cel/mm³ (15,2%). Houve
cura em 54,5% dos casos e abandono em 22,5% deles. Os fatores associados ao óbito
foram: hemocultura positiva (ORaj 25,2 IC95%1,5-418,5), CD4<50 cel/mm³ no diagnóstico da
aids (ORaj 9,9% IC95%3,1-3,2), CD4<50 cel/mm³ no encerramento da tuberculose (ORaj
21,8% IC95%6,0-79,7), forma clínica meníngea (ORaj 5,6 IC95%1,3-23,8), forma clínica
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disseminada (ORaj 9,3 IC95%2,2-38,6) e TB resistente (ORaj 5,3 IC95%1,3-20,3). Conclusão:
Os fatores de risco identificados denotam que o mau controle da infecção pelo HIV e as
formas disseminadas de TB estão associados a óbito. O controle da TB está, portanto,
intimamente relacionado ao diagnóstico precoce e tratamento adequado da TB e também do
HIV.
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PARTO
CESARIANA
SOCIOECONÔMICOS

E

ASSOCIAÇÃO

COM

FATORES

Carolina Abreu de Carvalho, Poliana Cristina de Almeida Fonsêca, Elma Izze
Magalhães, Sarah Aparecida Vieira, Mariane Alves Silva, Silvia Eloiza Priore,
Luciana Ferreira da Rocha Sant'ana, Sylvia do Carmo Castro Franceschini.
Introdução: O número de partos cesariana tem aumentado em vários países
e o Brasil é o que apresenta uma das taxas mais elevadas do mundo.
Estudos mostram que vários fatores socioeconômicos podem estar ligados a
escolha do tipo de parto. Sem indicação médica, o parto cesariana tem sido
associado a complicações para o binômio mãe-filho. Objetivo: Apresentar a
prevalência de parto cesariana e fatores socioeconômicos associados.
Metodologia: Estudo transversal, parte de um estudo de coorte realizado
entre 2011/2013 no município de Viçosa-MG. Esses resultados são
referentes à dados do primeiro mês de acompanhamento. A amostra foi
composta por 460 pares mãe-filho Aplicou-se um questionário semiestruturado no primeiro mês pós parto para obtenção das variáveis de
interesse. Utilizou-se o teste qui-quadrado para investigar a associação entre
parto cesariana e variáveis socioeconômicas, com nível de significância
fixado em 5%. O software utilizado para realizar as análises foi o Stata® 10.0.
Resultados: A média de idade das mães foi de 26 anos e 47,7% tinham
entre 9 e 11 anos de estudo, com renda familiar entre 1000 e 2000 reais
(41,9%). A prevalência de parto cesariana na amostra foi de 72,2%. As mães
com mais de 11 anos de estudo (p<0,001), casadas (p=0,001), maiores de 20
anos (p=0,003) e com renda familiar maior que 2000 reais (p<0,001)
apresentaram as maiores frequências de parto cesariana. Observou-se que
79,6% das mães que trabalharam durante a gestação tiveram parto cesariana
(p<0,001). As mães que realizaram pré-natal na rede particular mostraram a
maior frequência (91,4%) de parto cesariana (p<0,001). As variáveis chefe de
família e primiparidade não se associaram ao tipo de parto. Conclusão: A
prevalência de parto cesariana foi elevada entre as mães desse estudo. A
maior escolaridade, trabalho durante a gestação, pré-natal na rede privada e
melhor situação conjugal e de renda familiar, se associaram a maior
frequência de cesariana. É fundamental que ações educativas sejam
desenvolvidas, especialmente nos grupos que apresentaram maior
frequência de parto cesariana, a fim de diminuir essa prevalência no
município, uma vez que este tipo de parto confere risco de complicações ao
binômio mãe-filho quando não ocorre por indicação médica.
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À DESNUTRIÇÃO INFANTIL EM
UM ESTUDO CASO-CONTROLE EM FORTALEZA- CE.
INTRODUÇÂO: Em Fortaleza, localizada na região mais pobre do Brasil, há
uma grande disparidade socioeconômica e cultural que provavelmente
influencia a prevalência da desnutrição e suas graves consequências para o
crescimento e desenvolvimento cognitivo em crianças. Postulamos que fatores
biológicos e nutricionais relacionados à criança e fatores biológicos, sociais e
obstétricos relacionados à mãe, bem como o meio ambiente e fatores
socioeconômicos estão associados com o risco de desnutrição nessas
crianças. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores de risco
relacionados à criança e sua mãe, bem como fatores ambientais e
socioeconômicos associados com o desenvolvimento da desnutrição em
crianças nesta população. METODOLOGIA: Estudo quantitativo, do tipo casocontrole, realizado em uma Organização Não Governamental referência em
nutrição e primeira infância na cidade de Fortaleza-Ce, no período de agosto
de 2010 a março de 2013, com 345 crianças de 6 a 24 meses de idade (165
casos e 180 controles) e suas mães. Caso é definido como baixo peso (WAZ)
<-2 e controle como eutrófico (WAZ) >-1 segundo os padrões nutricionais da
Organização Mundial de Saúde. Obtida aprovação dos Comitês de Ética Local
(Universidade Federal do Ceará), Nacional (CONEPE) e Internacional
(Universidade de Virgínia) e respeitada a resolução 196/96 de pesquisa com
seres humanos. A análise foi realizada através do software EpiInfo (vs3.5.2).
RESULTADOS: Os controles tinham um melhor peso ao nascer, comprimento
e perímetro cefálico em relação aos casos (p <0,01). Em relação à
amamentação dos controles houve um aumento significativo no percentual nas
primeiras 24 horas (p <0,01), assim usar mais colostro do que os casos (OR =
0,24; IC95% = 0,11-0,55, p <0,01) e mantido o aleitamento materno mais do
que os casos (OR = 0,60; IC95% = 0,38-0,94, p = 0,01). Em relação ao nível de
escolaridade da mãe, houve um aumento significativo nos anos escolares nos
controles em comparação com os casos (OR = 0,38; IC95% = 0,17-0,87, p =
0,01). CONCLUSÃO: A análise univariada nos revela que a circunferência da
cabeça, peso e comprimento ao nascimento; iniciação tardia da amamentação
após o nascimento; déficit na ingestão de colostro; baixa escolaridade materna
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e má qualidade do saneamento são fatores de risco associados à desnutrição
infantil na população estudada.
AUTORES:
Alessandra Férrer Di Moura – Mestranda em Saúde Coletiva pela
Universidade Federal do Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil.
Álvaro Jorge Madeiro Leite – Professor Titular de Pediatria da Universidade
Federal do Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil.
Aldo Ângelo Moreira Lima – Professor Titular de Farmacologia da
Universidade Federal do Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil.
Noélia Leal Lima – Doutora em Farmacologia pela Universidade Federal do
Ceará – UFC – Fortaleza (CE), Brasil.
Richard L. Guerrant – Professor Titular de Doenças Infecciosas e Saúde
Internacional da Universidade de Virgínia - UVA – Virgínia, Estados Unidos da
América.
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Vigilância Epidemiológica das Hepatites Virais na Paraíba

Roumayne Fernandes Vieira Andrade
Ana Lúcia Queiroz de Albuquerque Pereira
Rosa Maria Costa Monteiro

Introdução: As hepatites virais têm grande importância pelo número de indivíduos
atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e de médio e longo
prazo quando da cronificação. A vigilância epidemiológica das hepatites virais no Brasil
utiliza o sistema universal, baseado na notificação e investigação epidemiológica dos
casos suspeitos, dos casos confirmados e dos surtos de hepatites virais, por meio do
Sistema Nacional de Notificação de Agravos (Sinan). A distribuição das hepatites virais
é universal, sendo que a magnitude dos diferentes tipos varia de região para região. Na
Paraíba os vírus circulantes são A, B e C. Objetivo: Analisar as notificações das
Hepatites Virais do Estado da Paraíba. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo,
cuja coleta de dados ocorreu por meio das informações do Sinan Net. Foram analisados
os campos das fichas de notificação referentes aos campos referentes a Marcadores
Sorológicos (campo 46), Classificação Final (campo 48), Forma Clínica (campo 49) e
Classificação Etiológica (campo 50) das notificações realizadas em 2013. A análise foi
realizada utilizando o programa estatístico Statistical Package for the Social Scienses
(SPSS) versão 19.0, foi realizada análise estatística descritiva com frequências absolutas
e relativas. Resultados: Foram realizadas 1.916 notificações de casos de hepatites virais,
dessas 381 (19,9%) foram notificadas por outro município. Foram identificadas 631
(32,9%) fichas com campos incompletos ou inconsistentes e 222 (11,6%) estavam com
os campos analisados em branco. Dos 223 municípios do Estado da Paraíba 87 (39,0%)
estão silenciosos e não registraram nenhuma notificação durante o ano de 2013.
Conclusões: Campos importantes da ficha e investigação não estão sendo preenchidas.
Observou-se um alto percentual de inconsistência em relação aos campos analisados.
Percebe-se fragilidade na atenção básica dos municípios relacionado as notificações que
estão sendo feitas em outros municípios e serviços. Existe a necessidade de melhora no
monitoramento realizado pelos municípios pelas Gerências Regionais de Saúde e de
maior conscientização dos profissionais de saúde da importância da notificação e da
qualificação das mesmas.
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FATORES RELACIONADOS À AUTOPERCEPÇÃO
PUÉRPERAS DE MESQUITA, RIO DE JANEIRO, RJ

CORPORAL

EM

Autores: GIGANTE, D. S.1; FERREIRA, A. A.1; ROCHA, C. M. M.2; CASTRO, M. B.
T1.
Instituição:
1

Instituto de Nutrição Josué de Castro/ Universidade Federal do Rio de Janeiro
(INJC/UFRJ)
2
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus UFRJ – Macaé Professor Aloísio
Teixeira
Introdução: O corpo da mulher sofre transformações físicas, hormonais e psciológicas
desde o início da gestação, o que pode resultar em alterações e distorções da percepção
da imagem corporal. Objetivo: avaliar os fatores associados à autopercepção da
imagem corporal de puérperas com sobrepeso. Métodos: Trata-se de um recorte
transversal (primeiro followup) de um ensaio clínico randomizado com mulheres com
sobrepeso (Índice de Massa Corporal - IMC ≥ 25,0kg/m2) no pós-parto imediato,
selecionadas na maternidade de um Hospital Municipal de Mesquita, RJ. Realizou-se
entrevista semi-estruturada contendo dados demográficos (idade, estado civil, número
de partos), socioeconômicos (renda, escolaridade), atividade física e antropométricos
(peso, estatura, perímetro cintura). A autopercepção corporal foi avaliada através da
imagem corporal percebida, medida pela escala de silhuetas de Stunkard et al (1983).
Utilizou-se a regressão linear multivariada após o cumprimento dos testes dos
pressupostos paramétricos, para verificar a associação das variáveis, com auxílio do
SPSS 19.0 e R 2.15.0 para as análises estatísticas bivariadas e multivariada
(significância de 0,05%). Utilizou-se o teste Anova para o melhor modelo e foi avaliada
a existência de interação entre as variáveis. Não houve colinearidade entre as variáveis
pelo VIF (variance inflation factor). Resultados: As puérperas apresentaram médias
(±DP) de idade, IMC e número de partos de 25,7 (±5,4) anos, 29,0 (±3,7) kg/m2 e 2,4
(±1,4) partos, respectivamente. A maioria (95,3%) das voluntárias demostrou alguma
insatisfação com sua imagem corporal, medida pela variação entre a imagem corporal
desejada e a percebida. IMC, número de partos, perímetro da cintura e idade
apresentaram maior associação com a autopercepção corporal quando considerados os
efeitos brutos. A autopercepção corporal foi explicada pela associação direta do número
de partos e IMC (p-valor = 0,010 e <0,001, respectivamente; R2=43,7%). Na verificação
do melhor modelo, observou-se que a contribuição de todas as variáveis foi significativa
(p=0,001) e todos e VIF <10. Conclusão: A autopercepção corporal em puérperas está
diretamente associada ao IMC e ao número de partos. A caracterização de diferentes
determinantes da percepção corporal é fundamental para intervenções específicas e
ações voltadas para o bem estar físico e mental de puérperas.

Palavras-chave: Imagem corporal, índice de massa corporal, puérpera, sobrepeso,
obesidade.
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Janaina Maiana Abreu Barbosa
Gabielle Vieira da Silva
Allanne Pereira Araújo
ESTILO DE VIDA DOS COLABORADORES DE UMA EMPRESA PRIVADA
DE ENGENHARIA NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA
INTRODUÇÃO: Atualmente muitos estudos têm relatado que alimentação inadequada,
etilismo, tabagismo e o sedentarismo podem ter graves consequências à saúde, assim, a
escolha por um estilo de vida saudável acarretará na promoção de saúde do trabalhador.
Desta forma, é importante que o trabalhador tenha um estilo de vida saudável. Por isso,
há necessidade de se investigar o estilo de vida dos trabalhadores, para que se possa
intervir e melhorar a qualidade de vida e longevidade desta população. OBJETIVO:
Caracterizar o estilo de vida dos colaboradores de uma empresa privada de engenharia
na cidade de São Luís–MA. METÓDOS: Trata-se de um estudo descritivo, realizado
no período de 3 a 9 de setembro de 2013, com funcionários de uma empresa de
engenharia de São Luís–MA. Participaram 49 funcionários de ambos os sexos. Foi
aplicado um questionário socioeconômico, um sobre estilo de vida e características de
trabalho e um contendo as medidas antropométricas. Os dados foram analisados no
programa STATA versão 11.0. RESULTADOS: Dos 49 funcionários 73,5% eram do
sexo masculino e 26,5% do sexo feminino e apresentaram idade média de 31 anos. Ao
avaliar o estilo de vida, verificou-se que 100% dos entrevistados não consomem
verduras e frutas diariamente, 8,1% relataram adicionar sal nas refeições no momento
do consumo e 71,4% consomem refrigerante pelo menos de 1 a 3 vezes por semana. Foi
observado que 20,4% consomem bebidas alcoólicas em excesso, 2% são fumantes e
12,2% são hipertensos. Na avaliação antropométrica, detectou-se que 46,9% estavam
com sobrepeso e 16,3% apresentaram risco para doenças cardiovasculares. Quanto à
atividade física, 93,9% são sedentários. Por fim, 20,4% dos colaboradores relataram
faltar um dia de serviço por motivos relacionados à saúde. CONCLUSÃO: Pode-se
observar que o estilo de vida dos colaboradores está inadequado e resultará em
consequências negativas para saúde dos mesmos. A empresa também sofrerá
consequências com relação ao aumento nas taxas de absenteísmo e baixa produtividade.
Dessa forma, a empresa deve ser conscientizada em investir em ações educativas e
atendimento clínico contínuo com o intuito de promover a saúde de seus trabalhadores.
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Programa bolsa família e prevalência de insegurança alimentar entre
famílias do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil
MENEZES, R.D.; SANTOS, F.D.S.
Introdução: As políticas públicas de transferência de renda integram políticas
de proteção social e combate à pobreza em diferentes países do mundo. São
destinadas às famílias que passam por um contexto de vulnerabilidades também
do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional (acesso à terra, água,
bens e serviços públicos, condições dignas de moradia e consumo de alimentos).
Objetivo: Analisar a associação entre o recebimento de bolsa família e a
prevalência de insegurança alimentar (IA) entre famílias de um município do
Recôncavo da Bahia. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, de
caráter confirmatório, realizado no período de dezembro de 2011 a maio de
2012, em um bairro popular situado no município de Santo Antônio de Jesus,
Bahia, Brasil. Participaram do estudo 502 famílias selecionadas
sistematicamente conforme metodologia da PNAD (2006). A variável
“insegurança alimentar” foi obtida por meio da versão curta da Escala de
Segurança Alimentar, do United States Department of Agriculture (USDA).
Utilizou-se a regressão de Poisson para calcular as estimativas das razões de
prevalência (RP), adotando-se nível de significância menor ou igual que 5%. As
análises foram feitas por meio do pacote estatístico SPSS versão 13.0 e Stata.
Resultados: A prevalência de IA entre as famílias estudadas foi de 23,1%,
sendo 19,3% de IA sem fome e 3,8% de IA com fome. A análise bivariada entre
a insegurança alimentar e as variáveis sociodemográficas, econômicas e
sanitárias revelou que a prevalência de insegurança alimentar esteve associada
significantemente com as características das famílias cujas rendas do chefe e
familiar total eram inferior a um salário mínimo (p<0,001); eram beneficiárias do
programa bolsa família (p<0,001) e empregados/aposentados/pensionistas
(p=0,052) e tratavam a água para consumo. No modelo final, o recebimento de
bolsa família permaneceu associado a IA. Conclusão: Neste estudo, ser
beneficiário do Programa Bolsa Família mostrou proteção contra a Insegurança
Alimentar. Assim, o Programa Bolsa Família, considerado uma das políticas mais
importantes do governo federal brasileiro, influenciou na prevalência de IA, já
que objetiva, além da redução da pobreza, o combate à fome e a promoção da
Segurança Alimentar e Nutricional.
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PERFIL DE MORBIDADE DOS AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO
ESTADO DA PARAÍBA: INCIDÊNCIA NOS ANO DE 2007 A 2013
Cleyton Cézar Souto Silva
Cristina da Silva Medeiros
Raimunda Alves de Almeida
Celeida Maria Barros de França Soares

INTRODUÇÃO: As relações de trabalho e saúde do trabalhador coexistem com
diversas situações caracterizadas por diferentes formas de gestão, organização,
contrato de trabalho, tempo, espaço e tecnológias, o que se reflete sobre o viver e
adoecer dos trabalhadores, em função de suas idades, gêneros, grupos sociais ou
exposição ao risco. Na Paraíba os registros dos agravos e doenças em saúde do
trabalhador ocorridos ainda são frágeis, devido a subnotificação e ao erro de
preenchimento dessa informação nas fichas de notificação compulsória. OBJETIVO:
Analisar a morbidade dos agravos de saúde do trabalhador na Paraíba entre 2007 e
2013. METODOLOGIA: Estudo de vigilância em saúde, com abordagem quantitativa
de caráter descritivo. Os dados sobre adoecimento foram extraídos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação. Foi realizada a caracterização dos agravos
através de oito agravos: acidente de trabalho grave, acidente com material biológico,
LER/DORT,

dermatose

ocupacional,

perda

auditiva

pneumoconiose, transtorno mental e intoxicação exógena.

induzida

pelo

ruído,

A análise descritiva foi

realizada com base no calculo da incidência dos casos notificados por 100 mil
habitantes. RESULTADOS: A morbidade dos agravos em saúde do trabalhador na
Paraíba apresentou como resultados maior incidência dos acidentes de trabalho grave
em todos os anos estudados, apresentando 50,6% de chance de ter ocorrido em 2013.
Em seguida a maior incidência foi do acidente com material biológico, apresentando
um comportamento também crescente de 2007 a 2013, com 45% de chance de
ocorrência neste último ano. Logo após, a incidência que se destacou foi de
LER/DORT com característica ascendente, porém menor que as anteriores, revelando
uma chance de 12,5% de ocorrência entre os trabalhadores no ano de 2013. Em
quarto lugar, obtive-se a incidência de intoxicações exógenas, perfazendo 5,1% de
chance de ocorrer em 2013. OS demais agravos como dermatose ocupacional,
pneumoconiose, perda auditiva induzida pelo ruído e transtorno mental tiveram
incidências abaixo de 1% ao ano. CONCLUSÃO: Diante das características do
coeficiente de incidência percebe-se a realidade de subnotificação e a necessidade de
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serem propostas ações para melhoria das notificações na área de saúde do
trabalhador para que tais informações possam subsidiar programas de prevenção
destes agravos nos trabalhadores.
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BAIXO PESO AO NASCER E CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS
MATERNAS
KELLYANNE ABREU SILVA
REGINA CÉLIA CARVALHO DA SILVA
MÁRCIA MARIA TAVARES MACHADO
ADRIANO FERREIRA MARTINS
GEOVANA CARVALHO RIBEIRO
INTRODUÇÃO: O baixo peso ao nascer (BPN) resulta de prematuridade e/ou restrição do
crescimento intrauterino. Tem estreita relação com a morbimortalidade infantil, elevando o risco
de morte no primeiro ano de vida. Os determinantes sociais influenciam diretamente a saúde e
materna e infantil. Nos países pobres o BPN quase sempre está fortemente associado às
condições de pobreza, má nutrição crônica materna e consumo alimentar insuficiente.
OBJETIVO: Identificar as condições socioeconômicas maternas de mulheres que tiveram filhos
de BPN. MÉTODO: Estudo transversal. Realizado em Sobral-CE, em março de 2014. Utilizou-se
o banco de dados do Projeto Trevo de Quatro Folhas, que se constitui em uma estratégia que foi
implantada em 2001, pela Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a redução da
morbimortalidade materna e infantil, enfatizando o componente perinatal. A equipe do projeto
visita diariamente as maternidades, em seguida aplica um questionário em domicílio à puérpera e
recém-nascido para obtenção de informações sobre a gestação, condições de parto e
nascimento. Os questionários preenchidos, em referência aos anos de 2006 (3.007), 2007 (3.085)
e 2008 (2.999) tiveram seu dados inseridos no Epi Info 7 e a análise estatística realizada com
SPSS e Microsoft Excel. RESULTADOS/ DISCUSSÃO: Nos anos de 2006, 2007 e 2008
respectivamente os nascidos de baixo peso totalizaram 182 (7.4%), 176 (6.5%) e 184 (6.7%). A
idade materna que figurou com destaque foi de 20 a 35 anos (66.3%, 70% e 68,5%). A
predominância da cor materna foi parda (73 %, 83 % e 87%). O estado civil dominante foi união
estável nos anos de 2006 e 2007 (44% e 41%) e casado em 2008 (41%). O ensino fundamental
incompleto figurou como o grau de escolaridade mais ocorrente (43.5%, 37.6% e 31.6%). A renda
familiar de um a dois salários mínimos (43%, 45.6% e 48%). Não se observa extremos na idade
materna. Há a presença de um parceiro. Baixa escolaridade representada por uma renda familiar
pouco elevada.CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há condições que favorecem o BPN como a baixa
escolaridade e a renda. A insuficiência de recurso financeiro pode interferir na nutrição materna
durante a gestação e refletir na nutrição fetal. A presença do parceiro é um fator importante a ser
considerado.
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Violência sexual: caracterização do estupro de mulheres atendidas
num serviço de saúde de referência
Luciana de Amorim Barros
Maria Cicera dos Santos de Albuquerque
Nadirlene Pereira Gomes
Introdução: Violência sexual é todo o ato no qual uma pessoa em relação de poder e
por meio da força física ou intimidação psicológica obriga a outra a executar ato sexual
contra a sua vontade. Ela pode ocorrer em uma variedade de situações, sendo o estupro
a modalidade que mais demandou atendimento do SUS no ano de 2011, concentrando
59% do total de atendimentos por violências sexuais. As vítimas podem desenvolver
distúrbios alimentares e do sono, ansiedade, depressão, fobias, transtorno de estresse
pós-traumático e tentativas de suicídio, como também passam a fazer uso de álcool,
tabaco e outras drogas. Esses traumas repercutem tanto na vida sexual e afetiva, como
na vida profissional e social das mulheres, no setor saúde, gera sobrecarga nos serviços,
e elevação dos gastos públicos. Apesar de sua alta freqüência e das sérias implicações
sobre a saúde da vítima, a violência sexual continua sendo um tema negligenciado na
formação dos profissionais de saúde e nos programas de saúde sexual e reprodutiva.
Considerando a relevância do problema, necessidade de estratégias, bem como a
formulação de ações de enfretamento para dar uma maior visibilidade a este agravo, o
estudo objetiva descrever as características do estupro, das mulheres vitimadas e do
atendimento recebido nos serviços de saúde. Método: Estudo descritivo, exploratório,
realizado no ambulatório de uma Maternidade, referência ao atendimento à mulher
vítima de violência sexual em uma cidade do estado de Alagoas, Brasil. Estudo aprovado
pelo CEP/UFAL sob o nº 16313413.9.0000.5013, respeitando os princípios éticos da
pesquisa envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS). As participantes do estudo foram 11 mulheres, maiores de 18
anos de idade, que vivenciaram o estupro e estavam em acompanhamento ambulatorial.
A entrevista foi utilizada como técnica de coleta de dados, no período de julho a
novembro de 2013, realizada individualmente, a partir de um formulário, contendo
questões sobre os aspectos sócio-demográficos e econômicos, bem como sobre a
ocorrência do estupro e o atendimento recebido no serviço de saúde de referência. Os
dados foram organizados com o apoio do programa Word. As participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tiveram a privacidade e confidencialidade
das informações asseguradas, sendo identificadas por nomes de flores. Os dados foram
interpretados e respaldados com base em referencial teórico sobre a temática.
Resultados: Emergiram três categorias: caracterização das mulheres vítimas de
estupro; caracterização do estupro; e caracterização do atendimento recebido no serviço
de saúde. A fim de favorecer melhor compreensão, apresentamos uma síntese da
história de cada entrevistada. Margarida, 37 anos, ensino superior completo,
economista, três filhos, casada, cor parda, residente na capital. Estuprada por
desconhecido, às 18h na saída do trabalho. No dia seguinte, deu entrada às 12h na
maternidade, onde permaneceu por 2h30min. No mesmo dia buscou a DEDDM, porém
por ser um dia feriado encontrava-se fechada. Violeta, 24 anos, ensino médio completo,
auxiliar de saúde bucal, sem filhos, solteira, cor parda, procedente do interior. Estuprada
por desconhecido, tinha ido à farmácia e retornava para sua casa, às 21h. Às 24h30min
deu entrada na maternidade, onde permaneceu por 2h30min, retornando à sua
residência às 5h. 10 dias depois foi a uma delegacia geral fazer o B.O. Azaléia, 28 anos,
ensino médio completo, vendedora, dois filhos, divorciada, cor branca, procedente do
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interior. Estuprada por desconhecido, às 21h na saída do trabalho. No dia seguinte,
buscou uma delegacia geral para fazer o B.O. Às 18h deu entrada na maternidade, onde
permaneceu por 6h. Gardênia, 23 anos, ensino superior incompleto, auxiliar de
contabilidade, sem filhos, solteira, cor parda, procedente do interior. Estuprada por
desconhecido, por volta das 23h50min. Às 02h25min deu entrada na maternidade, onde
permaneceu por 2h30min. Dois dias após foi à delegacia e ao IML, pois no mesmo dia do
estupro, o IML estava fechado e a delegacia na capital informou não poder fazer seu B.O.
por ela ser de outro município. Lilac, 24 anos, ensino médio completo, do lar, sem filhos,
mora com o companheiro, cor parda, procedente do interior. Estuprada por desconhecido
às 7h numa casa em uma fazenda onde seu companheiro trabalha. No mesmo dia,
buscou atendimento num posto de saúde próximo à região, foi à delegacia e às
17h35min deu entrada na maternidade onde permaneceu por 4h30min. Só chegou a sua
casa às 2h. Rosa, 45 anos, sem escolaridade, do lar, três filhos, casada, cor parda,
procedente do interior. Estuprada por desconhecido às 7h numa casa em uma fazenda
onde seu esposo trabalha. No mesmo dia, buscou atendimento num posto de saúde
próximo à região, foi à delegacia e às 17h35min deu entrada na maternidade onde
permaneceu por 4h30min. Retornando a sua casa às 2h. Iris, 20 anos, ensino médio
completo, do lar, sem filhos, solteira, cor parda, procedente do interior. Estuprada por
desconhecido às 23h. No dia seguinte buscou uma delegacia geral, foi ao IML e às
15h25min deu entrada na maternidade onde permaneceu por 4h. Cinco dias após ter
sido atendida, recebeu em sua casa uma ligação da maternidade, solicitando que
retornasse para ser encaminhada ao hospital onde recebe a quimioprofilaxia
antiretroviral. Girassol, 19 anos, ensino superior incompleto, estudante, sem filhos,
solteira, cor branca, residente na capital. Estuprada por desconhecido às 23h, na volta da
faculdade. Às 23h50min deu entrada na maternidade, onde permaneceu por 7h. Chegou
em casa por volta das 8h e só no dia seguinte foi à delegacia e IML. Jasmim, 32 anos,
ensino fundamental completo, agricultora, três filhos, casada, cor branca, procedente do
interior. Estuprada por conhecido à uma hora da madrugada em sua residência, seu
esposo não estava em casa. Aguardou o dia amanhecer e buscou ajuda na secretaria
municipal de saúde, sendo encaminhada ao hospital da cidade e posteriormente para
maternidade. Durante este trajeto, foi à delegacia e ao IML. Às 20h deu entrada na
maternidade, onde permaneceu por 3h. Angélica, 22 anos, ensino fundamental
incompleto, vendedora, gestante, um filho, solteira, cor parda, residente na capital.
Estuprada por desconhecido, gestante na ocasião, às 18h30min. No dia seguinte, buscou
atendimento no Pronto Atendimento, onde foi encaminhada à maternidade. À 11h deu
entrada na maternidade, onde permaneceu por 8h. Não foi nem à delegacia nem ao IML.
Lírio, 18 anos, ensino médio incompleto, estudante e atendente de loja de conveniência,
sem filhos, solteira, cor parda e residente na capital. Estuprada por desconhecido, às
22h15min, abordada no ponto de ônibus na saída do trabalho. Às 02h50min deu entrada
na maternidade, onde permaneceu por 3h e 20min, em seguida foi ao IML.
CARACTERIZAÇÃO DAS MULHERES VÍTIMAS DE ESTUPRO: A idade das entrevistadas
variou de 18 a 45 anos, com média de 27 anos. Com relação à situação conjugal, sete
são solteiras; três são casadas e uma referiu ser divorciada. Seis mulheres relataram não
terem filhos; uma delas estava grávida no momento do estupro e as outras quatro
possuem de dois a três filhos. No tocante a cor, oito mulheres se autodeclararam pardas
e três, brancas. Nenhuma mulher se autodeclarou preta. No que diz respeito aos anos de
estudo, percebe-se que a maioria tem pelo menos ensino médio completo, sendo uma
mulher com nível superior completo; duas cursando o ensino superior e quatro possuindo
ensino médio completo. Dentre as quatro restantes, uma tem ensino fundamental
incompleto; duas, o fundamental incompleto e uma delas não foi alfabetizada. Duas
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dependem da renda do esposo; duas vivem com os pais e sete trabalham, sendo que
duas são vendedoras e as demais: economista, atendente de loja de conveniência,
auxiliar de contabilidade, auxiliar de saúde bucal e agricultora. CARACTERIZAÇÃO DO
ESTUPRO: O estupro ocorreu em horário compreendido entre 18h às 07h. Quanto ao
local onde aconteceu, em todos os casos a violência aconteceu no município de
procedência da mulher: quatro delas residem na capital, e as outras sete residem no
interior do Estado. O estudo revela ainda que as mulheres encontram-se expostas ao
estupro dentro ou fora de casa. A maior parte das agressões ocorreu em via pública (oito
casos), alertando-nos para a realidade da violência urbana. Em três casos, o estupro se
deu dentro do próprio domicílio da mulher, porém com autores não familiares. Apenas
uma das mulheres declarou conhecer “de vista” o agressor. CARACTERIZAÇÃO DO
ATENDIMENTO RECEBIDO NO SERVIÇO DE SAÚDE: Quanto ao cuidado recebido nos
serviços de saúde, evidencia-se que o atendimento emergencial, que consiste em ações
para prevenção da gravidez, DST e hepatite B, se deu em 100% dos casos, dentro das
primeiras 24h após o estupro. O acompanhamento ambulatorial, ocorreu em média 23
dias após o ocorrido. Em um dos casos o atendimento ambulatorial se deu quatro meses
após o atendimento emergencial na maternidade. Discussão: O estudo sinaliza que as
mulheres que sofreram estupro são jovens e encontram-se em idade reprodutiva,
preconizada pela OMS como aquela compreendida de 15 a 44 anos. A faixa de idade das
mulheres do estudo encontra ressonância com os dados de violência doméstica, sexual
e/ou outras violências interpessoais notificados na maternidade estudada nos anos de
2012 e 2013. Das 186 notificações, 94% correspondiam a mulheres com idade entre 15
e 49 anos. Corroborando a vulnerabilidade dessa faixa etária, a ONU (2013) refere que,
de acordo com dados do Banco Mundial, as mulheres de 15 a 44 anos correm mais risco
de sofrer estupro e violência doméstica do que câncer, acidentes de carro, guerra e
malária. Considerando as orientações do IBGE, a raça negra integra as cores preta e
parda, de modo que, no primeiro momento, o estudo sugere uma maior vulnerabilidade
de mulheres negras para o estupro. No entanto, conforme o último Censo (IBGE, 2010),
as negras são maioria em Alagoas. O estado possui uma população estimada de 30,4%
da raça branca, 0,4% da raça amarela e 69,2% na raça negra, sendo 3,0% pretos e
66,2% pardos. Nesse contexto, os achados não possibilitam associar raça negra à
vivência de estupro, podendo os dados simplesmente refletir à característica de raça/cor
da população. A partir da distribuição não uniforme da escolaridade entre os sujeitos da
pesquisa, confirma-se que a vulnerabilidade para o estupro, independe da escolaridade
da mulher. Curioso e preocupante é o fato de que das sete mulheres que trabalham, três
referiram que foram estupradas na saída do trabalho. Uma delas referiu ter sido demitida
dias após o estupro. Das oito mulheres que sofreram a violência urbana, três
mencionaram relação entre o estupro e o emprego, e cinco entrevistadas não referiram
sobre tal relação, tampouco sobre o fato de terem sido demitidas. A norma técnica sobre
“Prevenção e Tratamentos dos Agravos Resultantes de Violência Doméstica e Sexual
contra Mulheres e Adolescentes” do MS adverte que nos casos em que a violência sexual
ocorre durante o percurso do trabalho, a mulher deve ser orientada sobre a importância
de se realizar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). O cadastramento do CAT
garante direitos para mulher trabalhadora em situação de violência sexual assegurando
que ela possa receber atenção necessária à sua saúde. O estudo aponta um expressivo
número de mulheres vítimas de estupro provenientes do interior em busca de
atendimento de saúde na capital, evidenciando que após vivenciarem a violência sexual,
essa mulheres se quer têm direito de acolhimento na sua cidade. Essa situação sinaliza
para a necessidade de maior investimento político neste âmbito, sobretudo a fim de
favorecer a descentralização dos serviços de atenção à mulher vítima de violência sexual.
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O relatório da CMPIVCM (2012), inclusive, já reconhece tal problema, quando menciona
sobre a inadequada articulação da rede, inexistência de serviços nas cidades do interior,
além de apontar para o deficitário atendimento na capital. No que tange ao horário de
ocorrência da violência, absolutamente todas as mulheres foram violentadas em horário
entre às 18h e 07h, significando, portanto um horário de maior vulnerabilidade. Vale
salientar que o horário de ocorrência dos estupros corresponde justamente ao intervalo
de tempo em que a DEDDM encontra-se fechada, uma vez que as mesmas no Estado
funcionam em horário comercial. Pesquisa realizada em Teresina, Piauí, Brasil, com 102
mulheres vítimas de violência sexual também revela maior ocorrência entre as 18h e 05h
da manhã (64,7%), enquanto as ocorrências matutinas, somavam apenas 6,9%. Não
contrariando estes achados, estudo com 642 mulheres que sofreram violência sexual
identificou que, apesar de ter existido casos no período diurno, a maioria das ocorrências
de violência sexual se dá no período noturno. A maioria das mulheres, sujeitos deste
estudo, compareceu ao atendimento emergencial nas primeiras 24 horas após o estupro.
Nesse serviço é oferecido atendimento multiprofissional incluindo atendimento médico,
de enfermagem, psicológico e social, além das medidas profilática tais como:
contracepção de emergência, medicamentos para prevenção de DST’s, imunoglobulina e
vacina para hepatite B, realização de exames laboratoriais e encaminhamento para
profilaxia antiretroviral noutro hospital. Na ocasião, é agendado na mesma semana o
atendimento no seguimento ambulatorial, onde a mulher é novamente atendida por
equipe multiprofissional, sendo oferecido acompanhamento por um período médio de seis
meses, ocasião em que são realizados novos exames laboratoriais e ginecológicos.
Todavia, o estudo revela que as entrevistadas compareceram ao ambulatório, em média
de 23 dias, ultrapassando o período estipulado pelo programa da maternidade. Todavia,
não podemos afirmar que as mulheres foram agendadas inadequadamente, podendo
estas ter sido agendadas corretamente, mas não comparecido, uma vez que esta
informação não foi investigada pela pesquisa. Se assim for, tal fato reflete a falta de
busca ativa do serviço, inclusive uma das entrevistadas referiu ter comparecido ao
ambulatório quatro meses após o estupro e nesse período não houve ligação por parte do
serviço. De acordo com o MS, a qualidade do serviço, incluindo o atendimento imediato,
tem influência na adesão ao acompanhamento e tratamento proposto. Estudos referem
que o contato pessoal ou telefônico, tão cedo quanto possível, é fundamental para o
acolhimento e envolvimento da pessoa atendida na adesão às terapias propostas.
Conclusão: Espera-se que este estudo favoreça visibilidade à problemática e o
direcionamento de um novo olhar por parte dos profissionais de saúde às demandas do
público feminino. O estudo evidenciou que as vítimas atendidas pela maternidade de
referência são predominantemente jovens, solteiras, nulíparas, negras, com o ensino
médio completo e independentes financeiramente. A investigação acerca das
características do estupro, das mulheres e do atendimento recebido nos serviços de
saúde de referência permitiu compreender o contexto em que as mesmas estão
inseridas. A mulher encontra-se exposta à vivência da violência sexual, sendo necessário
traçar estratégias para a superação deste entrave.
Palavras-chave: Violência sexual; Estupro; Saúde da mulher; Serviços de saúde.
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Título: Óbitos de mulheres por violência - A diversidade geográfica no Estado do
Amazonas na primeira década do século XXI
Autores: Danielle Graça Cavalcante, Bernardino Cláudio de Souza, Rosemary Costa
Pinto, Daniel Barros de Castro, José Ueleres Braga
Introdução: A morte de mulheres por violência apresenta-se um grande desafio à
saúde pública na região amazônica e particularmente aos municípios do Estado do
Amazonas. Objetivo: Descrever o comportamento epidemiológico de mortes de
mulhers por violência nas regiões e municípios do estado do Amazonas, no período
de 2002 a 2011. Método: Foi realizado um estudo ecológico misto com base em
dados secundários da vigilância epidemiológica de óbitos por violência (SIM). Para
comparar regiões e municípios foram calculadas quatro medidas: taxa bruta de
incidência, taxa de incidência padronizada por idade e sexo, razão de morbidade
padronizada e taxa de incidência média espacial. Resultados: No periodo de 2002
a 2011 foram registrados no Amazonas 549 óbitos por agressões de pessoas do
sexo feminino com média de ocorrência anual de 55, com menor volume de
registro em 2002 e o maior em 2011. Os registros apontam linha de tendência de
crescimeno. A região do Triângulo destacou-se pelas taxas acima da média
estadual e as regiões do Baixo Amazonas e Purús apresentaram as menores taxas
abaixo da média do estado. Houve alteração do padrão de distribuição dos
registros do Oeste para o Sul, respectivamente de 2004 a 2011. As regiões de
Manaus e Entorno e Médio Amazonas apresentaram maior frequência de sobre
risco de morte por agressões de pessoas do sexo feminino e a região do Baixo
Amazonas apresenta maior frequência de sub risco para mesma referência. O
município de Barcelos destaca-se por apresentar elevadas taxas de ocorrencia de
mortes por agressões de pessoas do sexo feminino e Pauiní as menores taxas. Novo
Airão apresenta maior frequência anual de sobre risco de morte por agressão de
pessoas do sexo feminino enquanto que Jutaí e Borba tem maior frequência para
sob risco. Houve migraçao de sub para sobre risco em Japurá em 2011. Quanto a
homogeniedade de registros considerando a média espacial destacando-se o
município de São Gabriel da Cachoeira. Conclusão: O aumento da magnitude da
dos óbitos de mulheres por violência no Amazonas, transitam entre as regiões do
estado com mais elevada incidência em centros demográficos e econômicos de
população indígena predominante, e maior frequencia de ocorrência em
localidades de maior concentração populacional.
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Levantamento e descrição das internações por aborto no estado do Espírito Santo
Renata Queiroz Batista¹
Thaís Verly Luciano¹
Aline Márcia de Souza Bispo¹
Daniely Fontoura kock¹
Ana Paula Costa Velten²
Introdução: o abortamento é a interrupção de uma gravidez até 22 semanas ou, se a idade gestacional for desconhecida, com o
produto da concepção pesando menos de 500 gramas ou medindo menos de 16 cm. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, no Brasil, 31% dos casos de gravidez terminam em abortamento, ocorrendo anualmente 1,4 milhões de abortamentos.
Objetivo: Descrever as internações por aborto espontâneo, aborto por razões médicas e outras gravidezes que terminam em
aborto no período de 2003 a 2012 no estado do Espírito Santo. Método: estudo descritivo que utilizou dados secundários,
coletados por meio do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde. Foi realizado o levantamento da
quantidade de internações por aborto espontâneo, aborto por razões médicas e outras gravidezes que terminam em aborto e a
descrição das mesmas quanto a faixa etária das mulheres, a média de dias de permanência e a quantidade de óbitos resultantes.
Resultados: durante o período estudado ocorreram 38.323 internações por aborto, sendo 65% (24.986) destes ditos espontâneos,
1% (314) por razões médicas e 34% (13.024) por outras gravidezes que terminaram em aborto. A quantidade média de internação
por aborto anual foi de 3.832,4 abortos. Os anos que tiveram os maiores e menores números de internações foram 2003 com
4.532 e 2010 com 3.312 internações, respectivamente A média de dias de internação ficou entre 1,2 a 3 dias. A faixa etária que
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mais prevaleceu entre as gestantes internadas foi a de 20 a 29 anos (50% das internações) e 30 a 39 anos (26%). Durante o
período abordado ocorreram 6 óbitos, sendo 83% por outras gravidezes que terminaram em aborto e 17% por aborto espontâneo.
Conclusão: ocorreu uma grande quantidade de internações por aborto, com a ocorrência de óbitos. O aborto não espontâneo ou
por razões médicas foi o que mais causou óbitos. Diante do exposto é importante e necessário um trabalho preventivo, baseado na
política de planejamento familiar para que a quantidade de abortos possam diminuir, principalmente os abortos provocados.
Palavras chave: Hospitalização, Perda do embrião, Gravidez.
1- Graduando em Enfermagem pela Universidade Federal do Espírito Santo/Centro Universitário Norte do Espírito Santo
(UFES/CEUNES)
2- Docente do Departamento de Ciências da Saúde do Centro Universitário Norte do Espírito Santo/Universidade Federal do
Espírito Santo (CEUNES/UFES).
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Perfil epidemiológico, Magnitude e Tendência
Leishmaniose Visceral no município de Juazeiro-Bahia.
Rafaela Moura Peixinho de Oliveira1
João Alves Nascimento Junior2
Carlos Dornels Freire de Souza3

1- Médica Veterinária pela Universidade Federal do Vale do São Francisco
2- Médico Veterinário e Sanitarista. Professor Doutor da Universidade
Federal do Vale do São Francisco – Colegiado de Medicina Veterinária
3- Fisioterapeuta Sanitarista. Professor da Universidade Federal do Vale do
São Francisco – Colegiado de Medicina. Coordenador de EpidemiologiaJuazeiro.

A Leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose, causada por um protozoário
intracelular do gênero Leishmania, cuja transmissão ocorre através da picada de
um vetor flebotomíneo e na ausência de tratamento, resulta em casos fatais. Os
cães são considerados como principais reservatórios desta enfermidade, que na
forma humana é também conhecida como calazar. Este trabalho tem como
objetivo principal descrever a magnitude, tendência e perfil epidemiológico da LV
no Município de Juazeiro-Bahia. Trata-se de um estudo de agregado
observacional híbrido, tendo tanto componente longitudinal quanto transversal.
A amostra foi composta por 63 casos de LV notificados e confirmados em
indivíduos residentes do município de Juazeiro-Bahia. Para análise estatística foi
realizada análise descritiva simples, bem como aplicação da regressão linear
para análise da tendência temporal do comportamento da doença. Utilizou-se o
software R e p valor <0,05. A análise da série temporal da incidência da doença
não demonstrou tendência significativa, embora haja inclinação positiva da reta.
Dos 63 casos confirmados, 44 (69,8%) deles eram do sexo masculino, com razão
M/F igual a 2,3. As faixas etárias jovens foram as mais acometidas, sendo que
54% dos casos tinham idade inferior a 10 anos. A taxa de letalidade encontrada
foi de 3,2% (n=2) e a proporção de cura igual a 87,3% (n=55). A partir deste
estudo, é possível concluir que a endemia ainda apresenta valores
preocupantes, mas a baixa letalidade e a alta proporção de cura tem evidenciado
a melhora na atenção oferecida aos pacientes.
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A EPIDEMIOLOGIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA A MULHER NO
RIO GRANDE DO SUL EM 2013
ROSSATO, Verginia Medianeira Dallago 1
Köche, Everlin Manfro 2
Halberstadt, Bianca Fraga 3
Hennig, Vanessa Elisa 4
Poll, Martina Von Mühlen 5
Sagrilo, Marielli Rosa 6
Schramm, Nathalia 7
Introdução: A Organização Mundial da Saúde define violência sexual como ato ou
tentativa de ato sexual não desejado por um dos envolvidos, em que o dominador utiliza
ameaças ou força física para reprimir a sua vítima. A violência sexual é um grave
problema de saúde pública por sua alta prevalência e pelos elevados índices de
morbimortalidade contemplados por traumas físicos e psíquicos resultantes. Objetivo:
Traçar o perfil epidemiológico dos casos de violência sexual contra a mulher notificados
em 2013 no Rio Grande do Sul (RS). Método: Foi realizada uma pesquisa no banco de
dados do Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS), que é
disponível à consulta publica. Foram utilizados como limites o ano de 2013 e variáveis
que contemplassem as características mais relevantes. Resultados: Foram registrados
1.502 casos de violência sexual contra a mulher no RS em 2013. Sendo que 50% das
vítimas foram meninas de 10 a 19 anos, 30,43% em meninas abaixo de 10 anos, 8,45%
em mulheres entre 20 e 29 anos e 2,7% em mulheres com 30 anos ou mais. Dos casos
registrados, 76,76% ocorreram em mulheres brancas, enquanto que 19,37% eram negras
ou pardas e 3,86% eram de outras raças ou tiveram a mesma ignorada. Sendo 5,06%
eram gestantes e 9,72% das vítimas apresentavam algum tipo de deficiência física ou
mental. Em 67,38% dos abusos ocorreram na própria residência da vítima e 46,6%
sofreram mais de um episódio de abuso. Quanto ao perfil do agressor, 12,38% foram
abusadas pelo pai, 3,53% pela mãe, 10,32% por companheiro ou ex-companheiro,
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20,1% por amigos ou conhecidos, 19,64% por pessoas com outros vínculos e 15,91%
por desconhecidos. Alguns tiveram seus agressores ignorados ou não preenchidos na
ficha. Em 33,09% dos casos, suspeitava-se que o agressor tivesse feito uso de álcool ou
outras drogas. De 1.502 casos, 45,47% foram confirmados e ocorreram 0,20% de óbitos
em decorrência do abuso. Conclusão: Evidencia-se que a violência sexual é uma grave
epidemia na saúde, sendo indispensável que haja discussões sobre a temática. Embora
os índices sejam alarmantes, preocupa-se com a possibilidade de estarem sendo
subestimados. Deve-se considerar que, muitas vezes, as mulheres violentadas que
sofrem traumas físicos e emocionais, deixam de procurar auxílio, devido a seu medo e
do desconhecimento da capacitação do serviço em notificar os casos.
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Avaliação da satisfação e sobrecarga de trabalho em profissionais de
Centros de Atenção Psicossocial
Autores: Daiane Nascimento de Castro, Felipa Maria Jesus Almeida e Cléber
Araújo Gomes

Introdução: A sobrecarga e satisfação com o trabalho, fenômenos
amplamente discutidos, têm se tornado objeto de interesse para a saúde
mental diante da intensificação das discussões sobre os processos de trabalho
neste campo. Objetivo: Mensurar os níveis de satisfação e sobrecarga em
trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial I e II de Salvador-Bahia.
Métodos: Foi realizado um estudo observacional, quantitativo, descritivo, de
corte transversal, destinado a todos os trabalhadores de seis Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) I e II da cidade de Salvador (BA), entre setembro
a outubro de 2012. Foram convidados a participar todos os trabalhadores dos
CAPS, com exceção daqueles com licença médica e em férias, além de
estagiários e prestadores de serviços voluntários, por estarem inaptos a
responder questões salariais. Os profissionais aptos a participarem do estudo e
que não foram encontrados durante a primeira visita, foram abordados em um
segundo momento, com o objetivo de evitar a perda de respondentes. O
instrumento foi auto-aplicado e os trabalhadores foram orientados a responder
o questionário de forma individual e reservada. Utilizou-se a Escala de
Avaliação da Satisfação da Equipe em Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR)
abreviada e a Escala de Avaliação de Impacto do Trabalho em Serviços de
Saúde Mental (IMPACTO-BR) para avaliação os níveis de satisfação e
sobrecarga de trabalho respectivamente. Resultados: Um total de 68
profissionais participaram deste estudo. A maioria dos participantes era do
sexo feminino, (85%) com idade média de 40,7 anos e 14.2 desvio padrão. Em
sua maioria casados (47%), com média de 8 anos de atuação no campo da
saúde mental e média de 6 anos de atuação na unidade de serviço avaliada.
Com relação ao nível de escolaridade, 87% referiram ter completado o ensino
superior. Na análise dos valores da escala de satisfação com trabalho verificouse que o escore médio de satisfação global foi de 3,65. A IMPACTO-BR
revelou um escore médio global de impacto de 2,2. Os resultados revelaram
ainda uma insatisfação com a remuneração, com os benefícios recebidos com
o trabalho e com as medidas de segurança. Conclusão: Os achados sugerem
benefícios advindos da proposta de reorientação do modelo assistencial e da
implantação dos CAPS nos processos de trabalho. Contudo, ainda, fazem-se
necessárias melhorias nas condições de trabalho.
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AUTOAVALIAÇÃO DA SAÚDE ASSOCIADA A INDICADORES SÓCIO
DEMOGRÁFICOS DE ADULTOS JOVENS ESCOLARES.
ALMEIDA, Ítalo Lennon Sales de
FLORÊNCIO, Raquel Sampaio
MOREIRA, Thereza Maria Magalhães
COSTA, Raquel Rodrigues da
BRAGA, Liziane da Cruz
CARNEIRO, Francisco Vilemar Pinto
SILVA, Francisca Alexandra Araújo da
PAULA, Francisco Wagner de Sousa
BORGES, José Wicto Pereira
SOUZA, Ana Célia Caetano de
A auto avaliação da saúde em estudos epidemiológicos é um importante aspecto para
avaliação da dimensão subjetiva que permeia a saúde humana, levando em consideração como
as condições de vida, os valores e a cultura que tem acesso podem influenciar na percepção
das condições de saúde. Objetivou-se analisar a associação entre a auto avaliação da saúde e
os indicadores sócio demográficos de adultos jovens escolares. Tratou-se de um estudo
transversal, quantitativo, realizado com 501 adultos jovens que frequentaram a rede pública
de ensino de um município da região metropolitana de Fortaleza, Ceará nos anos de
2011/2012.Para a coleta de dados, foi utilizado um formulário de aspectos individuais e
sociais.A associação da variável “Auto percepção da saúde” com o sexo, renda familiar
mensal e se reside em “comunidade” foi realizada por meio do teste qui-quadrado de Pearson
e do oddsratio, sendo considerado intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de
5%. Os dados foram tabelados e analisados usando o programa StatisticalPackage for the
Social SciencesStatistic(SPSS) 20.0, tendo sido todos os critérios ético-legais atendidos e a
pesquisa aprovada em comitê de ética sob nº11044795-6/2011.Em relação aos sexos, o
masculino teve 2,093 maior chance (IC=1,457-3,007; p=0,001) de fazer uma auto avaliação
positiva da saúde quando comparado ao feminino, havendo associação estatisticamente
significativa. Quanto à renda familiar mensal, indivíduos que tem renda de até dois salários
mínimos tiveram 1,060 maior chance (IC=0,680-1,653; p=0,796) de fazer uma auto avaliação
positiva da saúde quando comparado aos indivíduos que tem renda maior que dois salários,
não havendo associação estatisticamente significante. Os indivíduos que moram em
“comunidades” tiveram 0,534 menor chance (IC=0,276-1,034; p=0,59) de fazer uma auto
avaliação positiva da saúde quando comparado aos indivíduos que não moram, não havendo
associação estatisticamente significativa. As questões de gênero devem ser discutidas no
planejamento das políticas públicas, uma vez que os homens apresentam melhor
autopercepção de saúde. Este fato é relevante e pode apontar para uma menor procura destes
por serviços de saúde e consequentemente ratificação do cenário atual das doenças crônicas
não infecciosas, por exemplo, onde há maior número de internações entre os homens. Além
do gênero, outras questões também devem ser discutidas, pois determinantes sociais
influenciam a busca por assistência em saúde.
PALAVRAS-CHAVES: Auto – Avaliação, Saúde, Indicadores sócio demográficos,
Escolares.
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Insegurança alimentar em crianças menores de cinco anos residentes no
assentamento rural Santana Nossa Esperança, no município de Teresina,
Piauí.
Lívia Patrícia Rodrigues Batista2; Laísla de França da Silva Teles2; Adriana de
Azevedo Paiva1; Ágatha Crystian Silva de Carvalho2; Taynáh Emannuelle
Coelho de Freitas3; Maria da Cruz Moura e Silva2; Leiliane Rodrigues Batista3;
Rafaelly Raiane Soares da Silva3.
1. Docente. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI
2. Estudante. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI
3. Estudante. Departamento de Nutrição, UFPI.

Introdução: As populações de assentamentos comumente estão submetidas a
precárias condições socioeconômicas e demográficas, o que as predispõem à
situação de insegurança alimentar (IA). Dentro da família, as crianças
representam o segmento biológico mais vulnerável à IA, com consequências
nutricionais mais graves e imediatas. Objetivo: Estimar a prevalência de
insegurança alimentar em crianças menores de cinco anos em um
assentamento rural da cidade de Teresina. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo, de delineamento transversal, realizado entre os meses de
maio a junho de 2013, no qual foram investigadas todas as crianças menores
de cinco anos residentes no Projeto de Assentamento do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA “Santana Nossa Esperança” (n = 45),
localizado na zona rural do município de Teresina. Em cada domicílio
selecionado foram aplicados formulários semi-estruturados para coleta de
dados socioeconômicos e demográficos e, para estimar a prevalência da
insegurança alimentar, foi utilizada a Escala Brasileira de Insegurança
Alimentar (EBIA), sendo classificada em IA leve, moderada, ou grave. O estudo
obteve carta de anuência do INCRA e foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. As entrevistas foram realizadas
mediante concordância dos pais e/ou responsável através da assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
analisados

através

do

programa
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Os dados coletados foram

estatístico

SPSS

(versão

20.0).

RESULTADOS: Das 45 crianças estudadas, 42,5% moravam em domicílios do
tipo alvenaria inacabada, 52,3% possuíam renda familiar igual a dois salários
mínimos, sendo que a mãe foi considerada como a provedora da renda para a
família na maioria das residências (57,1%). Quanto à escolaridade materna, a
média em anos de estudo foi de 8,9 anos.

Com relação à prevalência de

insegurança alimentar, 34,7% das crianças viviam em IA leve, 40,8% em IA
moderada, e 14,3%, IA grave. CONCLUSÃO: Os resultados encontrados neste
trabalho reforçam a importância de medidas que visem reduzir a insegurança
alimentar em populações assentadas, considerando que a IA pode acarretar
deficiências nutricionais e outros prejuízos à saúde das crianças.
PALAVRAS-CHAVE: segurança alimentar e nutricional; população rural;
criança.
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SITUAÇÃO VACINAL DE TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE CONTRA HEPATITE
B EM UMA CIDADE DO RECÔNCAVO DA BAHIA
ARAÚJO, T.M – Tania Maria de Araújo
PINHO, P.S.F – Paloma de Souza pinho Freitas
SOUZA, F.O - Fernanda de Oliveira Souza
WRIGHT, L B. C – Layla Baptista Cavalcante Wright
INTRODUÇÃO: A Hepatite B é uma doença ocupacional infecciosa importante para os
trabalhadores da saúde. Exposições percutâneas ou de mucosas ao sangue de indivíduos
infectados pelo vírus representam a principal fonte de transmissão ocupacional existindo
assim como forma de prevenção e promoção em saúde à administração de imunobiológicos.
OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivos verificar a prevalência da vacinação
completa contra a hepatite B para trabalhadores da atenção básica, bem como estimar a
prevalência da confirmação da imunidade através do AgHBS. MATERIAL E MÉTODOS: Tratouse de um estudo de corte transversal realizado com todos os trabalhadores da atenção básica
de uma cidade do recôncavo da Bahia. Participaram 506 trabalhadores de saúde da atenção
básica, destes 110 eram homens e 396 eram mulheres das mais diversas ocupações.
RESULTADOS: Dentre os trabalhadores que afirmaram já ter recebido o imunobiológico
(85,9%), o sexo feminino foi a maioria, 69,3%. Apenas 40% dos trabalhadores realizaram
exame para verificar a imunidade após a vacinação, sendo que somente 34,8% desses
confirmaram uma resposta protetora com a formação de anticorpos contra o HBsAg. No que
diz respeito a exposição durante o trabalho para material biológico, 19,8% dos trabalhadores
afirmaram que sempre estão expostos e 21,7% referiram que as vezes estão expostos. Com
relação ao uso de EPI’s, 44,1% dos entrevistados afirmaram que fazem uso dos equipamentos,
logo a maioria que não faz uso dos equipamentos estão mais expostos a contaminação.
CONCLUSÃO: Apesar do número de profissionais imunizados ser considerado elevado, a
prevalência da vacinação completa também pode ter sido subestimado devido a não ter sido
investigado se os sujeitos vacinados com menos de três doses estavam no intervalo entre
doses e viriam a completar o esquema vacinal. É necessário estimular aqueles profissionais
que não desenvolveram um nível de anticorpos adequado após o esquema vacinal primário a
refazer uma dose booster e reavaliar a formação de anticorpos com um novo exame.
Observou-se que há necessidade de capacitação dos trabalhadores quanto a biossegurança e
esclarecimentos acerca dos benefícios da vacinação contra a o vírus da hepatite B. Estudos
sobre a saúde dos trabalhadores da atenção básica à saúde ainda são escassos no Brasil, fato
este que reforça a relevância do presente estudo.
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Desigualdades em saúde bucal no curso de vida: monitorando a magnitude das
desigualdades socioeconômicas longitudinalmente.
Roger Keller Celeste, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do
Sul
Johan Fritzell, Ageing Research Center, Karolinska Instituted
Introdução: Tanto a prevalência como a incidência de diversas doenças crônicas tem sido
associada com condições socioeconômicas e em quase todas, as pessoas com condições
mais favoráveis possuem melhor saúde. Na última década, tem se monitorado a magnitude
das desigualdades, com relatos de redução das desigualdades em saúde bucal. Entretanto,
quase sempre com estudos de prevalência ou incidência acumulada e pouco se sabe como
essas desigualdades se comportam no curso de vida.
Objetivos: descrever a magnitude das desigualdades em diferentes coortes de nascimentos
em diferentes fases do curso de vida em dois grupos economicamente distintos. Um
segundo objetivo é modelar os efeitos diretos e indiretos da pobreza na infância.
Métodos: Foram usados dados longitudinais do Swedish Level of Living Survey, um estudo
de painel com uma amostra representativa das idades de 15-75. A primeira coleta de dados
foi conduzida em 1968 com acompanhamentos em 1974, 1981, 1991, 2000, 2010. Os dados
foram completados para indivíduos com mais de 75 anos utilizando dados da Swedish Panel
Study of Living Conditions of the Oldest Old. Foram analisados dados de 5 coortes nascidas
em: 1906-1915, 1925-34, 1944-53, 1957-66 e 1970-1979. A magnitude das desigualdades
foi medida a partir da diferença absoluta no percentual de indivíduos com dentição menos
que boa. Foram considerados “vulneráveis” os indivíduos que responderam não possuir uma
quantia determinada de dinheiro em caso de urgência (corrigida ao longo do tempo) em
qualquer momento da vida. Com base nas duas primeiras coortes foi construído o modelo a
ser testado nas coortes subsequentes utilizando Equações Estruturais no software Mplus.
Resultados: Cada coorte teve aproximadamente 1000 indivíduos. Todas as coortes
apresentaram forte redução no percentual de dentes saudáveis ao longo da vida. O grupo
de pessoas que nunca tiveram problemas financeiros (não vulneráveis) foi de 69% (coorte
1944-53). A magnitude das desigualdades parecem ser maiores na idade adulta, porém
variam entre 9 pontos percentuais (p<0.01, chi-quadrado) de diferença até 2 pontos
percentuais (p>0.05, chi-quadrado).
Conclusões: os resultados sugerem que a magnitude das desigualdades em saúde não está
relacionada com a prevalência média dos desfechos e que varia ao longo da vida,
mantendo-se inclusive nas idades mais avançadas.
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Caracterização socioeconômica e demográfica de famílias com crianças menores de
cinco anos dos Projetos de Assentamento rurais do INCRA da cidade de Teresina, Piauí
Maria da Cruz Moura e Silva2; Taynáh Emannuelle Coelho de Freitas3; Lívia Patrícia
Rodrigues Batista2; Laísla de França da Silva Teles2; Adriana de Azevedo Paiva1 ; Leiliane
Rodrigues Batista3; Rafaelly Raiane Soares da Silva3; Ágatha Crystian Silva de Carvalho 2
1. Docente. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI
2. Estudante. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI
3. Estudante. Departamento de Nutrição, UFPI.

Introdução: A precariedade das condições de vida e saúde no Brasil rural contribui para a
proliferação de doenças entre a população residente em assentamentos da reforma agrária no
país. A falta de saneamento básico, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e as
condições precárias de trabalho e moradia comprometem a saúde da população e se
constituem nos principais desafios a serem enfrentados para a melhoria das condições de vida
e saúde das famílias rurais brasileiras Objetivo: Descrever o perfil socioeconômico e
demográfico de famílias com crianças menores de 5 anos dos Projetos de Assentamento
(PA’s) do INCRA vinculados à cidade de Teresina. Método: Estudo transversal, de base
populacional, que avaliou aspectos sociais e demográficos das famílias residentes nos nove
PA’s de Teresina. Os dados foram coletados de maio a outubro de 2013 por meio de
entrevistas domiciliares, utilizando-se questionário socioeconômico elaborado para a
pesquisa. Os participantes que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Resultados: As famílias pertenciam
majoritariamente à classe econômica E (89,3%) e eram compostas em sua maioria (54,2%)
por até quatro pessoas. 74% dos chefes de família eram do sexo masculino, 74,8% de cor
parda e exerciam atividades relacionadas à agricultura (32%), comércio/varejo (31%) e
construção civil (27%) como principais ocupações para o provimento da renda, que era de 1 a
2 salários mínimos (58%). Quanto às condições de moradia, todas as casas possuíam luz
elétrica e eram abastecidas com água proveniente de poço. Em 53,4% dos domicílios a água
utilizada para beber não recebia qualquer tipo de tratamento. 51,1% das famílias residiam em
casas de alvenaria acabada e 74,8% das residências possuíam fossa para deposição dos dejetos
sanitários. Os principais destinos do lixo doméstico eram a queima (71%) e a coleta pública
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(46,6%). Conclusão: Apesar das condições de moradia relativamente uniformes por
influência de políticas públicas, os assentados ainda vivem em condições desfavoráveis,
especialmente no tocante à renda e saneamento básico.
Palvras-chave: Condições sociais; População rural; Crianças
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Prevalência e fatores sociodemográficos associados ao uso de antidepressivos em idosos
vivendo na comunidade: Projeto Bambuí.

Vicente, A.T.V.
Castro-Costa, E.
Lima-Costa, M.F.
Firmo, J.O.A.
Loyola Filho, A.I.
Introdução - O consumo de medicamentos antidepressivos (AD) vem aumentando em
todo o mundo, sendo que, em alguns países, eles se tornaram o psicofármaco mais
prescrito. Seu uso é mais elevado entre idosos. Objetivo - Determinar a prevalência e as
características sociodemográficas associadas ao uso de antidepressivo entre idosos
residentes em comunidade, e identificar aqueles mais consumidos por essa população.
Metodologia - Participaram deste estudo seccional 1.606 idosos que compõem a linhabase da coorte idosa de Bambuí. Idosos que utilizaram antidepressivos foram
comparados aos não usuários do medicamento com relação a características
sociodemográficas e de condições de saúde, por meio do teste do qui-quadrado de
Pearson. Os fatores associados ao uso de antidepressivos foram investigados por meio
do modelo de regressão de Poisson, que estimou razões de prevalência com respectivos
intervalos de confiança de 95%, ao nível de significância estatística de 5%. Resultados A prevalência do uso de antidepressivos foi de 8,4%, sendo os antidepressivos
tricíclicos os mais utilizados. O consumo foi mais elevado entre as mulheres,
independentemente da idade e da presença de transtornos depressivos. Estiveram
independentemente associados ao uso de antidepressivos o sexo feminino (RP=3,24;
IC95%=1,98-5,30), ter escolaridade igual ou superior a 8 anos (RP=1,90; IC95%: 1,043,46) e ser solteiro ou separado RP=0,48; IC95% 0,25-0,91) e a pior auto-avaliação da
saúde (ruim) (RP=1,86; IC95%: 1,12-3,10), não tendo sido diferenciado entre
portadores e não portadores de transtornos depressivos. Conclusões - Nossos resultados
foram semelhantes ao observados em populações idosas de países mais desenvolvidos,
que o sexo foi a características mais fortemente associada ao uso de antidepressivo e
que a auto-avaliação da saúde foi mais importante na determinação do evento do que a
presença de transtornos depressivos.
Palavras-chave: antidepressivos - uso de medicamentos - farmacoepidemiologia
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEU IMPACTO NO PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO DA MORTALIDADE INFANTIL, PORTO VELHO/RO,
2008 A 2013

Maria Inês Ferreira de Miranda¹
Adriely Souza da Fonseca²
Marta Vieira da Costa Ferreira²
Débora Santos Faria Fernandes³
Régia de Lourdes Ferreira Pachêco Martins³
Maria Berenice da Costa Tourinho¹

A taxa de mortalidade infantil (TMI), que estima o risco que as crianças nascidas vivas
têm de morrer durante o seu primeiro ano de vida, é reconhecida como um indicador
sensível às condições de saúde, nível de desenvolvimento e qualidade de vida da
população. O objetivo geral deste trabalho foi conhecer o perfil epidemiológico da
mortalidade infantil no município de Porto Velho/RO no período de 2008 a 2013. O tipo
do estudo foi retrospectivo descritivo com abordagem quantitativa, através do banco de
dados do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) e SINASC (Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos), da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho.
Como resultado observou-se um total de 38.972 nascidos vivos e 779 óbitos em
menores de um ano. 49% dos óbitos infantis ocorreu em menores de 7 dias de
nascimento. Foram determinadas as taxas de mortalidade infantil no período de 2008 a
2013, que respectivamente variaram de 16,5 % a 13,2%. Identificou-se ainda a maior
causa de mortalidade infantil, a qual corresponde ao capitulo XVI do CID-10, que trata
de algumas afecções originadas no período perinatal. Diante desses dados observou-se
uma leve redução na mortalidade infantil no município de Porto Velho e a necessidade
da gestão em dispensar uma satisfatória atenção ao pré-natal e parto, com o intuito de
minimizar cada vez mais esses números de óbitos infantis neonatais. Concluiu-se que a
gestão municipal deve investir em treinamento e capacitação dos profissionais em
saúde, quanto ao preenchimento adequado das declarações de nascidos vivos e de
óbitos, e posterior análise e publicação dessas variáveis, auxiliando na implantação de
programas voltados para a redução da mortalidade infantil em Porto Velho- RO.
1

Professoras Doutoras da Universidade Federal de Rondônia – UNIR,
² Enfermeiras, Graduadas pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR
3
Técnicas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA/PMPV
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MORTALIDADE INFANTIL: REVISÃO INTEGRATIVA

Giselle Torres de Jesus Nascimento; Laise Figueiredo Franco; Gabriela Bezerra de Deus
Silva; Juliani Dourado de Almeida; Igor Bittencourt Santos; Handerson Silva Santos.
Introdução: A mortalidade infantil (MI)

vem declinando nos países em

desenvolvimento desde o século XX, o que reflete melhora na situação da saúde,
desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida.
Objetivo: Fazer um levantamento do que se tem produzido na literatura sobre a MI no
período de 2008 a 2012.
Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa utilizando a base de dados da
biblioteca virtual em saúde. Os artigos foram pesquisados utilizando combinações dos
descritores “mortalidade infantil”, “mortalidade neonatal”, “mortalidade pós-natal”,
“assistência neonatal”, “mortalidade do lactente” e “coeficiente de mortalidade infantil”,
considerando o período de 2008 a 2012. Foram selecionados 107 artigos, que foram
fichados utilizando o instrumento de coleta de dados de Ursi (2005).
Resultados e discussão: Dos artigos analisados, cinco voltaram-se para a análise dos
sistemas de informação em saúde, avaliando a eficiência desses sistemas e a qualidade
das suas informações. A maioria dos estudos voltou-se à análise de fatores específicos
associados à MI, destacando o baixo peso ao nascer, prematuridade, gravidez na
adolescência e determinantes sociais. Quatro estudos abordaram a MI em crianças de
baixo peso ao nascer, que concentrou os maiores números de óbitos, e sete aos
determinantes sociais da MI, relacionando-a com as desigualdades sociais por análise do
Coeficiente de Mortalidade Infantil por doenças infecto-parasitárias. Os óbitos evitáveis
demonstraram queda em todo o país, mas de forma assimétrica entre diferentes regiões,
revelando maior redução nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Dois, tiverem enfoque na
implantação e impacto de Programas voltados à redução da MI.
Conclusão: Verificou-se vasta produção sobre a MI, sobretudo na análise dos fatores de
risco determinantes e óbitos evitáveis. Quanto aos sistemas de informação, observaramse dificuldades referentes à subnotificação, sobretudo no Norte e Nordeste, e à
inconsistência de dados por falta de informações necessárias, havendo necessidade de
incluir e desenvolver formas alternativas de complementação do Sistema de Informação
sobre Mortalidade. Quanto aos programas de intervenção na redução da mortalidade
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infantil, notou-se que alcançaram grande impacto no Brasil e América Latina, com os
melhores índices de redução nas regiões Sul e Sudeste.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM
SAÚDE DO TRABALHADOR: EXPERIÊNCIA DO CEREST SOBRAL

FERREIRA, Verena Emmanuelle Soares;
SILVA, Maria Adelane Monteiro da;
PEREIRA, Rafaella Almeida Ribeiro;
TORRES, Amélia Romana Almeida;
DIAS, Lívia Karla Sales;
SOUSA, Francisca Júlia dos Santos.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador pauta-se nos princípio do Sistema Único de Saúde, em
consonância com a Vigilância Sanitária e Epidemiológica, articuladas com a área assistencial.
A vigilância epidemiológica (VE), tradicionalmente, envolve a coleta, processamento, análise,
recomendação de medidas de controle e avaliação da efetividade, requerendo ampla
divulgação para os interessados. Trata-se da produção de informações para a ação,
subsidiando a definição de prioridades, planejamento e a execução de atividades necessárias
para a superação dos problemas detectados. A implementação do protocolo no núcleo de VE
no CEREST Sobral teve como objetivo fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador
(ST), a partir das ações em saúde sustentada em informações coletadas e analisadas de forma
sistemática. Esse protocolo segue com a realização de visitas periódicas as unidades sentinelas
em ST, recebimento das fichas de notificação para análise, repasse dos casos de maior
complexidade para a Vigilância em Ambiente de Trabalho; comunicação dos casos de
acidentes/doenças relacionadas ao trabalho à VE do município de residência do trabalhador
notificado, investigação de óbitos relacionados ao trabalho e de acidentes de trabalho com
crianças e adolescentes, análise mensal dos dados do SINAN disponibilizados pelo NUAST e
divulgação de boletins epidemiológicos semestrais. Dentre alguns resultados alcançados após
essa implementação temos em 2013, 65 visitas nas unidades sentinelas e 100 profissionais,
que atuam nessas unidades, capacitados; foram investigados 79,3% dos óbitos relacionados ao
trabalho e 50% dos acidentes envolvendo crianças e adolescentes notificados, realização de
um curso de 48 horas de vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador para os
municípios da área de abrangência, aprimorando o preenchimento das fichas, assim como a
capacidade de manejo clínico e diagnóstico do adoecimento relacionado ao trabalho. A
implementação da VE em saúde do trabalhador não é uma tarefa simples, as respostas não são
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únicas e não seguem um padrão. Isso requer da equipe esforços maiores na elaboração de
estratégias que responda a necessidade, diminua os riscos dos mais vulneráveis, traga
impactos nas ações planejadas e executadas pelos profissionais da rede e forneça dados mais
fidedignos, tornando-se subsídio fundamental na tomada de decisão pelas instâncias do SUS.
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Maíra Tamara Paiva Lainha; Thaís Salgado Oliveira; Cristiane Magalhães de Melo;
Cláudia Maria Ferreira; Marcela Quaresma Soares, Laila Souto Rodrigues; Tamiris
Cota Vianna
A mortalidade perinatal é considerada, atualmente, um importante indicador das
condições de saúde de uma população, visto que revela informações essenciais acerca
da qualidade da assistência prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. Em
Viçosa-MG, ao analisar os componentes da mortalidade infantil, foi observado uma
significativa contribuição do componente neonatal precoce na constituição da taxa de
mortalidade infantil o que, de acordo com o Ministério da Saúde, é reflexo de
insatisfatórias condições socioeconômicas e de saúde, além da inadequada assistência
ao pré-natal, ao parto, e ao recém-nascido. Este trabalho tem como objetivo analisar os
óbitos perinatais de residentes em Viçosa no período de 2008 a 2013, seus componentes
e critérios de evitabilidade. Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo, sobre
óbitos perinatais. Como fontes de dados para pesquisa, foram consultados dados
secundários do Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil de
Viçosa - CMPOMFI e do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde
do município. Observou-se que a taxa de mortalidade perinatal em Viçosa, que foi
13,72 em 2008; 21,5 em 2009; 18,35 em 2010; 28,41 em 2011; 14,86 em 2012; e 4,34
em 2013, oscilou ao longo dos anos analisados, mas apresentou uma evolução positiva
no que se refere à redução deste tipo de mortalidade. Neste mesmo período houve um
aumento de 16,4% de gestantes que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, um
fato importante, haja vista que o acesso à assistência ao pré natal contribui para redução
das taxas de mortalidade perinatal por causas evitáveis. Apesar disso, no período
analisado, dos 90% dos óbitos perinatais investigados pelo CMPOMFI, 57% foram
considerados evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde (SUS). A análise
dos dados revelou que questões relacionadas à assistência ao pré-natal, ao parto e,
principalmente, ao puerpério, foram as que mais impactaram na mortalidade infantil em
Viçosa, indicando a necessidade de investimentos em políticas preventivas e
assistenciais. Sendo assim, a investigação dos óbitos pelos Comitês de Prevenção
representa uma importante forma de mobilização de profissionais, serviços de saúde e
da sociedade para caracterização da mortalidade infantil, seus componentes e critérios
de evitabilidade, a fim de propor medidas para redução desta.
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RESUMO

PECULIARIDADES FRENTE ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO CUIDADO COM OS PORTADORES DE
TUBERCULOSE EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO COMPLEXO DA
MARE/RJ

Autores: Andreia da Silva Biló, Christina Costa Waddington Vieira, Jucilene de Castro
Lima Miranda, Ivaldo dos Santos Pereira, Danielle Galdino de Paula, Fabiana Ferreira
Koopmans, Darleia Ramos da Rim, Maria Catarina Salvador da Motta, Tereza Cristina
Scatena Villa

Palavras – chave: tuberculose, acesso ao serviço de saúde, violência.
INTRODUÇÃO: O estudo é parte do projeto de pesquisa intitulado “Tuberculose:
análise dos pontos de estrangulamento da atenção para controle da doença em
municípios das regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil”, desenvolvido no município do
Rio de Janeiro. Durante o período de coleta de dados percebeu-se que elementos como:
violência, determinantes e condicionantes em saúde e a ausência “planejada” do poder
público sob muitas configurações, geravam “particularidades nas ações desenvolvidas
pelas Equipes de saúde”. O estudo tem por objetivo descrever as peculiaridades
envolvidas nas ações dos profissionais de saúde na assistência ao portador de
Tuberculose numa Unidade de Saúde que compõem o Complexo da Maré/RJ.
METODO: Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa realizado numa Unidade
de Saúde do Complexo da Maré da cidade do Rio de Janeiro. O estudo foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa sob autorização CAAE: 17944813.5.1001.5238. As
ideias que emergiram com maior predominância foram levantadas descrevendo as ideias
centrais correlatas às peculiaridades envolvidas nas ações dos profissionais de saúde na
assistência ao portador de Tuberculose. RESULTADOS: As observações apontadas
puderam nortear inquietações relativas à prática dos profissionais envolvidos no
Programa de Controle da Tuberculose. Os resultados demonstram também que para
realizar ações de tratamento e acompanhamento nas comunidades carentes, as equipes
de as saúde são obrigadas a criarem particularidades nas ações desenvolvidas. Esta
particularidade está correlacionada principalmente à presença de grupo para estatais no
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Complexo da Maré. CONCLUSÃO: Embora as lideranças da saúde pública não
possam dirigir todas as ações para prevenir, reagir à violência e responder as suas
repercussões no campo prático das ações em saúde, as autoridades e líderes têm um
papel relevante nesse âmbito. Os dados demonstram a necessidade do aparato
governamental encontrar respostas verdadeiras na área de saúde pública contra a
violência para que, ações no tratamento da Tuberculose, sejam efetivas em regiões onde
o poder governamental encontra-se subtraído.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO, CARGAS DE TRABALHO E ABSENTEÍSMO EM
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO PARANÁ
Natália Paludeto Guerreiro; Elisabete de Fátima Polo de Almeida Nunes; Alberto
Durán González; Arthur Eumann Mesas; Selma Maffei de Andrade
RESUMO
A compreensão da dinâmica entre trabalho e saúde na profissão docente torna-se
cada vez mais necessária. Apesar de ser considerado trabalho intelectual, ele
demanda uma série de exigências físicas e psíquicas que somadas às condições de
trabalho desfavoráveis, podem desencadear o adoecimento e ter como
consequência o absenteísmo. Objetivou-se analisar condições de trabalho, cargas
de trabalho e absenteísmo em professores. Estudo transversal que integrou um
projeto chamado “Saúde, Estilo de Vida e Trabalho de Professores da Rede Pública
do Paraná” PRÓ-MESTRE. A população de estudo foi constituída por 1061
professores do ensino fundamental e/ou ensino médio das 20 maiores escolas da
rede estadual de ensino da cidade de Londrina - PR, sendo entrevistados 978
professores. A coleta de dados foi realizada entre agosto de 2012 e junho de 2013
utilizando um formulário de entrevista e um questionário. A maioria dos professores
entrevistados era do sexo feminino (68,5%), viviam com companheiros (60%), com
média de idade de 41,5 anos (DP 10) e possuíam pós-graduação nível
especialização (73,1%). Quanto às características profissionais, 68,7% eram
estatutários e 31,3% não estatutários, 42,9% trabalhavam em até dois locais de
trabalho, 64,2% lecionavam em pelo menos dois turnos e 41,7% atuavam tanto no
ensino fundamental quanto no ensino médio. Mais de 80% dos professores
relataram bom relacionamento com os superiores, professores e alunos. Aspectos
como remuneração (62,8%), quantidade de alunos por sala (68,4%) e manutenção e
conservação de equipamentos (50,8%) foram relatados como negativos
(ruim/regular). Em relação às cargas de trabalho, a exposição ao ruído dentro da
sala de aula (61,5%), o tempo que permanece em pé (52,7%), o ritmo e a
intensidade do trabalho (50,3%), o número de tarefas realizadas e a atenção e
responsabilidades exigidas (51,4%), assim como o tempo disponível para preparar
as atividades (60,9%), afeta muito sua saúde e condições de trabalho. O
absenteísmo foi referido por 51,9% dos entrevistados. Estes fatores sinalizaram as
condições de trabalho e saúde dos professores da rede Estadual do Paraná,
podendo servir como subsídio para o desenvolvimento de políticas públicas que
visem melhorias nestes aspectos, modificando não só o cenário em que estão
inseridos, mas sim, valorizando seu papel e sua importância perante a sociedade.
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AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, MARANHÃO

AUTORES:
MONYK NEVES DE ALENCAR
LIBERATA CAMPOS COIMBRA
SIANE ROCHA ALMEIDA PINHEIRO

Introdução: A atenção primária à saúde (APS) é a assistência sanitária baseada em
métodos e tecnologias práticas acessível a todos os indivíduos e famílias da
comunidade. Este nível de atenção é caracterizado pelos atributos: primeiro contato,
longitudinalidade, integralidade, coordenação, enfoque familiar e orientação para a
comunidade. Para o fortalecimento e consolidação de uma APS de qualidade é de suma
importância desenvolver e aprimorar mecanismos de avaliação. Objetivo: Este estudo
tem como objetivo avaliar a qualidade da APS por meio dos escores de seus atributos
obtidos a partir da percepção de gestores, profissionais de saúde e usuários dos serviços.
Método: Trata-se de pesquisa avaliativa de abordagem quantitativa de base
populacional, realizada de janeiro de 2010 a março de 2011 no município de São Luís MA. Trabalhou-se com a população de 32 gestores, 80 profissionais e com amostra de
883 usuários selecionados por conglomerados. Foram utilizados questionários validados
no Brasil a partir dos componentes do Primary Care Assessment Tool (PCATool).
Resultados: O índice composto de acesso foi de 1,7 para usuários, 2,1 para
profissionais e 2,3 para gestores (p < 0,001). O atributo vínculo, obteve um índice
composto de 4,4 para usuários, 4,6 para profissionais e 4,8 para os gestores (p = 0,4).
Com relação a integralidade foram obtidos os índices de 3,7 para usuários, 4,7 para
profissionais e 5,0 para gestores (p < 0,001). Já a coordenação apresentou um índice
composto de 4,2 para usuários, 3,9 para profissionais e 4,4 para gestores (p = 0,36). O
enfoque familiar apresentou os índices de 2,7 para os usuários, 4,9 para os profissionais
e 5,3 para os gestores (p < 0,001). E o atributo orientação pra comunidade obteve o
índice composto de 2,9 para os usuários, 3,9 para os profissionais e 4,8 para os gestores
(p < 0,001). Conclusão: Os gestores atribuíram percentuais mais altos em quase todos
os indicadores, depois os profissionais e por último os usuários. Os atributos acesso,
elenco de serviço, enfoque familiar e orientação para a comunidade tiveram avaliação
insatisfatória na percepção dos usuários.
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ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DO INVENTÁRIO “PARCOURS
AMOUREUX DES JEUNES - PAJ” DE ORIGEM CANADENSE
Ohana Cunha do NASCIMENTO
Maria Conceição Oliveira COSTA
Kátia Santana FREITAS
Martine HEBÉRT
Magali Teresópolis R. AMARAL
Mariana Rocha da SILVA
André Henrique do Vale de Almeida
RESUMO
Introdução: estudar o percurso amoroso de jovens, na perspectiva de analisar a relação
entre os eventos violentos e relacionamentos com familiares, amigos e amores tem
causado impacto nos distintos contextos socias, regiões e países. Pesquisar nesta área
requer a utilização de instrumentos de pesquisa validados, com abordagem
multidimensional. Objetivo: submeter o inventário PAJ “Parcours Amourex des
Jeunes” (Percurso amoroso de jovens), do Canadá, aos procedimentos metodológicos de
adaptação transcultural e validação de conteúdo. Metodologia: obedecidas etapas
recomendadas pela literatura nesta área: Tradução e Retrotradução – para tradução
dois pesquisadores brasileiros, habilitados na lingua francesa, obtendo duas versões em
protuguês; na retradução, dois novos pesquisadores nativos do Canadá com fluência no
português, finalizando versão Piloto II. Análise por Comitê de Especialistas –dez
profissionais de diferentes formações, pesquisadores nas áreas de (validação,
adolescência e violência), analisaram, individualmente, o grau de clareza e de
equivalência para cada questão, segundo as características de clareza (1) Não está claro;
(2) Está um pouco claro; (3) Está quase tudo claro; (4) Está claro e não tenho dúvidas; e
de equivalência: (1) Não equivalente; (2) Pouco equivalente; “(3) Equivalente. Foram
calculadas as porcentagens de clareza e de equivalência e o Indice de Validade de
Conteúdo/IVC geral por questão, segundo recomendações da literatura, obtendo-se
versão Piloto III; Pré-teste – o Piloto III foi avaliado por uma amostra de 36 jovens, de
14 a 24 anos, ambos os sexos. No pré-teste foram analisadas questões de ordem
interpretativa, visando obter equivalências cultural, conceitual, semântica, idiomática,
para aprimorar a compreensão do instrumento. Foram calculadas proporções relativas
ao grau de clareza e equivalência e o Índice de Validade de Conteúdo (IVC),
considerando como adequadas questões com graus 3 e 4, para clareza, com valor acima
de 0,78, segundo recomendações da literatura. Resultados: o inventário PAJ apresentou
adequada validade de conteúdo (0,97), considerando o valor limite para adequação
recomendado (0,78).Todas as seções do instrumento apresentaram bom desempenho
(adequação para clareza e equivalência), exceto a primeira seção (informações gerais,
questões sociodemográficas do contexto cultural do jovem, etnia dos pais,
escolaridade, língua mais falada, entre outros aspectos) cujos itens e questões sofreram
a adaptação transcultural para corresponder à realidade brasileira. Conclusões: o PAJ
mostrou validade de conteúdo adequada. As etapas de adaptação transcultural e
validação de conteúdo do PAJ viabilizam os procedimentos a seguir, nas etapas de
avaliação da confiabilidade ( psicometria).

2458

Palavras-chave: adaptação transcultural; PAJ; validade de conteúdo; adolescência e
juventude.
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Avaliação dos atributos da APS na atenção à hanseníase no município de
Governador Valadares, Minas Gerais
Fernanda Moura Lanza
Nayara Figueiredo Vieira
Mônica Maria Celestina de Oliveira
Francisco Carlos Félix Lana
Introdução: A hanseníase é endêmica no município de Governador Valadares e o
Ministério da Saúde preconiza que as ações de controle – diagnóstico oportuno,
tratamento com poliquimioterapia, vigilância dos contatos e prevenção das
incapacidades físicas - estejam descentralizadas nas unidades de atenção primária.
Objetivos: Avaliar em que medida os atributos da atenção primária à saúde (porta de
entrada, acesso, atendimento continuado, integralidade dos serviços, coordenação,
orientação familiar, orientação comunitária e orientação profissional) são alcançados na
atenção à hanseníase no município de Governador Valadares.
Método: Pesquisa avaliativa de abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu em
2012 e foi utilizado o “Instrumento de avaliação do desempenho da atenção primária
nas ações de controle da Hanseníase (ACH)”. Participaram da pesquisa 5 gestores, 71
médicos e enfermeiros, 182 agentes comunitários de saúde (ACS) e 7 usuários. O
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows versão 17 foi
utilizado para o tratamento estatístico: estatística descritiva (média e mediana) e
analítica (teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney). Adotou-se 5% como nível crítico
para a rejeição da hipótese nula.
Resultados: Em relação ao escore geral, 60% dos gestores; 70,4% dos médicos e
enfermeiros; 70,3% dos ACS e 42,9% dos usuários avaliaram o serviço como
fortemente orientado para a realização das ACH na APS. O escore essencial apresentou
média acima de 6,6 e somente os usuários avaliaram negativamente o escore derivado,
que qualifica atenção realizada na APS. Não houve diferença estatisticamente
significante entre os informantes na avaliação dos escores geral, essencial e derivado.
No entanto, foi verificado que a mediana dos escores é significamente diferentes nos
atributos porta de entrada; acesso; atendimento continuado; integralidade dos serviços
disponíveis; orientação familiar; orientação comunitária e orientação profissional.
Conclusão: A pesquisa identificou os atributos que precisam ser fortalecidos para
melhorar a atuação da APS no controle da hanseníase.
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MORBIDADE HOSPITALAR E FATORES ASSOCIADOS SEGUNDO A
RAÇA/COR DA PELE NA BAHIA, 2008-2012

INTRODUÇÃO: As estatísticas hospitalares correspondem ao único registro
sistemático de informações sobre morbidade e possibilitam dimensionar as
desigualdades em saúde. OBJETIVO: Analisar a associação entre a morbidade
hospitalar e fatores socioeconômicos e demográficos, segundo raça/cor da pele na
Bahia, durante o período 2008-2012 MÉTODOS: Trata-se de estudo ecológico,
exploratório, constituído de várias observações de corte transversal mensuradas em
diferentes momentos no tempo. Foram utilizados dados secundários das cinco causas de
internações hospitalares mais prevalentes do Capítulo CID 10, disponíveis no Sistema
de Informações Hospitalares/SUS. Unidade de análise: municípios do estado da Bahia;
variáveis desfecho: número de internações hospitalares das cinco principais causas de
adoecimento, no respectivo período; variável de exposição: proporção da população
negra por município no estado da Bahia, 2008-2012. Co-variáveis: coeficiente de Gini;
Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM); renda per capita; densidade demográfica;
taxa de coleta de lixo; taxa de esgotamento sanitário. A análise de associação foi
realizada através do modelo de regressão com dados em painel, executado o teste
Hausman, adotado o modelo de regressão binomial negativa e nível de significância de
5%. Os dados foram processados e analisados por meio do aplicativo Stata®, versão
11.0. RESULTADOS: Para todos os grupos de diagnósticos observou-se prevalência
de internação hospitalar entre a população negra. Não foram observados dados
estatisticamente significantes entre os achados. Os coeficientes dos preditores principais
ajustados por renda per capita, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e taxa
de coleta de lixo corresponderam relativamente a elevação de taxas de internação
hospitalar em populações com 50,0% a mais na proporção de população negra.
CONCLUSÃO: Esses dados refletem os diferenciais expressos nas desigualdades em
saúde. A inexistência de associação estatística significante não invalida a relação
estabelecida entre os determinantes do processo saúde-doença e as vulnerabilidades
sofridas pela população negra.
Palavras-chave: internação hospitalar; raça e saúde; sistemas de informação.

2461

Absenteísmo-doença em trabalhadores rurais do estado do Amapá no período
de 2009 a 2011.

Autores:
Paulo Narley Matos Lacerda1
Kaike Vieira Pinheiro1
Allan Anderson Pereira de Moura1
Bráulio Érison França dos Santos2
Maira Tiyomi Sacata Tongu3

1-Acadêmico do terceiro ano de Medicina da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP); 2-Médico, Professor de medicina da UNIFAP, Especialista em Medicina
Legal, Mestre em ciências da saúde. 3-Médica, Professora de medicina da UNIFAP,
Especialista em Oftalmologia e Medicina Legal, Doutora em Oftalmologia.

Introdução: Os casos de absenteísmo de trabalhadores rurais do Amapá, bem
como do Brasil, representam um pequeno número do total de casos de
absenteísmo em trabalhadores, o que pode ser explicado pela grande
informalidade nos vínculos de trabalho no meio rural, ou o baixo grau de
conhecimento dos trabalhadores rurais acerca dos direitos referente à
seguridade trabalhista, uma vez que a grande maioria desses trabalhadores
rurais estão inseridos nas classes sociais de baixo nível socioeconômico.
Objetivo: Analisar o perfil dos trabalhadores rurais que sofreram afastamento
laboral

a partir de quinze dias no período de 2009 a 2011 no estado do

Amapá. Métodos: Neste estudo, foi elaborado instrumento de coleta de dados
com os seguintes elementos a serem retirados do sistema de informação
SUIBE (Sistema Único Integrado de Benefícios) disponível pelo INSS: Idade,
Sexo, Ramo de Atividade, Renda Mensal, Procedência (Município), Tipo de
Afastamento, Tempo de Afastamento (em dias) e Código Internacional de
Doença (CID-10). Trata-se de uma análise quantitativa, descritiva. O trabalho
foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa pelo protocolo com número
07954313.7.0000.0003. Resultados: Foram analisados 5935 benefícios
concedidos. Um total de 782(13,2%) eram de trabalhadores rurais. Cerca de
496(63,4%) eram homens e 286(36,6%) eram mulheres. A principal causa de
afastamento foi acidente por animais peçonhentos seguido de hérnia inguinal.
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Quanto à renda, 780(99,7%) ganhavam menos de um salário mínimo e
nenhum deles ganhava mais do que dois salários. A média de dias de
afastamento foi de 67 dias. A média dos outros grupos foi de 60 dias. Apesar
disso, (22%) dos trabalhadores rurais se enquadraram no absenteísmo de
curta duração, ou seja, não superior a quinze dias. Conclusões: A média
salarial dos trabalhadores rurais é bem menor que dos outros grupos. Muitos
desses acidentes, como os por animais peçonhentos, podem ser evitados com
o uso de equipamentos de proteção individual. Considerando-se isso, esperase com esta pesquisa contribuir para a elaboração de estratégias de estudos
mais aprofundados sobre o tema, além de programas em que o tema
absenteísmo seja tratado como uma oportunidade de melhoria da eficiência,
não somente da produtividade, mas essencialmente como foco da melhoria dos
processos e programas de gestão de pessoas.
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Epidemiologia do HIV na região central do Estado do Rio Grande do Sul
Talise Ellwanger Müller1, Lia Gonçalves Possuelo2,3 Jane Dagmar Pollo
Renner2,3
1

2

Estudante do Curso de Farmácia, Universidade de Santa Cruz do Sul; Programa de
3

Pós-Graduação em Promoção da Saúde, Universidade de Santa Cruz do Sul; Programa
PET-Saúde, Universidade de Santa Cruz do Sul.

Introdução: A AIDS é considerada uma epidemia de múltiplas dimensões e ao
longo do tempo vem sofrendo transformações em seu perfil epidemiológico,
mostrando-se complexa e configurando um mosaico de sub-epidemias
regionais. É considerada a doença infecciosa que mais mata no mundo, sendo
que só em 2012 foram notificados 39.185 casos de AIDS no Brasil, com maior
taxa de detecção na região Sul com 30,9/100.000 habitantes, região Norte
(21,0) e região Sudeste (20,1), sendo que o Rio Grande do sul (41,4) e Santa
Catarina (33,5) ocupam o ranking de maiores taxas de detecção de casos.
Porto Alegre tem se mantido em primeiro lugar entre as capitais brasileiras
(93,7). Em 2012, foram declarados 11.896 óbitos por AIDS no Brasil.
Objetivos: Analisar as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes
HIV positivos pertencentes à região do vale do Rio Pardo (RS). Métodos:
Estudo descritivo, transversal e retrospectivo envolvendo análise de prontuários
de 81 pacientes HIV positivos residentes no Vale do Rio Pardo atendidos no
Centro Municipal de Atendimento à Sorologia (CEMAS) do município de Santa
Cruz do Sul - RS. Resultados: Dos 81 pacientes analisados 48 pacientes
(59,3%) eram do sexo feminino e 33 (40,7%) do sexo masculino. A média (±
DP) de idade foi de 38 ± 10 anos e a média de IMC foi de 19,46 ± 3,63.
Também foram analisadas as médias de contagem de células TCD4 e nível de
carga viral no início de tratamento antirretroviral, sendo respectivamente as
médias 140,44 x 106 (±43,44) e 4,15 (± 1,4) log10 copias/ml. Conclusão: Notase que a prevalência de casos de HIV na região central do estado do Rio
Grande do Sul é em mulheres com média de idade de 38 ± 10 anos. Com base
nos resultados verifica-se que a epidemia nesta região é diferente das demais,
e que a prevenção da infecção pelo vírus HIV ainda necessita ser enfatizada
ainda mais nesta região.
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Maíra Tamara Paiva Lainha; Thaís Salgado Oliveira; Cristiane Magalhães de Melo;
Cláudia Maria Ferreira; Marcela Quaresma Soares, Laila Souto Rodrigues; Tamiris
Cota Vianna
A mortalidade Infantil (MI) corresponde ao óbito de crianças no primeiro ano de vida e
constitui-se num dos principais indicadores do nível de saúde de uma população. Altas
taxas de mortalidade infantil, de uma maneira geral, estão associadas a baixos níveis
socioeconômicos e de condições de vida. Nas três ultimas décadas, o governo brasileiro
tem demonstrado grande interesse em reduzir esta mortalidade, e desta forma, estimula
a estruturação dos Comitês de Prevenção dos Óbitos como uma estratégia importante
para a compreensão das circunstâncias que levaram à ocorrência dos mesmos,
identificação dos fatores de risco e para definição das políticas de saúde dirigidas à sua
redução. No Brasil, os óbitos infantis considerados evitáveis são persistentes, e
continuam sendo uma das principais preocupações dos gestores de saúde. Estes óbitos
evitáveis e o acesso oportuno aos serviços de saúde estão relacionados entre si, uma vez
que os óbitos evitáveis poderiam ter sido poupados pela presença de serviços de saúde
efetivos. O presente trabalho tem como objetivo analisar os óbitos infantis considerados
evitáveis e as principais recomendações feitas para evitar óbitos futuros. Trata-se de um
estudo descritivo e retrospectivo. Como fonte de dados foram utilizados dados
secundários do Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Materno, Fetal e Infantil
(CMPOMFI) do município de Viçosa – MG e discussões realizadas acerca dos óbitos
infantis de residentes ocorridos no período de 2008 a 2013. Dos 57 óbitos discutidos
pelo comitê, 32 foram considerados evitáveis. As principais recomendações sugeridas
relacionam-se à melhoria na assistência ao pré-natal (62,5%), organização do
sistema/serviço de saúde (40,6%) e melhoria na qualidade da assistência ao parto
(28,1%), mostrando que grande parte destes óbitos seriam evitáveis por melhoria na
organização dos serviços de saúde e na qualidade da assistência à saúde oferecida a
população. Constata-se então que, os Comitês de Prevenção do Óbito é um serviço de
grande importância para a gestão das politicas de saúde de um município, uma vez que a
partir das recomendações é possível apontar falhas no sistema de saúde local, cabendo à
aos gestores a criação de estratégias para a superação dos problemas encontrados.
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¹Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de
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Introdução: As mortes decorrentes de causas externas, em especial os
homicídios, contribuem de forma considerável para a mortalidade prematura e
os anos de vida perdidos. Objetivos: Este estudo teve como objetivo descrever
a mortalidade proporcional por homicídio dentre o total de causas externas de
acordo com variáveis demográficas e socioeconômicas nas macrorregiões do
Brasil no ano de 2011. Métodos: Foram utilizados os dados do Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS), para o ano de interesse. Os indicadores
calculados foram mortalidade proporcional de homicídio segundo sexo, faixa
etária, raça/cor, escolaridade e estado civil, e taxa de mortalidade e taxa de
mortalidade por homicídios padronizada para a população padrão da OMS por
100.000 habitantes. Resultados: Observou-se que 37,2% do total de mortes por
causas externas ocorridas no Brasil foram decorrentes de homicídios,
apresentando taxa padronizada de 30,0 por 100.000 habitantes. As maiores
taxas de mortalidade padronizada por homicídios foram encontradas nas regiões
Nordeste (49,3 óbitos por 100.000 habitantes) e Norte (48,1 óbitos por 100.000
habitantes). As maiores proporções de homicídios dentre as causas externas
ocorreram nos indivíduos de sexo masculino (41%), de cor preta e parda
(45,7%), em indivíduos jovens, entre 15 e 19 anos (56,8%), com escolaridade
entre 4 a 7 (45,8%) anos de estudo e entre aqueles indivíduos solteiros (47,4%).
Conclusões:

Os

resultados

reforçam

a

importância

dos

fatores

socioeconômicos e demográficos para o perfil da mortalidade por homicídio no
Brasil.
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ANÁLISE DO CONTEXTO DO ABANDONO DO TRATAMENTO DA
TUBERCULOSE
DÉBORAH RAQUEL CARVALHO DE OLIVEIRA
BERTHA CRUZ ENDERS
FRANCIS SOLANGE VIEIRA TOURINHO
MARIA CONCEBIDA DA CUNHA GARCIA
RICARDO ALEXANDRE ARCÊNCIO

INTRODUÇÃO: O abandono do tratamento da tuberculose permanece como
um dos grandes entraves atuais da doença. A não adesão ao tratamento
viabiliza o aumento da incidência, da mortalidade e da multirresistência às
drogas. OBJETIVO: compreender o contexto no qual ocorre o abandono do
tratamento da tuberculose e os fatores que estão relacionados a esse
processo. METODOLOGIA: estudo reflexivo sobre o contexto em que ocorre o
abandono do tratamento da tuberculose utilizando o referencial de análise
contextual de Hinds, Chaves e Cypress (1992), que propõe que determinado
problema de saúde seja analisado através de quatro contextos: o imediato; o
específico; o geral e o metacontexto. RESULTADOS: O processo de abandono
do tratamento da tuberculose pode ser analisado nos seguintes contextos: O
abandono do tratamento da tuberculose (contexto imediato); a ausência do
vínculo profissional/paciente como fator desencadeante do abandono (contexto
específico); a carga social envolvida no processo de saúde e doença da
tuberculose (contexto geral); a estratégia Directly Observed Treatment - short
course (DOTS) para o controle da tuberculose (metacontexto). O abandono de
tratamento está relacionado a diversos fatores, podendo ser relacionados aos
doentes

ou

aos

serviços.

Sobretudo,

os

fatores

são

de

origem

sociodemográfica e relaciona-se também ao consumo de drogas como o
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álcool. Em um contexto geral que envolve o processo do adoecimento por
tuberculose, evidenciam-se os aspectos sociais relacionados ao paciente como
determinantes na adesão e continuidade do tratamento. O estigma da doença,
ainda se faz muito vigente e, reforçado pelo receio em receber o tratamento
supervisionado na residência, apresentam-se como obstáculos para a adesão
ao tratamento da tuberculose. A principal estratégia desenvolvida para o
combate ao abandono do tratamento constitui a estratégia DOTS. Com a
utilização do DOTS registra-se queda da taxa de abandono e o acesso
garantido

aos

medicamentos,

incluindo

os

casos

de

tuberculose

multirresistente. CONCLUSÃO: Tornam-se fundamentais intervenções de
caráter

inter-setoriais,

mobilização

social

e

conscientização

entre

os

profissionais da Estratégia de Saúde da Família para um olhar de prioridade
com a tuberculose, promovendo a redução nos índices de abandono do
tratamento.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA
NOTIFICADOS NA REGIONAL DE SANTA MARIA – RS
ROSSATO, Verginia Medianeira Dallago 1
Köche, Everlin Manfro 2
Halberstadt, Bianca Fraga 3
Hennig, Vanessa Elisa 4
Poll, Martina Von Mühlen 5
Sagrilo, Marielli Rosa 6
Schramm, Nathalia 7
Introdução: A violência doméstica inclui várias formas de violência interpessoal, entre
elas a agressão física, que ocorre no âmbito da família com laços de parentesco
consanguíneo, por vínculo conjugal formal ou informal com a vítima e quando há
vínculos afetivos e/ou relações de poder entre autor e vítima. O termo abuso físico
significa o uso da força para produzir lesões, traumas, feridas, dores ou incapacidades
em outrem, o qual pode ocorrer em todos os ambientes sociais. Nos casos em que as
vítimas são do sexo masculino com a faixa etária entre 20 a 59 anos, e as violências não
incluem relação de proximidade ou consanguinidade estas não são incluídas nas
notificações, sendo consideradas situações de criminalidade. O Hospital Universitário
de Santa Maria (HUSM) é referência para o atendimento para o Município e Região,
porém, assim como outros setores da saúde não apresenta padronização de fluxo para o
atendimento das vítimas de violência física. O Núcleo de Vigilância Epidemiológico
Hospitalar (NVEH/HUSM) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET Saúde/Redes) estão realizando estudos na temática com objetivo de qualificar a
formação acadêmica e a ação profissional. Objetivo: Realizar levantamento dos dados
epidemiológicos das vítimas de violência física notificadas na Regional de notificação
de Santa Maria/RS no ano de 2013, para conhecer esta população e sua caracterização.
Método: O estudo foi realizado através de consulta no site do Centro Estadual de
Vigilância em Saúde/RS (CEVS), sendo essas informações abertas à consulta pública.
Resultados: Foram encontradas 144 vítimas de violência física notificados, no ano de
2013, sendo que 55,55% destas foram do gênero feminino, a faixa etária de 15 a 19 anos
_________________________
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e de 20 a 29 revelam um percentual significativo de 50% dos casos. Em relação à raça,
80,55% foi da branca e o local de ocorrência foi de 56,25% na zona urbana, 31,25% das
vítimas relataram já ter sofrido violência. Em relação ao agressor, 25% foram
amigos/conhecidos, sendo 70,13% do sexo masculino e em 39,58% houve suspeita de
abuso de álcool. Conclusão: O setor da saúde desempenha um significante papel no
atendimento dessa demanda tão singular, por envolver relações de vínculo e trazer
grandes impactos às vítimas. Apesar dos elevados índices deste agravo, as intervenções
nas emergências na maioria dos casos se limitam a procedimentos que atendem os
danos físicos, sem encaminhamento para o atendimento psicossocial. Os serviços de
referência devem estar organizados com protocolos, fluxos e equipes comprometidas e
capacitadas para realizarem o acolhimento, a intervenção, a notificação e os
encaminhamentos quando necessários.
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AUDITORIA NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NO PROGRAMA
NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO – PNSF NO MUNICÍPIO DE
IBIAPINA – CE.
AUTOR: Irlanda Pontes de Oliveira – Coordenadora do Sistema Nacional de Auditoria
(componente municipal) COAUTORES: Maria Fernanda Gomes da Silva – Nutricionista;
Grijalva Parente da Costa – Secretário Municipal de Saúde.
INTRODUÇÃO: A reforma sanitária e a estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS)
oportunizaram o desenvolvimento do trabalho da auditoria como ferramenta de gestão. No
intuito de prevenir a anemia nos grupos vulneráveis, o Ministério da Saúde instituiu o
Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF). De acordo com o Manual de
Condutas Gerais do Ministério da Saúde as consequências da deficiência do ferro são dentre
outros a causa do aumento da mortalidade materna e infantil (BRASIL, 2013). Partindo desse
referencial o Sistema Municipal de Auditoria programou uma auditoria com foco no PNSF no
município de Ibiapina-CE como fortalecimento do controle da gestão e otimização de
recursos.
OBJETIVO: Verificar o funcionamento do PNSF no município de Ibiapina – CE.
MÉTODOS: O referido estudo foi baseado numa auditoria no Programa de Suplementação
de Ferro, onde foi comunicado oficialmente à Coordenação da Atenção Básica – AB a
auditoria a ser realizada. Solicitamos cópias do consolidado mensal do acompanhamento do
fornecimento de suplementos às equipes de janeiro a junho de 2013 e relatórios do Sistema de
Informação do PNSF. Houve um levantamento da legislação do PNSF para estudo e
conhecimento do programa. A equipe realizou uma auditoria analítica no PNSF, construiu o
relatório e apontou algumas inconformidades do programa.
RESULTADOS: Verificou-se que a PNSF está inserida no Plano Municipal de Saúde 2010 a
2013 no eixo de Vigilância à Saúde. Ao verificar os dados do consolidado mensal do PNSF
pelas equipes as doses de ferro administradas na gestante se inicia a 1ª dose com o percentual
de acompanhamento de 100% do total das gestantes e conclui a 5ª dose com 41,7%.
Relacionado às crianças de 6 a 24 meses se inicia a 1ª dose apenas em 10,5% das crianças e
na 5ª dose em 1,7% das crianças.
CONCLUSÃO: Observou-se o PNSF apresenta entraves operacionais importantes;
encaminhamos o relatório para o gestor de saúde, Conselho Municipal de Saúde e
Coordenação do PNSF solucionar as inconformidades e discutir junto às equipes.
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PREDITORES MATERNOS ASSOCIADOS À PREMATURIDADE INFANTIL DE
RECÉM-NASCIDOS DE UM HOSPITAL DE REFERENCIA NO RIO GRANDE DO SUL.
Maria Elijara Sales Snovarski; Suzane Beatriz Krug; Luciano Nunes Duro; Lia Gonçalves Possuelo
Afiliação: Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, Universidade de Santa Cruz do Sul.
Email: s.mariaeli@yahoo.com.br
Introdução: A prematuridade é resultado de todo parto que ocorra com menos de 37 semanas de
gestação. A Organização Mundial da Saúde, no ano de 2012, trouxe em seu relatório que 15
milhões de bebês nasceram prematuramente. Em décimo lugar, o Brasil apresentou uma taxa de
prematuridade de 9,2%, totalizando 279 mil partos prematuros por ano. O Rio Grande do Sul (RS),
em 2012, apresentou taxa de prematuridade de 12%; Porto Alegre 12,2% e o município de Santa
Cruz do Sul 11,4%, taxas estas superiores às do país. O parto prematuro tem como alguns dos
fatores maternos de risco: idade materna e status socioeconômico. Objetivo geral: Identificar os
possíveis preditores maternos associados à prematuridade de recém-nascidos de um hospital de
referência no RS. Método: estudo descritivo analítico do tipo transversal prospectivo, quantitativo.
A população em estudo são puérperas, com bebês prematuros e a termo, do Hospital de referência
do município de Santa Cruz do Sul, que aceitarem participar da pesquisa, após assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada por entrevista com aplicação
de questionário no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. A análise descritiva dos
questionários foi realizada no Programa SPSS (v.20). As informações são comparadas entre o grupo
de mães de bebês a termo e as de bebês prematuros. Serão avaliadas neste estudo as seguintes
variáveis: idade materna, escolaridade e perfil socioeconômico. Resultados: Um total de 129
puérperas participaram do estudo. Destas, 17,6% tiveram parto prematuro. A média de idade
materna foi de 16 e 43 anos, respectivamente entre aquelas que tiveram parto prematuro e à termo.
Com relação à escolaridade, 8,6 % das mães de bebês prematuros relataram ter ensino fundamental
completo ou incompleto, enquanto 22,5 % das mães de bêbes à termo tinham a mesma
escolaridade.A frequência de mães solteiras foi maior entre as que tiverem bebês a termo (27,9%)
do que as que tiveram bebês prematuros (7,0%). A classe econômica C, de acordo com os critérios
da ABEP foi 38,8% e 10,9 % entre as mães de bebês à termo e de prematuros, respectivamente. Já a
classe B, foi 38,8% e 5,4% entre as mães de bebês à termo e de prematuros, respectivamente.
Conclusão: com relação à escolaridade,entre as mães de bebês prematuros prevalece as que tem
ensino fundamental completo e incompleto, bem como também prevalecem as de classe econômica
C.
Palavras-chave: Pré-natal e gestação; prematuridade
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INTRODUÇÃO: Vários fatores que possam influenciar a qualidade do sono tem
sido estudados, e observa-se que posições socioeconómicas mais baixas, e
em classes econômicas mais desfavorecidas podem impactar negativamente
esta qualidade, e em faixas etárias cada vez mais precoces. OBJETIVO:
Verificar a associação entre a classe social e a qualidade do sono (medida
través do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg) em adolescentes
escolares da rede pública de Campina Grande-PB. MÉTODOS: Estudo
transversal, quantitativo, realizado entre setembro e novembro/2012 com 96
adolescentes escolares entre 15 e 19 anos. Avaliou-se a classe social através
do critério de classificação econômica Brasil, da Associação Brasileira de
Estudos Populacionais, e a qualidade do sono foi medida através de um
questionário auto-aplicável, contendo as variáveis do Índice de Qualidade de
Sono de Pittsburg (IQSP), sendo classificada como normal ou alterada. Foi
realizada análise descritiva das variáveis em estudo. Para estas variáveis
também foi testada a distribuição de normalidade, através do teste de
Kolmogorov-Smirnov, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson ou
Spearman, considerou-se um nível de significância de 5% para as análises e
utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 17.0)
para o processamento dos dados estatísticos. RESULTADOS: 74,5% dos
adolescentes apresentaram qualidade do sono alterada. Esta prevalência foi
mais elevada naqueles adolescentes com classe social C, D e E (81,5%) do
que nas classes A e B (58,6%). Neste estudo observou-se que houve
associação estatística entre a classe social e a qualidade do sono (p=0,019,
IC=1,18-8,21) e que os adolescentes de classe social C, D, e E apresentaram
um risco três vezes maior (OR=3,1) de apresentar qualidade do sono alterada
do que os adolescentes inseridos nas classes sociais A e B. CONCLUSÃO:
avaliar um único indicador não permite apurar todas as circunstâncias
socioeconómicas destes adolescentes, portanto não existe um indicador
fundamental, desta forma, é necessário compreender melhor as suas interrelações e os potenciais caminhos pelos quais as desigualdades económicas
podem ter influência na qualidade do sono.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade do sono. Adolescentes. Classe social.
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Avaliação dos atributos da APS na atenção à hanseníase no município de
Almenara, Minas Gerais
Fernanda Moura Lanza
Nayara Figueiredo Vieira
Mônica Maria Celestina de Oliveira
Francisco Carlos Félix Lana
Introdução: A hanseníase é endêmica no município de Almenara e o Ministério da
Saúde preconiza que as ações de controle – diagnóstico oportuno, tratamento com
poliquimioterapia, vigilância dos contatos e prevenção das incapacidades físicas estejam descentralizadas nas unidades de atenção primária.
Objetivos: Avaliar em que medida os atributos da atenção primária à saúde (porta de
entrada, acesso, atendimento continuado, integralidade dos serviços, coordenação,
orientação familiar, orientação comunitária e orientação profissional) são alcançados na
atenção à hanseníase no município de Almenara.
Método: Pesquisa avaliativa de abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu em
2012 e foi utilizado o “Instrumento de avaliação do desempenho da atenção primária
nas ações de controle da Hanseníase (ACH)”. Participaram da pesquisa 2 gestores, 14
médicos e enfermeiros, 54 agentes comunitários de saúde (ACS) e 24 usuários do
serviço de hanseníase. O software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for
Windows versão 17 foi utilizado para o tratamento estatístico: estatística descritiva
(média e mediana) e analítica (teste de Kruskal-Wallis). Adotou-se 5% como nível
crítico para a rejeição da hipótese nula.
Resultados: Em relação ao escore essencial, 100% dos gestores; 100% dos médicos e
enfermeiros; 92,6% dos ACS e 87,5% dos usuários avaliaram o serviço como
fortemente orientado para a realização das ACH na APS. O escore derivado, que
qualifica a atenção desenvolvida na APS, apresenta fragilidades na orientação para a
comunidade e profissional, sendo que somente 50% dos gestores; 42,9% dos
profissionais; 42,6% dos ACS e 37,5% dos usuários atribuíram valores acima de 6,6
para o escore derivado. Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os
informantes na avaliação do desempenho geral, essencial e derivado da APS na atenção
à hanseníase.
Conclusão: Todos os informantes avaliaram os serviços de APS de Almenara como
altamente orientados para a realização das ACH (escore geral e essencial acima de 6,6).
No entanto, apresenta fragilidades no escore derivado, que foi positivamente avaliado
somente pelos profissionais.

2474

PREVALÊNCIA DE INSEGURANÇA ALIMENTAR SEGUNDO
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ECONÔMICAS E
SANITÁRIAS ENTRE FAMÍLIAS DE UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO DA
BAHIA, BRASIL

Franklin Demétrio
Danilo Santos Oliveira
Micheli Dantas Soares
Ligia Amparo-Santos

Resumo

Trata-se de estudo transversal de caráter exploratório e descritivo-analítico, realizado
em um município do Recôncavo da Bahia, Brasil, no período de março de 2011 a
janeiro de 2012, e teve por objetivo identificar a prevalência de insegurança alimentar
segundo características sociodemográficas, econômicas e sanitárias de famílias
residentes no município investigado. A amostra incluiu 502 famílias da área urbana e
rural de um bairro popular do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Para a
obtenção da variável de desfecho - insegurança alimentar (IA), utilizou-se a versão curta
da Escala de Segurança Alimentar proposta pelo United States Department of
Agriculture. As variáveis independentes foram obtidas por meio de questionário
estruturado. Foi utilizada a regressão de Poisson para estimar as razões de prevalência
(RP), adotando-se nível de significância de 5%. A prevalência de insegurança alimentar
identificada entre as famílias foi de 23,1%. Dentre as características sociodemográficas,
econômicas e sanitárias a cor de pele preta (p=0,037), baixa renda do chefe (p<0,001),
baixa renda familiar (p<0,001), gasto mensal com a alimentação entre R$ 87,74 e R$
175,49 (p=0,017), baixa escolaridade (p=0,001), beneficiário do programa bolsa família
(p<0,001), desempregado ou aposentado/pensionista (p<0,001), não tratar a água
(p<0,001), estiveram associadas significantemente à maior prevalência de insegurança
alimentar. Conclui-se que a prevalência de insegurança alimentar identificada neste
estudo foi moderada e influenciada por fatores sociodemográficos, econômicos e
sanitários, sugerindo que uma parcela significativa das famílias do bairro investigado
não possue o seu direito à alimentação adequada assegurado.

Descritores: Segurança Alimentar e Nutricional; Estudo transversal; Políticas públicas;
Programas e políticas de nutrição e alimentação
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Afastamento por doença mental em trabalhadores do ramos de tecnologia
da informação
Autores:
Fernando Simões Friestino
Jane Kelly Oliveira Friestino
INTRODUÇÃO: O trabalho, ao mesmo tempo que motiva e gratifica, exige
esforço, concentração e dedicação, que muitas vezes excede a capacidade
individual. Desta forma, o número de doenças causadas pelo estresse
relacionado como o trabalho vem aumentando em nossa sociedade. Este
estado afeta tanto a vida profissional quanto pessoal do indivíduo. Muitos
autores referem-se a síndrome de burnout como uma resposta a um estresse
crônico. OBJETIVOS: Descrever a magnitude dos afastamentos pelo INSS
por motivos de doença mental em uma empresa do ramo de tecnologia da
informação. MATERIAL E MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo com
abordagem quantitativa, por meio de levantamento de dados acerca dos
afastamentos de trabalhadores de uma empresa multinacional do setor de
tecnologia da informação. Os dados foram obtidos junto ao médico do
trabalho responsável por esta empresa, que forneceu somente o número de
funcionários afastados por motivo de doença mental caracterizada pela CID10, no mês de março de 2014. RESULTADOS: A referida empresa conta com
aproximadamente 16.000 funcionários, sendo que destes 130 encontram-se
afastados pelo INSS no mês de março de 2014. Dos 130 afastados, 41 tem
como causa do afastamento doenças mentais, o que corresponde a 31,5% do
total de afastamentos. CONCLUSÕES: A incidência de doenças mentais vem
aumentando no Brasil, caracterizando um sofrimento contemporâneo. Isto
pode estar relacionado tanto com uma maior incidência de transtornos
mentais na população em geral, como com a estrutura organizacional
presente neste tipo de instituição, que exige ao extremo a capacidade física e
mental dos colaboradores como a principal ferramenta de trabalho.
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VIOLÊNCIA ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES REGISTRADAS
NOS CONSELHOS TUTELARES DE UMA CAPITAL BRASILEIRA*
MARTINS, Adriano Martins 1
SILVA, Kellyane Abreu 1
BEZERRA FILHO, José Gomes 2
SILVA, Regina Célia Carvalho 3
QUEIROZ, Ana Eduarda Melo 4
ANDRADE, Sarah Patrício 5

INTRODUÇÃO
A violência contra crianças ou adolescentes é todo ato perpetrado, cujo
agressor seja um familiar, parente consanguíneo/afim da vítima, responsável
ou convivente contínuo ou esporádico, gozando da confiança da família.
Sabe-se que a real prevalência desta violência ainda é pouco conhecida e
acredita-se que o índice de subnotificação é muito alto.
OBJETIVO
Identificar o perfil de crianças e adolescentes vítimas de violência, bem
como delinear tipologias de violência.
METODOLOGIA
Estudo Transversal com amostra aleatória de 840 processos dos 3926
processos dos Conselhos Tutelares de Fortaleza – CE de 2011. Análise
realizada por meio de porcentagens. Seguiram-se os princípios éticos da
Resolução 196/96.
RESULTADOS
Perfil das crianças e dos adolescentes: Crianças (456; 58,46%) foram mais
vitimadas que adolescentes (269; 34,49%). A maior parte fora do sexo
feminino (420; 53,85%). 12,56% (98) fazem algum uso de drogas. Tipologia
de violência: Evidenciado alta prevalência de violência doméstica (560;
71,79%) sendo violência Psicológica (531; 68,08%), seguidos pela
Negligência (444; 56,92%), Violência Física (346; 44,36%), Violência
Sexual (150; 19,23%).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados demonstram a violência como problemática multifatorial.
Quantificar essa violência é um desafio social. Somente após enumerada
podemos preveni-la. Mostra-se necessário diálogo entre o ECA e a Setor
Saúde.
Palavras-chave: Violência. Criança. Adolescente
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*Artigo faz parte da Dissertação de Mestrado intitulada “EPIDEMIOLOGIA DA
VIOLÊNCIA ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FORTALEZA”
apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Ceará, 2013.
1. Enfermeiro. Mestre em Saúde Pública. Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre
Violências e Acidentes. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE.
2. Estatístico, Professor Doutor. Adjunto IV do Departamento de Saúde Coletiva.
Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Violências e Acidentes. Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, CE. E-mail: gomes@ufc.br
3. Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE.
4. Enfermeira. Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE
5. Acadêmica de Enfermagem. Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, CE.
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PERFIL DOS CASOS DE HANSENÍASE NOTIFICADOS NO ESTADO DA
PARAÍBA, 2001-2013
Mayrla Lima Pinto – Universidade Estadual da Paraíba/UEPB
Phelipe Gomes de Barros – Secretaria Municipal de Saúde de Caicó/RN
Maryana Lima Pinto – Universidade Estadual da Paraíba/UEPB
Talina Carla da Silva – Faculdade Santa Maria/Cajazeiras/PB
Rogéria Máximo de Lavôr – Universidade Estadual da Paraíba/UEPB
Flávia de Moraes Albuquerque – Prefeitura Municipal de Patos/PB

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução crônica com
considerada negligenciada, pois não só prevalecem em condições de pobreza, como
também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, uma vez que
representam forte entrave ao desenvolvimento dos países. Objetivo: Revelar as
características clínicas de pacientes notificados com hanseníase no Sistema de
Notificação de Agravo de Notificação do Estado da Paraíba no período de 2001 a 2013.
Metodologia: Trata-se de um levantamento epidemiológico, descritivo, retrospectivo,
com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação. As variáveis pesquisadas foram: sexo, forma clínica e situação
de encerramento. Estes dados foram submetidos a cálculos de frequência relativa e
absoluta, utilizando o software Epi Info. Resultados: No período estudado foram
registrados 11.817 casos, destes, observou-se a concentração no sexo feminino
(50,18%). As formas clínicas tuberculóide e indeterminada (paucibacilares) atingiram
respectivamente, 25,96% e 17,20%, enquanto as dimorfa e virchowiana (multibacilares)
alcançaram os seguintes valores respectivamente, 23,64% e 14,80%. O percentual de
cura no período foi de 69,5% (21 casos) e, em 2008, de 57,2% (8173 casos). O número
de casos com formas clínicas multibacilares é alto, revelando o diagnóstico realizado
tardiamente e mantendo a transmissão da doença. Conclusões: A compreensão do perfil
epidemiológico e das características clínicas dos pacientes com diagnóstico de
hanseníase é de essencial importância para a construção de estratégias focalizadas para
esse grupo, na tentativa de contribuir com a formulação de políticas publicas que
atendam as necessidades dos profissionais da saúde e fortaleçam as atividades de
prevenção de agravos e promoção da saúde da população.
Palavras-chaves: doenças negligenciadas; hanseníase; saúde pública.

2479

AUTORES: Luciana de Souza Braga, Maria Fernanda Furtado Lima-Costa, Cibele Comini
César, James Macinko

RESUMO
Foram avaliadas as tendências das desigualdades sociais entre idosos, considerando-se as
seguintes dimensões do modelo do envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde:
ambiente físico, ambiente social, condições de saúde e uso de serviços de saúde. As fontes de
dados foram o 1º e o 2º Inquéritos de Saúde da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH),
conduzidos nos anos de 2003 e 2010, respectivamente. Os participantes do inquérito foram
selecionados por meio de amostra probabilística. O presente trabalho incluiu 2.624 indivíduos
residentes em BH, com 60 anos ou mais (n=1.149 em 2003 e n=1.475 em 2010). A condição
socioeconômica foi avaliada por meio da escolaridade (< 4 anos, 4-7 anos e 8+ anos). A análise
inicial baseou-se em estimativas de prevalência por meio da regressão de Poisson. As
desigualdades sociais foram medidas pelos índices absoluto (Slope Index of Inequality) e relativo
de desigualdade (Relative Index of Inequality), estimados por modelos lineares generalizados.
Ambos são sensíveis às alterações no tamanho e na situação de saúde dos subgrupos analisados e
incorporam informações de todos os participantes, sem comparar apenas os grupos extremos.
Todas as análises apresentam IC 95% e foram ajustadas por idade e sexo. Os resultados indicam
melhoras significativas nos ambientes físico e social e em alguns indicadores do uso de serviços
de saúde. Por outro lado, mostram a persistência das desigualdades sociais, entre 2003 e 2010,
na maioria dos indicadores analisados. Alterações, em termos absolutos e/ou relativos, foram
observadas apenas em dois indicadores: no medo de cair devido aos defeitos nos
passeios/dificuldades para atravessar as ruas, e no medo de assalto. É possível que a distribuição
desigual de recursos - como conhecimento, riqueza, prestígio e acesso a redes sociais favoráveis
- entre os diferentes níveis educacionais tenha contribuído para a persistência das desigualdades
sociais entre idosos residentes em BH. Essa evidência fortalece a compreensão da condição
socioeconômica como causa fundamental das desigualdades em saúde.

Reduções nas

desigualdades sociais ocorrem quando há implementação de políticas que influenciam
diretamente a distribuição de renda ou quando o acesso a serviços sociais e de saúde concede
benefícios amplo à população, minimizando o impacto da distribuição desigual de recursos.
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Mapa de Riscos para Doenças Vetoriais em Juazeiro-BA.
João Alves do Nascimento Junior1; Amanda Luiza C. Pereira2; Eliete Dias de Castro3; Eric
Aian P. da Silva2; George Antonio M. Mudo2; Gilliana P. C. Nunes2; Lara O. Ramos3; Lucas
Dourado de O. Nogueira2; Nicolas Matheus F. de Oliveira2; Tâmara C. L. Rodrigues3; Uirá
S. de Oliveira2
1- Docente da UNIVASF – Tutor do Programa PET SAÚDE;
2- Discente da UNIVASF – bolsistas do Programa PET SAÚDE;.
3- Técnico da SMS Juazeiro-BA – Preceptor do Programa PET SAÚDE;

Doenças Transmitidas por Vetores constituem um indicador de condições
ambientais e socioeconômicas. Juazeiro, situada às margens do São Francisco,
no Semiárido baiano, reúne as características de um município de médio porte,
e desigualdades sociais acentuadas. No período de 2007 a 2014, o município
notificou 5.418 casos de Dengue, sendo 90% na área urbana. Os casos não
foram distribuídos de forma homogênea, assim como também não os foram os
casos de Chagas, Esquistossomose, Leishmanioses nem a presença dos
vetores invertebrados. Medidas que visem impactar sobre o perfil epidemiológico
dessas enfermidades, precisam ser planejadas considerando as desigualdades
de sua distribuição. Sendo assim, o presente trabalho, desenvolvido no âmbito
do Programa PET SAÚDE do MS, em parceria com a UNIVASF e o Município,
propôs-se a mapear os riscos de transmissão dessas enfermidades, tomando
como unidade de referência os bairros da cidade, e como variáveis de estudo
fatores ambientais e socioeconômicos, classificados, de acordo com a sua
importância na cadeia de transmissão, em Fatores Determinantes,
Condicionantes Primários e Secundários. Os dados de análise foram obtidos
junto aos órgãos da Administração Pública. Atribuindo-se escores e pesos a
cada variável, chegou-se a um mapa de risco das doenças de veiculação
vetorial, onde dos 51 bairros que compõem a zona urbana de Juazeiro, 13 foram
classificados como de BAIXO RISCO , 14 como de MÉDIO RISCO, 12 como de
ALTO RISCO e 13 foram identificados como de MUITO ALTO RISCO. Tal
mapeamento representa uma ferramenta importante para o planejamento e
avaliação das medidas e programas de vigilância e controle dessas
enfermidades no Município.
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Avaliação do consumo alimentar de crianças menores de cinco anos
residentes em assentamento rural do Piauí
Laísla de França da Silva Teles1; Lívia Patrícia Rodrigues Batista1; Leiliane
Rodrigues Batista2; Ágatha Crystian Silva de Carvalho 1; Maria da Cruz Moura e
Silva1; Taynáh Emannuelle Coelho de Freitas2; Rafaelly Raiane Soares da Silva2;
Adriana de Azevedo Paiva3
1. Estudante. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI, Brasil
2. Estudante. Departamento de Nutrição, UFPI, Brasil.
3. Docente. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI, Brasil

Introdução: Os assentamentos abrigam uma população vulnerável a situação de
fome e insegurança alimentar, em virtude das adversas condições do ambiente,
infraestrutura, saúde. Dentro do segmento familiar, as crianças representam o grupo
biológico mais vulnerável aos efeitos adversos da fome,sendo as consequências
nutricionais mais imediatas e mais graves. Neste contexto, o objetivo desse trabalho
foi avaliar o consumo alimentar de crianças menores de cinco anos, residentes em
um assentamento rural no estado do Piauí. Metodologia: Estudo transversal,
descritivo, realizado em Projeto de Assentamento de Teresina/PI, envolvendo 31
crianças menores de 5 anos e suas famílias. A coleta de dados ocorreu por meio de
entrevista(questionário socioeconômico e recordatório de 24h) com as mães ou
responsáveis pela criança. Fez-se também a aferição das medidas antropométricas
da criança, segundo técnicas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Para
quantificar o consumo alimentar utilizou-se o auxílio do software Nutwin versão 3.0.,
organizando as informações obtidas em planilhas do Excel .Resultados e Discussão:
Os dados relativos aos aspectos socioeconômicos das famílias estudadas
ratificaram que entre os chefes de família as mulheres tem maior representividade
(54,9%), seguido dos avós (38,7%) e pais com 3,2%. Além disso, 48,4% das famílias
são constituídas por até 4 pessoas, com renda familiar de 1 a 2 salários
mínimos(61,3%) e auxílio governamental presente em 80,6%. No tocante à
avaliação antropométrica das crianças observou-se que 93,55% encontravam-se
eutróficas (IMC/I) e com estatura adequada(E/I). Quando avaliada a ingestão
energética das crianças, verificou-se que 9,7% apresentavam-se adequadas,
havendo um percentual elevado de crianças com ingestão insuficiente (54,8%) e
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excessiva (35,5%) de calorias. Verificou-se que entre as crianças de 0 e 4 anos
houve ingestão insuficiente de carboidratos(39,2%) e lipídios(56,6%), enquanto que
a ingestão de proteínas apresentou-se adequada(69,6%) e excessiva(30,4%); entre
as maiores de 4 anos tanto o consumo de lipídios quanto de carboidratos
apresentaram ingestão insuficiente, ambos 62,5% e consumo adequado de proteína
por 100% delas.Conclusão: O estado nutricional das crianças estudadas apresentase em sua maioria adequado, no entanto ao considerar a ingestão alimentar pode-se
inferir risco nutricional importante, devido à ingestão insuficiente de calorias,
carboidratos e lipídeos.
Palavras-chave: Assentamento. Crianças. Consumo Alimentar.
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COBERTURA VACINAL E FATORES ASSOCIADOS À NÃO VACINAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE JORDÃO-ACRE (2012)
Débora Sara de Almeida Cardoso1, Cristieli Sérgio de Menezes Oliveira2, Thiago Santos
de Araújo2
1

Bolsista PIBIC/UFAC,
CCSD/UFAC

2

Professor(a) do Centro de Ciências da Saúde e do Desporto -

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Imunizações (PNI), ao longo de quatro décadas,
contribuiu sobremaneira na redução da mortalidade por doenças transmissíveis no Brasil. A
identificação da cobertura vacinal e dos fatores relacionados ao retardo ou a falta de
imunizações é fundamental para a adequada monitorização dos programas de vacinação e
para se identificar e atingir as crianças que ainda não são vacinadas adequadamente. Esse
estudo dedica-se a avaliar a cobertura vacinal das crianças menores de cinco anos no
município de Jordão-AC, verificando a proporção dessas crianças que possuem esquema
vacinal em dia, bem como conhecer os fatores associados ao descumprimento do calendário
vacinal.
MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal de base populacional sendo
avaliada uma amostra aleatória de 200 crianças menores de cinco anos, residentes nas zonas
rural e urbana do município de Jordão-AC. Para análise estatística utilizou-se o teste de quiquadrado, adotando-se p<0,05.
RESULTADOS: As coberturas vacinais observadas no município estão abaixo da meta
estabelecida pelo Ministério da Saúde, exceto para BCG cuja meta preconizada é 90% e foi
observada cobertura de 97,6% e a Tríplice Viral, cuja meta é 95% e a cobertura foi de 95,2%.
Constatou-se que somente 13,6% das crianças tinham esquema vacinal completo em dia.
Configuram-se como fatores estatisticamente associados à não vacinação: a idade da criança
(p=0,00) e a cor do pai (p=0,02).
CONCLUSÃO: A efetividade do programa de imunização, mensurada por meio da cobertura
vacinal de uma população condiciona-se tanto pelos serviços de saúde ofertados como pelas
características da população. Dada a baixa cobertura vacinal e a reduzida porcentagem de
crianças com esquema vacinal completo em dia apresentadas em nosso estudo, as estratégias
apontadas para o incremento de tais coberturas direcionam-se na qualificação das ações
desenvolvidas pelo serviço de atenção primária- tanto assistenciais quanto administrativos - e
o fortalecimento das atividades de educação em saúde de maneira que alcancem a plenitude
da cobertura vacinal e sua administração oportuna.
PALAVRAS-CHAVE: saúde, infância, imunização.
FINANCIAMENTO: PIBIC/UFAC
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
SEXUAL NOTIFICADOS NA REGIONAL DE SANTA MARIA – RS

ROSSATO, Verginia Medianeira Dallago 1
Köche, Everlin Manfro 2
Halberstadt, Bianca Fraga 3
Hennig, Vanessa Elisa 4
Poll, Martina Von Mühlen 5
Sagrilo, Marielli Rosa 6
Schramm, Nathalia 7
INTRODUÇÃO: A violência sexual é um fenômeno que acontece em todas as classes
sociais, religiões, etnias e culturas. Sua incidência é desconhecida pelo fato de ser um
tema negligenciado e subnotificado. O atendimento humanizado nos serviços de saúde,
às mulheres que passaram por situações de violência, é um desafio em todos os níveis
de atenção. O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) é referência para o
atendimento às vítimas para o Município e Região. O Núcleo de Vigilância
Epidemiológico Hospitalar (NVEH/HUSM) e o Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde (PET Saúde/Redes) estão realizando estudos na temática com objetivo de
qualificar a formação acadêmica e a ação profissional. OBJETIVO: Realizar
levantamento dos dados epidemiológicos das vítimas de violência sexual notificadas na
Regional de notificação de Santa Maria/RS no ano de 2013, para conhecer esta
população e suas vulnerabilidades. MÉTODO: O estudo foi realizado através de
consulta no site do Centro Estadual de Vigilância em Saúde/RS (CEVS), sendo essas
informações abertas à consulta pública. RESULTADOS: Foram encontradas 59
vítimas de violência sexual notificados, no ano de 2013, sendo que 77,96% destas foram
do gênero feminino, sendo que as crianças e adolescentes atingem um percentual de
54,23%. Em relação à raça 79,66% são brancas, 15,25% parda e 5,08% da raça negra, o
local de ocorrência predominou com 62,71% na zona urbana e nas residências com o
índice de 59,32% e em 32,20% as vítimas relataram em já ter sofrido violência sexual,
no qual esta vem acompanhada de outros tipos de violência, física em 59,32% dos casos
e psicológica em 49,15%. Em relação ao agressor, 27,11% foram vítimas de
____________________________
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amigos/conhecidos e 23,72% de desconhecidos, em 13,55% dos casos houve suspeita
que o agressor abusou de álcool. CONCLUSÃO: A violência sexual representa uma
inaceitável e brutal violação de direitos humanos, por isso é fundamental compreender o
tema para assim poder traçar estratégias que atendam as necessidades das vítimas.
Parcerias efetivas são iniciativas que unem esforços para que a partir do conhecimento,
possam apontar um fluxo de atendimento que seja estabelecido como um padrão de
intervenção. A necessidade de documentar e notificar a violência são essenciais, visto
que a invisibilidade dos fenômenos não permite a criação de indicadores e de estratégias
para sanar a questão.
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REGISTROS DE LER/DORT NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS
DE NOTIFICAÇÃO REALIZADOS POR UMA UNIDADE SENTINELA EM
SOBRAL-CE
VASCONCELOS, S. S.; CARNEIRO, L. R.; GOUVEIA, S. S. V.
Introdução: Um Sistema de Informações compreende o conjunto de processos que
envolvem desde a captura, o processamento ou transformação, a armazenagem e
manutenção de dados e a produção de informação. Este sistema representa um meio
para a obtenção de informações necessárias para que a Vigilância em Saúde do
Trabalhador se desenvolva e possibilite as mudanças necessárias na área de Saúde do
Trabalhador. Objetivos: Analisar os registros no SINAM de agravos de LER/DORT
realizados por uma unidade sentinela em Sobral-Ce. Metodologia: Esta pesquisa é do
tipo documental, de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados em Março de
2014 no Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Sobral-Ce. Foram
analisadas as notificações de agravos de LER/DORT dos anos de 2011 a 2013,
registradas pelo Centro de Reabilitação de Sobral-Ce, que é uma unidade sentinela de
saúde do trabalhador. Os critérios avaliados foram: data da notificação e o sexo. Os
dados obtidos foram descritos em porcentagem. Resultados: No ano de 2011, houve 32
notificações. Observou-se uma prevalência do sexo feminino (78%). De janeiro a julho
não foram realizadas notificações. Os meses com maior porcentagem de notificações
foram Outubro (53%) e Novembro (18%). No ano de 2012, ocorreram 18 notificações,
com maior prevalência no sexo feminino (94%). Os meses com maior registro de
notificações foram Junho (33%) e Julho (27%). No ano de 2013, foram registrados 8
notificações, com maior prevalência no sexo feminino (87%). Os meses com maior
quantidade de notificações foram Fevereiro (25%) e Dezembro (50%). Conclusão: É
importante o conhecimento destes dados para facilitar medidas de promoção da saúde e
de prevenção. Os sistemas de informação bem desenvolvidos propiciam melhores
condições ao planejamento de ações para melhorias na área de Saúde do Trabalhador.
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Validação de uma metodologia para avaliar o desempenho da atenção primária à
saúde na realização das ações de controle da hanseníase
Fernanda Moura Lanza
Nayara Figueiredo Vieira
Mônica Maria Celestina de Oliveira
Francisco Carlos Félix Lana
Introdução: A principal estratégia brasileira para alcançar baixos níveis endêmicos da
hanseníase baseia-se na organização de uma rede de atenção com a integração das ações
de controle - detecção oportuna; tratamento com esquema poliquimioterápico;
prevenção de incapacidades e vigilância dos contatos – nos serviços da atenção primária
à saúde (APS). Considera-se então que as ações de controle da hanseníase (ACH)
devem estar intimamente relacionadas com os atributos da APS.
Objetivo: construir e validar um instrumento de avaliação para medir a presença e a
extensão dos atributos da APS na atenção à hanseníase na perspectiva dos agentes
comunitários de saúde (ACS) e profissionais médicos e enfermeiros.
Métodos: Trata-se de um estudo metodológico para validação do “Instrumento de
avaliação do desempenho da atenção primária nas ações de controle da Hanseníase
(ACH)”, fundamentado na Teoria Clássica dos Testes. A validação de face e conteúdo
foi realizada por 15 especialistas. O instrumento foi aplicado em três municípios do
Estado de Minas Gerais, no período de julho a dezembro de 2012. Participaram da
pesquisa 380 ACS e 124 profissionais. Para a validação de construto foi utilizada a
análise de fatores exploratória; a medida de consistência interna dos itens foi
determinada pelo alfa de Cronbach e a estabilidade no tempo pelo teste de Wilcoxon e
Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC).
Resultados: Instrumento ACS: Na etapa de validação de face e conteúdo foram
reduzidos 17 itens do instrumento. A análise fatorial extraiu oito fatores que
responderam por um percentual da variância total de 35,7%. A análise dos componentes
principais permitiu a eliminação de oito itens que não apresentaram adequação aos
fatores definidos. O alfa de Cronbach geral para os 57 itens foi de 0.858 e o ICC de
0,849. Instrumento profissionais: A primeira fase do estudo permitiu a exclusão de 86
itens do questionário e não foi possível realizar a validação de construto devido à
inadequação da amostra. O instrumento mostrou-se medidas de fidedignidade
aceitáveis.
Conclusão: Conclui-se que o instrumento pode ser considerado adequado para avaliar o
desempenho da APS no desenvolvimento das ACH segundo a experiência dos ACS e
profissionais, pois apresentou conformidade aos parâmetros de validade e precisão de
um teste.
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Validação de Questionário de Frequência Alimentar (QFA) utilizando biomarcadores
como método de referência: uma revisão sistemática
Michele Ferro de Amorim, Thays de Ataide e Silva, Jamile Ferro de Amorim, Sandra Mary
Lima Vasconcelos
RESUMO
O objetivo do presente estudo foi avaliar artigos originais que analisaram a validade
de Questionários de Frequência Alimentar (QFA) utilizando biomarcadores como método de
referência. Foram consultadas as bases de dados eletrônicas: PubMed, SciELO, LILACS,
IBECS e MEDLINE. Fizeram parte da presente revisão 14 artigos, os quais foram avaliados
quanto aos seguintes critérios: tamanho da amostra, nutriente/componente da dieta
avaliado, resultado da validação do QFA através do coeficiente de correlação encontrado e
biomarcador utilizado, tendo sido esse último o foco da discussão deste artigo. O tamanho
das amostras utilizadas nos estudos variou entre 63 e 579 indivíduos. Os biomarcadores,
colhidos de amostra sanguínea e/ou de urina 24horas e/ou biópsia do tecido adiposo foram:
carotenoides, vitaminas B6, B12, C e D, retinol, ácido fólico, tocoferóis, proteína, ácidos
graxos, colesterol, flavonóides, potássio e antioxidantes. Os estudos revisados utilizaram
tamanhos

amostrais

adequados,

tiveram

os

carotenoides

como

os

principais

nutrientes/componentes da dieta avaliados e aplicaram principalmente o método
convencional em comparação ao método das tríades. A maioria dos estudos utilizou os
biomarcadores adequados para avaliar a ingestão dos nutrientes/ componentes da dieta. O
resultado das validações sugere a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos
metodológicos e evidencia que fatores inerentes aos indivíduos, bem como a adequação e
a padronização de procedimentos analíticos a serem utilizados e o delineamento do QFA de
acordo com a população estudada e com o objetivo do estudo, podem influenciar no
resultado da validação.

PALAVRAS-CHAVE: Questionário de frequência alimentar, biomarcadores, validação,
dieta.
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Jogos interativos no ensino e no aprendizado: um relato de alunos
Moraes, D.M., Lima, E.B.S.
Introdução
Atualmente, muito se critica o ensino médico pela metodologia formal e teórica das
aulas, que limita o ensino ao enfocar o conteúdo para a aplicação em provas. Por outro
lado, a ocupação médica se baseia, não só nos conteúdos de livros, mas também na
interação social com pacientes e colegas de profissão. Uma alternativa ao ensino
clássico é a implementação de atividades interativas que incentivem os alunos a
colocarem em prática o conteúdo apendido, de forma a consolidarem melhor o
aprendizado e se iniciarem no ambiente em que futuramente trabalharão.
Objetivos
Instituir um novo método de ensino médico para aprimorar a aprendizagem.
Metodologia
Em um curso de 110 horas de epidemiologia com 120 alunos de medicina, foram
ministradas aulas, sobre métodos epidemiológicos, em pequenos grupos e, por fim, foi
proposto a realização de um trabalho final baseado no conteúdo das aulas. Utilizou-se
aqui um estudo transversal, visando avaliar a prevalência de distúrbios de sono em
professores do ciclo básico e alguns de seus fatores associados. Desenvolveu-se um
questionário próprio, contendo: gênero, idade, peso, altura, consumo das principais
fontes de cafeína do dia-a-dia e a escala de Epworth, já validada para o português, que
mede a sonolência diurna. Cobriu-se 70% da amostra (141 professores). Com conceitos
aprendidos em aula, utilizou-se testes estatísticos como qui-quadrado e teste t, além de
medidas de dispersão.
Resultados
A apresentação do tema selecionado ocorreu em forma de talk-show, de maneira
recreativa e lúdica. Mostrou-se o delineamento de estudos transversais, suas
dificuldades intrínsecas, além dos próprios resultados do trabalho, como prevalência de
55% de potenciais distúrbios de sono em professores e associação significativa com
gênero e IMC.
Conclusão
A partir da liberdade de escolha que tivemos durante o desenvolvimento do trabalho,
fomos motivados a desenvolver um estudo que envolvesse tanto conceitos
epidemiológicos quanto formas de comunicação inovadoras. Por fim, o aprendizado
também ocorreu a partir da observação de outros grupos de alunos integrado com o
conteúdo interativo ministrado durante as aulas inicias, consolidando um conhecimento
mais prático e interessante do que aulas puramente teóricas.
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COMPARAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DO SONO AUTO RELATADA E A
AVALIAÇÃO PELO ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURG EM
ADOLESCENTES ESCOLARES
1

2

Millena Cavalcanti Ramalho ,Tatianne Moura Estrêla Gusmão , Ivelise Fhrideraid Alves
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Enfermeira e mestranda do programa de Pós Graduação de Saúde Pública da Universidade
2
Estadual da Paraíba; Fisioterapeuta e Mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual
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da Paraíba; Graduanda de Enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba; Professora
Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente e Professora do Departamento de Pós
graduação em Saúde Pública da Universidade Estadual da Paraíba.

INTRODUÇÃO: Distúrbios relacionados ao sono ocorrem com grande
frequência, e as causas e a real extensão de seus danos necessitam de grande
atenção. O sono insuficiente ou de má qualidade pode impactar negativamente
a aprendizagem, levar a criança ou o adolescente a apresentar alterações no
comportamento, prejuízo escolar e déficit do desenvolvimento pônderoestatural. OBJETIVO: Descrever a qualidade de sono auto relatada e comparar
com a qualidade do sono avaliada através do Índice de Qualidade de Sono de
Pittsburg (IQSP) em adolescentes escolares da rede pública de Campina
Grande-PB. MÉTODOS: Estudo transversal, quantitativo, realizado entre
setembro e novembro/2012 com 96 adolescentes escolares entre 15 e 19 anos.
Avaliou-se o sono através da variável: qualidade do sono (classificada em boa,
muito boa, ruim ou muito ruim), e do questionário índice de Qualidade de Sono
de Pittsburg (classificada como normal ou alterada), ambas obtidas através de
questionários auto aplicáveis. Foi realizada análise descritiva das variáveis em
estudo. Para estas variáveis também foi testada a distribuição de normalidade,
através do teste de Kolmogorov-Smirnov, calculou-se o coeficiente de
correlação de Pearson ou Spearman considerou-se um nível de significância
de 5% para as análises e utilizou-se o Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS, versão 17.0) para o processamento dos dados estatísticos.
RESULTADOS: 74,5% dos adolescentes apresentaram IQSP alterado, embora
a grande maioria tenha referido apresentar qualidade do sono boa (61,5%) ou
muito boa (26,0%), com prevalência semelhante entre os sexos, masculino
(88,6%) e feminino (86,9%). Quanto à alteração na qualidade de sono através
do IQSP, observou-se que a porcentagem foi maior no sexo feminino (81,7%)
do que no sexo masculino (61,8%), havendo associação estatística entre eles
(p=0,033, IC= 0,140-0,939). CONCLUSÃO: embora a maioria dos
adolescentes tenha classificado a qualidade de sono como boa ou muito boa,
há uma grande divergência entre a classificação através da avaliação do IQSP,
com maior atenção para as adolescentes de sexo feminino.
PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios do sono. Qualidade do sono. Adolescentes.
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Jogos interativos no ensino e no aprendizado: um relato de alunos
Moraes, D.M., Lima, E.B.S.
Introdução
Atualmente, muito se critica o ensino médico pela metodologia formal e teórica das
aulas, que limita o ensino ao enfocar o conteúdo para a aplicação em provas. Por outro
lado, a ocupação médica se baseia, não só nos conteúdos de livros, mas também na
interação social com pacientes e colegas de profissão. Uma alternativa ao ensino
clássico é a implementação de atividades interativas que incentivem os alunos a
colocarem em prática o conteúdo apendido, de forma a consolidarem melhor o
aprendizado e se iniciarem no ambiente em que futuramente trabalharão.
Objetivos
Instituir um novo método de ensino médico para aprimorar a aprendizagem.
Metodologia
Em um curso de 110 horas de epidemiologia com 120 alunos de medicina, foram
ministradas aulas, sobre métodos epidemiológicos, em pequenos grupos e, por fim, foi
proposto a realização de um trabalho final baseado no conteúdo das aulas. Utilizou-se
aqui um estudo transversal, visando avaliar a prevalência de distúrbios de sono em
professores do ciclo básico e alguns de seus fatores associados. Desenvolveu-se um
questionário próprio, contendo: gênero, idade, peso, altura, consumo das principais
fontes de cafeína do dia-a-dia e a escala de Epworth, já validada para o português, que
mede a sonolência diurna. Cobriu-se 70% da amostra (141 professores). Com conceitos
aprendidos em aula, utilizou-se testes estatísticos como qui-quadrado e teste t, além de
medidas de dispersão.
Resultados
A apresentação do tema selecionado ocorreu em forma de talk-show, de maneira
recreativa e lúdica. Mostrou-se o delineamento de estudos transversais, suas
dificuldades intrínsecas, além dos próprios resultados do trabalho, como prevalência de
55% de potenciais distúrbios de sono em professores e associação significativa com
gênero e IMC.
Conclusão
A partir da liberdade de escolha que tivemos durante o desenvolvimento do trabalho,
fomos motivados a desenvolver um estudo que envolvesse tanto conceitos
epidemiológicos quanto formas de comunicação inovadoras. Por fim, o aprendizado
também ocorreu a partir da observação de outros grupos de alunos integrado com o
conteúdo interativo ministrado durante as aulas inicias, consolidando um conhecimento
mais prático e interessante do que aulas puramente teóricas.
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PERFIL DOS USUÁRIOS DE UM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE
DIAGNOSTICADOS COM A DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA
CRÔNICA
Camila Santos do Couto
Cesario Rui Callou Filho
Rinna Rocha Lopes
Solange Sousa Pinheiro
Patrícia Xavier Lima Gomes
Natália Bitar da Cunha Olegário
INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma enfermidade
de alta prevalência mundial. Diretrizes nacionais e internacionais consideram como
principal objetivo do tratamento a obtenção do controle dos fatores de risco.
OBJETIVO: Investigar o perfil dos usuários de um serviço público de saúde sobre a
doença DPOC. METODOLOGIA: Estudo transversal de abordagem quantitativa com
26 usuários, no ano de 2013 em Hospital de caráter secundário localizado em município
do interior do estado do Ceará. Critérios de inclusão: pacientes aceitaram participar do
estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados foram
tabulados e expressos em forma de gráficos e tabelas. A pesquisa respeitou os princípios
da bioética de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS: O estudo envolveu 26 participantes, sendo 21 (81%) do sexo
masculino e 5 (19%) do sexo feminino. A média de idade dos participantes da pesquisa
foi 50 anos. A maioria dos participantes, 18 (69%), afirmou ter ensino fundamental
completo, sendo 22 (85%) ativos profissionalmente. A média de tempo desde o
diagnóstico da doença revelada foi de 5 anos. Dos participantes, 19 (73%) afirmaram
serem acompanhados em serviços especializados; 18 (69%) afirmaram terem visitado o
serviço de emergência nos últimos 30 dias. Todos os participantes do estudo afirmaram
fumar e 23 (88%) afirmaram ter a atividade sexual afetada com a doença.
CONCLUSÃO: A partir do estudo foi possível investigar o perfil dos usuários de um
serviço de saúde acerca da DPOC. As campanhas de prevenção e controle sobre a
doença devem ser adotadas e a contra-referência deve melhorada para que esses
usuários no retorno para o seu domicilio sejam acompanhados satisfatoriamente pela
Estratégia de Saúde da Família.
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MORBIDADE HOSPITALAR SEGUNDO A
RAÇA/COR DA PELE NA BAHIA, 2008-2012

INTRODUÇÃO: As informações diagnósticas, demográficas e geográficas geradas a
partir das internações hospitalares, potencializam as possibilidades de produção de
conhecimento em saúde coletiva e uma análise valorosa das desigualdades em saúde.
OBJETIVO: analisar a distribuição espacial das razões de taxas de internações
hospitalares segundo a raça/cor da pele, entre 2008-2012, na Bahia. MÉTODOS:
Estudo exploratório, ecológico do tipo agregado espacial. Foram utilizados dados
secundários do Sistema de Informações Hospitalares do Departamento de Informática
do SUS - DATASUS, e convencionalmente elencadas as cinco categorias de internações
hospitalares mais prevalentes (I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias; X.
Doenças do aparelho respiratório; XI. Doenças do aparelho digestivo; IX. Doenças do
aparelho circulatório; XIV. Doenças do aparelho geniturinário), conforme a
Classificação Internacional de Doenças na sua 10ª revisão, durante o período 20082012, no 417 municípios do estado da Bahia. Foram obtidas as taxas de internações por
causa específica segundo raça/cor da pele para cada município no período e em seguida
as razões de taxas para a projeção da distribuição espacial. Foi elaborada uma base
digital georreferenciada de dados no software ArcGIS versão 10.0. O número de
intervalos de classes foi obtido por meio do método k (k = 1 + 3,222 log n).
RESULTADOS: As razões de taxas foram expressivamente maiores entre população
negra. Entre a população branca as maiores razões de taxas situaram-se na região sul da
Bahia com destaque para os municípios: Mortugaba (193,6), Milagres (56,2),
Canavieiras (26,2), Lafayette Coutinho (40,4) e Sebastião Laranjeiras (22,4). Na
população negra concentraram-se as maiores razões na região nordeste da Bahia.
Destacaram-se os municípios: Cipó (460,4), Canudos (858,3), Monte Santo (729,3),
Santa luz (190,8) e Uauá (205,1). CONCLUSÃO: O mapeamento de áreas onde se
concentram populações mais vulneráveis remete à necessidade conhecer as condições
de vida e saúde dessas populações nesses municípios, investigar as causas sociais das
doenças, investir na qualidade dos sistemas de informação em saúde, analisar os
indicadores de saúde a partir do recorte racial, avaliar o impacto das ações e programas
intersetoriais locais e regionais e monitorar as desigualdades em saúde.
Palavras-chave: internação hospitalar; raça e saúde; sistemas de informação.
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FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARA A PROMOÇÃO DA
SAÚDE NA COMUNIDADE CANOA-QUEBRADA-CE
Aline Mayra Lopes Silva
Sarah Vieira Figueiredo
Rejane Oliveira Carvalho
Ilvana lima verde Gomes
INTRODUÇAO: Promoção da saúde segundo a OMS (1986) é o processo de
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e
saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. OBJETIVO:
Capacitar discentes da saúde para desenvolver práticas de educação em
saúde; Formar lideranças jovens da comunidade de Canoa Quebrada para
atuar como promotores da saúde e da segurança alimentar e nutricional.
MÉTODO:

Realizou-se

uma

pesquisa-ação,

na

qual

os

sujeitos

e

pesquisadores interagem na produção de novos conhecimentos, tendo um
caráter formativo-emancipatório (FRANCO, 2005). Foram capacitados
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discentes dos cursos de enfermagem e nutrição, para trabalhar com
metodologias ativas. Para a capacitação das lideranças, realizamos oficinas
educativas, tendo como proposito o empoderamento de saberes e práticas
para promoção da saúde da comunidade de Canoa-Quebrada. RESULTADOS:
Na avaliação das ações do projeto e o alcance do objetivo, realizamos grupos
focais com as lideranças jovens participantes do projeto. Os dados coletados
foram categorizados, analisados à luz da análise temática do conteúdo, que
teve como base a orientação de Minayo (2007). Observamos por meio dos
depoimentos feitos nos grupos focais que conseguimos alcançar o principal
objetivo do projeto, formar lideranças e empoderá-las, acerca dos cuidados
com saúde. CONCLUSÃO: Pode-se perceber que as lideranças formadas
estão atuando como agentes de educação em saúde principalmente nas suas
famílias e com os seus vizinhos. As oficinas foram de relevância para a
formação de lideranças jovens locais e para os acadêmicos envolvidos,
oferecendo, ao mesmo tempo, importante contribuição para o processo
educativo tanto da comunidade local como dos alunos, através de um processo
formativo que incorpora diferentes dimensões como: saberes, procedimentos,
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capacidade relacional e perspectiva ética e política diante da promoção a
saúde.

2496

Saúde do homem e as barreiras socioculturais e institucionais: Estudo qualiquantitativo no Distrito Federal.
Introdução:Estudos no Brasil apontam para a existência de barreiras de ordem sociocultural e
de ordem institucional que influenciam a busca de homens por atendimento em saúde. A
questão ganha relevância a luz de dados que apontam para agravamento de padrões de
morbimortalidade na população masculina no que concerne indicadores de vulnerabilidade
como pobreza, escolaridade e raça-etnia. O presente estudo foca em uma amostra de 17
homens na sua maioria imigrantes de regiões rurais de outros Estados, e que vivem em
cidades da periferia do DF.
Objetivos:Buscou-se entender desde a perspectiva dos próprios homens entrevistados o seu
entendimento das condições e fatores que os aproxima ou então os distanciam de procurar
atendimento em saúde. Procurou-se conjugar dados quantitativos (sócio demográficos) a
outros de natureza qualitativa (entrevistas) com o objetivo de aprofundar a compreensão do
processo da tomada de decisão por parte dos homens em situações de adoecimento.
Métodos:A coleta de dados foi realizada por meio de busca e registro nos prontuários de
homens entre 20 e 59 anos numa Unidade Básica de Saúde no DF que consultaram nos últimos
6 meses. Num segundo momento, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com homens
da mesma amostra. Anterior a coleta de dados, o estudo obteve a aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos.
Resultados:Os dados apontam para um grupo de homens cuja condição socioeconômica é
precária e que em seu contato com os serviços de saúde relatam igual precariedade no
atendimento quer seja na atenção primária ou no hospital. São na sua maioria os únicos
provedores da família e são em raras exceções auxiliados pela cônjuge , pai e mãe. Relataram
durante a entrevista que o peso da responsabilidade pela família os faz ´aguentar´ situações de
humilhação e de subjugação quer seja no local de trabalho ou nos serviços de saúde. Do total
de 17 homens, 15 se declararam pardos/moreno (10) e preto/negros (5), destes 15, 6 ou mais
de um terço tem doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Quanto à condição civil é
casados/juntados e união estável (13), solteiros (6), apontando que os muitos dos cuidados em
saúde são realizados com o apoio dos familiares. Quanto a escolarização foram: Fundamental
incompleto (12 dos quais 5 têm DCNT); fundamental completo (2 dos quais 1 tem DCNT);
médio incompleto (2 dos quais 1 tem DCNT).
Conclusões:A conjugação de métodos quantitativos que fornecem dados sócio demográficos a
métodos qualitativos, no caso entrevistas individuais nós aproxima de um melhor
entendimento das barreiras sócio culturais e institucionais que influenciam a busca ou não de
atendimento em saúde pela população masculina no Brasil.
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DESCENTRALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE E AS
CONTRADIÇÕES PRESENTES NO PROGRAMA DE TUBERCULOSE NO
COMPLEXO DA MARÉ/RJ
Autores:
Ivaldo dos Santos Pereira, Andreia da Silva Biló, Jucilene de Castro Lima Miranda,
Danielle Galdino de Paula, Fabiana Ferreira Koopmans, Darleia Ramos da Rim, Maria
Catarina Salvador da Motta, Teresa Cristina Scatena Villa, Jailton Gomes da Silva,
Anderson Magno Silva dos Santos, Christina Costa Waddington Vieira, Daniele Dias
Vieira, Débora Jorge Vicente, Roberta da Cunha Moraes Leal, Denize de Moura,
Ernesto João da Silva, Bárbara Ávila de Souto, Carlos Henrique de Oliveira, Elizangela
de Souza Lima, Fernanda Maria Tavares dos Santos, William do Amaral Ferreira, Sônia
Valéria O. de Almeida, Monique Cruz Pimenta, Mayara Batista

Palavras- chave: tuberculose, acesso, informação em saúde
RESUMO
Introdução: O estudo é parte do projeto de pesquisa intitulado “Tuberculose: análise
dos pontos de estrangulamento da atenção para controle da doença em municípios das
regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil”. O processo de descentralização dos serviços
de saúde trouxe consigo uma intensa discussão sobre a descentralização da produção de
informações. Este trabalho tem por objetivos apresentar as contradições presentes e
descrever como tem se processado a utilização da informação pelos profissionais de
saúde, através dos relatos dos diários de campo utilizados na pesquisa do Programa de
Tuberculose em Unidades de Saúde que compõem o Complexo da Maré/RJ. Métodos:
Estudo realizado em Unidades de Saúde do Complexo da Maré/RJ. Durante o período
de coleta de dados foi elaborado um roteiro de observação que norteou as ações
correlacionadas a organização dos serviços de saúde em relação aos sistemas de
registros da Tuberculose. Este roteiro de observação fez parte do diário de campo dos
pesquisadores. Em atendimento a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, o
estudo foi submetido

ao Comitê de Ética em Pesquisa sob

autorização

CAAE: 17944813.5.1001.5238. Resultados: Frente à alta incidência de Tuberculose na
cidade do Rio de Janeiro, observa-se que descentralização da informação ainda não é
um processo consolidado em algumas Unidades de Saúde do Complexo da Maré. É
fundamental ressaltar que o sistema de informação só adquire sentido na medida em que
os dados obtidos sejam também trabalhados ao nível local, efetivando-se a possibilidade
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de construção de alternativas de intervenção dentro das diferentes realidades que se
colocam no espaço dos municípios, com atualizações continuadas que possibilitem a
compreensão da complexidade desvelada pelos dados.

Conclusão: O estudo vem

afirmar os maiores desafios presentes na no Programa da Tuberculose: gestão
burocratizada, que acarreta em uso inadequada de instrumentos de informação.
Observa-se uma necessidade de se dispor de sistemas descentralizados e flexíveis, ou
seja, instrumentos capazes de traduzir de forma mais ampliada os dados
epidemiológicos em esfera local e que englobe as diferentes tecnologias da informação
em saúde em face das peculiaridades onde cada Unidade de Saúde está inserida.
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CONHECIMENTO DAS MULHERES SOBRE IMPLANTE CONTRACEPTIVO

Eglídia Carla Figueiredo Vidal
Natália Peixoto Luís de Sousa
Emery Ciana Figueirêdo Vidal
Antônio Germane Alves Pinto
Rosa Maria Madeira Coelho de Alencar

INTRODUÇÃO. Existe uma grande diversidade de métodos contraceptivos ofertados
pelo Sistema Único de Saúde, tal como o implante contraceptivo, consistindo num
pequeno bastonete inserido no tecido subcutâneo, contendo hormônio Etonogestrel, o
qual é liberado continuamente em pequena quantidade, inibindo a ovulação e
promovendo efeito anticoncepcional duradouro e eficaz. Objetivou-se Conhecer as
informações acerca do implante contraceptivo entre usuárias do método. MÉTODO.
Pesquisa descritiva, retrospectiva e qualitativa, desenvolvida através de visita
domiciliar, em novembro de 2011, junto a 15 mulheres que utilizavam implante
contraceptivo subcutâneo, usuárias do Centro Microrregional de Excelência à
Assistência Reprodutiva (CEMEAR), no setor de planejamento familiar em CratoCeará-Brasil. Na seleção, utilizou-se como critérios de inclusão: mulheres idade fértil e
com implante subcutâneo realizado no CEMEAR. Foram excluídas: menores de idade;
àquelas cujos endereços não se apresentavam completos nos prontuários, inviabilizando
o acesso às usuárias. A foi encerrada pela saturação teórica dos dados. A coleta de
dados ocorreu mediante aplicação de um formulário, utilizando-se pré-teste com duas
usuárias com implante. Na análise dos dados utilizou-se análise temática, cujo
tratamento do material ocorreu mediante interpretação e olhar crítico do pesquisador,
embasado teoricamente para a realização de inferências. Pesquisa aprovada pelo Parecer
CEP/URCA n°78/2011. RESULTADOS. Foram estabelecidas seis categorias:
1.Conhecimento sobre o implante contraceptivo; 2.Tempo de uso do implante
contraceptivo; 3.Alterações orgânicas provocadas pelo implante contraceptivo;
4.Vantagens do implante contraceptivo; 5.Contra-indicações do implante contraceptivo.
Averiguou-se que as mulheres estavam relativamente bem informadas sobre o implante,
sabendo relatar o tempo de uso, as suas vantagens, as suas desvantagens, e alguns
efeitos colaterais. O sangramento vaginal irregular foi o efeito colateral mais citado.
Todas caracterizaram alguma de suas vantagens e reconhecem o implante como
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confiável,

notadamente

citando

alta

eficácia

contraceptiva.

Muitas

usuárias

desconhecem as contra-indicações do implante, tendo-se a bula como fonte de
informação. As mulheres consideravam o seu conhecimento insuficiente, remetendo ao
curto tempo que colocaram o implante. CONCLUSÕES. Observa-se a necessidade de
fortalecer ações de educação em saúde nas mulheres que optam pelo uso de implantes
contraceptivos, notadamente pelo anseio dessas, e pelo conhecimento insuficiente nos
aspectos mais específicos, como contra-indicações, mecanismos de ação e efeitos
colaterais, favorecendo a autonomia das usuárias.
Palavras-chave: Planejamento Familiar; contracepção; implante contraceptivo.
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RESUMO

Atualmente, o uso dos implantes dentários osseointegrados tem aumentado com o
passar dos anos, sendo realidade na alternativa para reabilitação bucal. Apesar deste
procedimento alcançar altos índices de sucesso, há motivos que o levam ao insucesso,
sendo motivos de preocupação para quem o executa. Há três importantes possibilidades
que podem levar ao insucesso: trauma cirúrgico, sobrecarga oclusal e infecção
bacteriana. A proposta desta pesquisa nos indivíduos envolvidos é diagnosticar e
determinar a prevalência da peri-implantite, doença correspondente a periodontite, e
relacionar quais bactérias cultiváveis estão envolvidas no desenvolvimento de infecções
ao redor dos implantes dentários. A peri-implantite é uma contaminação bacteriana da
superfície do implante dentário osseointegrado em função, causando a perda progressiva
de osso que o envolve, avançando à perda deste implante dentário. Esta pesquisa
utilizou o Microsoft Excel 2010 na estruturação do banco de dados e a análise estatística
foi realizada com programa SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences). A
prevalência da peri-implantite entre os implantes em estudo foi de 9,7%. Submetidos ao
exame de sondagem, a profundidade de bolsa peri-implantar entre os implantes
diagnosticados com peri-implantite variou de 5mm a 13mm, tendo como média
8mm.Todos os indivíduos diagnosticados com peri-implantite foram submetidos a uma
radiografia periapical da região para observação do nível ósseo radiográfico ao redor do
implantes, e 66% apresentaram imagem radiográfica sugerindo perda óssea ao redor
dos implantes. A principal causa da peri-implantite é a infecção bacteriana por isso a
importância de que seja diagnosticada precocemente e tratada com eficácia. O método
utilizado neste estudo para identificação das espécies de bactérias é a cultura bacteriana,
utilizando provas bioquímicas. Todas as coletas apresentaram bactérias cultiváveis, que
foram isoladas e identificadas em gêneros e espécies. Os microrganismos cultivados
com maior frequência nas regiões peri-implantares nesta pesquisa foram:
Porphyromonas gingivalis, Prevotela intermedia/nigrescens/tannerae, Gemella
morbillorum, Fusobacterium nucleatum, Parvimonas micra.

PALAVRAS CHAVES: Epidemiologia; Infecção Bacteriana; Peri-implantite.
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Posição socioeconômica precoce e autoavaliação de saúde no Estudo Pró-Saúde,
Brasil.
Joanna Miguez Nery Guimarães, Guilherme Loureiro Werneck, Eduardo Faerstein,
Claudia S Lopes e Dora Chor
Introdução: Diversos estudos epidemiológicos indicam gradiente socioeconômico
relacionado à autoavaliação de saúde (AAS), segundo o qual a baixa escolaridade,
menor renda e ocupações com pior remuneração estão fortemente associados à
percepção

de

saúde

ruim.

No

entanto,

a

associação

entre

circunstâncias

socioeconômicas adversas na vida precoce e a AAS não é consistente. Objetivos:
Investigar o papel de diversos indicadores de posição socioeconômica (PSE) da vida
precoce na AAS do adulto, considerando-se a influência de características da PSE atual.
Método: Desenho seccional. Dados obtidos a partir de estudo longitudinal prospectivo
de funcionários públicos de uma universidade localizada no Rio de Janeiro, Brasil
(Estudo Pró-Saúde, n=3.339). Através de uma abordagem de curso de vida, avaliou-se a
associação entre sete indicadores da (PSE) da vida precoce e a AAS pior na vida adulta.
Utilizou-se análise de regressão logística ordinal, com modelo de chances
proporcionais. Resultados: Após ajuste para as características socioeconômicas do
adulto (escolaridade e renda), as variáveis marcadoras da PSE precoce que se
mostraram associadas à pior AAS foram ter deixado de comer em casa por falta de
dinheiro aos 12 anos (OR=1,29 IC95% 1,06-1,57) e ter morado em cidade pequena ou
zona rural aos 12 anos (OR=1,51 IC95% 1,21-1,89). Conclusão: Marcadores de PSE
adversa durante a infância aumentaram o risco de pior percepção da própria saúde e este
efeito não foi completamente explicado pelas características socioeconômicas do adulto.
Como implicações para a Saúde Pública, nosso trabalho fornece subsídios para que as
políticas de saúde, frequentemente voltadas para intervenções no estilo de vida do
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adulto, sejam complementadas com iniciativas focadas na redução das desigualdades
socioeconômicas nas etapas mais precoces do desenvolvimento, como a infância e
adolescência.
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FATORES ASSOCIADOS A NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE ANTI-HIV
ENTRE TRAVESTIS

Francisco M. L. Pinheiro Júnior1; Telma A. Martins2; Raimunda H. M. Macena1; Rosa.
S. Mota1; Carl Kendall3; Lígia R. F. S. Kerr1; Roberto da J. Pires Neto1.

1

Universidade Federal do Ceará; 2Secretaria de Saúde do Estado do Ceará; 3Universidade
de Tulane.

RESUMO
Introdução: Travestis apresentam diversos fatores que as colocam em vulnerabilidade
ao HIV. Recomenda-se que travestis realizem o teste anti-HIV periodicamente visando
identificação precoce de novos casos de infecção pelo HIV e rápida instituição do
tratamento antirretroviral. Contudo, muitos travestis não realizam o teste anti-HIV
comumente. Objetivo: Identificar os fatores associados a não realização do teste antiHIV entre travestis. Metodologia: Pesquisa de cunho epidemiológica do tipo transversal.
A amostra do estudo foi composta por 304 indivíduos da cidade de Fortaleza/CE, com 14
anos de idade ou mais, que referiram ter praticado sexo anal ou oral com homens nos
últimos 12 meses e que se definiram como travestis. O método de coleta de dados
utilizado foi o Respondent Driving Sampling. Foram utilizadas oito semestes distribuídas
de acordo com a classe socioeconômica. Os dados foram analisados através dos softwares
estatísticos Respondent Driven Sampling Analysis Tool versão 5.6 (RDSAT) e Statistical
Package for the Social Sciences versão 13.0 (SPSS). Resultados: 31,6% das travestis não
realizaram nenhum teste anti-HIV na vida. Os fatores associados a não realização do teste
anti-HIV foram: primeira relação sexual antes dos 10 anos de idade (OR= 6.760), uso de
drogas ilícitas durante o sexo (OR= 2.384), ter menos de 18 anos (OR= 4.221), sofrer
discriminação (OR= 3.962) e não acreditar na confidenciabilidade do resultado do teste
(OR=3.763). Conclusão: Diversos fatores estão relacionados a não realização do teste
anti-HIV, como a idade, o medo quanto a confidenciabilidade do teste, o uso de drogas
ilícitas e a discriminação. É preciso elaborar novas estratégias de prevenção ao HIV e
estímulo a realização do teste anti-HIV que considerem as especificidades deste grupo.
Isto poderá contribuir para a redução de novas contaminações e diagnóstico precoce de
casos positivos.
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Prevalência do Transtorno do estresse pós-traumático no período pós-parto
entre mulheres com agravos perinatais

O Transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é um transtorno mental que ocorre em
resposta a um evento traumático que coloca em risco a vida do indivíduo ou de outras
pessoas. O TEPT no período pós-parto foi documentado pela primeira vez em 1978.
Porém, há poucos estudos sobre o tema, principalmente em gestantes de alto risco
materno e fetal. Visando preencher essa lacuna, esse trabalho tem por objetivo estimar a
magnitude de TEPT no período pós-parto em uma maternidade de alto risco fetal no
município do Rio de Janeiro e identificar subgrupos vulneráveis ao transtorno. Trata-se
de um estudo transversal, cuja população de estudo foi composta por 456 mulheres que
tiveram o parto no Instituto Fernandes Figueira e realizaram a consulta de revisão pósparto entre fevereiro e julho de 2011. Casos suspeitos de TEPT foram identificados por
meio de dois instrumentos: Trauma History Questionnaire (THQ) utilizado para a
captação de situações potencialmente traumáticas ao longo da vida e Post-Traumatic
Stress Disorder Checklist (PCL-C) para rastreio de sintomas de TEPT. A prevalência
agregada de TEPT no período pós-parto foi de 9,4%. Subgrupos considerados
vulneráveis foram: mulheres com três ou mais partos anteriores (15,1%), com o recémnascido com APGAR menor ou igual a 7 no primeiro minuto (13,6%), com histórico de
psicopatologia anterior (29,0%) ou concomitante à gestação (36,7%), com depressão
pós-parto (31,5%), mulheres que sofreram violência física (19,8%) e psicológica
(11,6%) perpetrada por parceiro íntimo durante a gestação, mulheres que sofreram
abuso sexual na infância (25,7%) e com histórico de 5 ou mais situações traumáticas
anteriores (25,9%). A elevada prevalência de TEPT encontrada entre as mulheres
entrevistadas pode ser, em parte, atribuída às particularidades da população assistida
nessa instituição, de reconhecido risco materno e fetal. A alta prevalência de casos
suspeitos de depressão pós-parto entre as mulheres com suspeição de TEPT é um fator
de preocupação adicional, já que dificulta o manejo clínico dos casos e afasta a mulher e
a criança dos serviços de saúde. TEPT no período pós-parto não é um evento raro e
merece atenção. Rápido diagnóstico e tratamento são fundamentais para a melhor
qualidade de vida da mãe tornando-a apta aos cuidados do recém-nascido.
Palavra chave: Prevalência, transtorno do estresse pós-traumático, período pós-parto,
alto risco fetal.
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QUALIDADE DE VIDA E DEPRESSÃO ASSOCIADA À MULTIMORBIDADE
EM IDOSOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM MUNICÍPIO DA
AMAZÔNIA

Autores:
1. Thatiana Lameira Maciel Amaral
2. Cledir de Araújo Amaral
3. Patrícia Rezende do Prado
4. Gina Torres Rego Monteiro
Introdução: O processo de envelhecimento é uma sequência contínua de perda de
funções físicas, biológicas, sociais e psicológicas que favorecem o aparecimento de
doenças crônicas e repercutem na qualidade de vida e nas condições de saúde dos
idosos. Objetivo: Analisar os fatores associados à presença de multimorbidades em
idosos cadastrados no Programa de Saúde da Família de Senador Guiomard, Acre.
Método: Trata-se de um estudo transversal realizado com uma amostra de idosos com idade
maior ou igual a 60 anos, residentes na zona urbana de Senador Guiomard, estado do Acre. Foi
caracterizado como portador de multimorbidade o idoso com duas ou mais doenças crônicas. A
comparação entre aqueles com e sem multimorbidade com os tercis dos domínios da qualidade
de vida e com presença ou não de sintomas de depressão foi realizada pelo teste qui-quadrado
de Pearson. A associação do tercil da qualidade de vida e a dos sintomas de depressão com a
multimorbidade foram estimadas pela razão de chance (OR) por meio de análise de regressão
logística. Resultados: Dos 264 idosos que participaram da pesquisa, 63,4% relatou ter
hipertensão,

16,8%

musculoesqueléticos,

diabetes,
15,2%

42%

problemas

distúrbios

cardiovasculares,

gastrointestinais

e

73,1%

urinários.

distúrbios

Destes,

66,0%

apresentaram multimorbidades. Os idosos portadores de multimorbidade diferiram dos não
portadores quanto à qualidade de vida global (p<0,001) e os domínios físico (p=0,003),
psicológico (p=0,011) e social (p=0,005), bem como quanto à presença ou ausência de

sintomas de depressão (p=0,003). Houve tendência de presença de multimorbidade no
tercil inferior da qualidade de vida (p≤0,01) quando ajustado por sexo, idade,
classificação econômica, escolaridade e situação conjugal. Os

idosos com

multimorbidade tiveram maior chance de apresentar sintomas de depressão (OR: 2,39;
IC95% 1,23;4,68). Conclusão: Os resultados da pesquisa reforçam a importância de
analisar os fatores associados à coexistência de doenças crônicas em idosos.
Palavras-chave: Inquérito. Idosos. Multimorbidade.
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Perfis de mortalidade de idosos no Rio Grande do Norte: estudo comparativo entre duas
faixas etárias e fatores socioeconômicos relacionados

OLIVEIRA, T. C.*, MEDEIROS, W. R., FREITAS, Y. N. L., LIMA, K. C.

As medidas de mortalidade representam um dos mais importantes indicadores das
condições de saúde. Por concentrar a maior carga de mortes, o estudo da mortalidade da
parcela idosa da população se configura como essencial para a compreensão da situação
de saúde. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a analisar os perfis de
mortalidade da população de 60 a 69 anos (idosos mais jovens) e de 80 anos ou mais de
idade (idosos longevos) nos municípios do estado do Rio Grande do Norte (RN) no
período de 2001 a 2011, bem como identificar os fatores contextuais relacionados. Para
tanto, foi calculado o Coeficiente de Mortalidade Específico por Idade (CMId), segundo
capítulo CID-10, a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A fim de identificar os grupos de
municípios com perfis de mortalidade similares para CMIds, foi realizada a Análise de
Conglomerados não Hierárquicos do tipo K-means e, para a redução das variáveis
independentes contextuais, recorreu-se à Analise Fatorial pelo método de Análise de
Componentes Principais. A Análise de Conglomerados formou três grupos para as duas
faixas etárias de interesse e a Análise Fatorial reduziu as variáveis independentes
contextuais em três fatores, sendo considerada também a soma dos escores fatoriais.
Entre os idosos mais jovens, foram registrados 21.813 óbitos e se formaram os grupos
perfil do desconhecimento, perfil do desenvolvimento e paradoxo do desenvolvimento,
que obtiveram associação estatisticamente significativa com os fatores educação e
pobreza, extrema pobreza e soma fatorial. Na faixa etária longeva, que concentrou
50.637 óbitos, permaneceu o grupo perfil do desconhecimento acompanhado do perfil
de transição epidemiológica e do paradoxo epidemiológico, que foram estatisticamente
associados ao fator desenvolvimento e saúde. Depreende-se que os perfis de mortalidade
de idosos mais jovens são influenciados por distintos aspectos socioeconômicos, sendo
os idosos de 60 a 69 anos mais afetados por tais aspectos. Medidas direcionadas à
melhoria dos níveis de educação e pobreza dos municípios podem contribuir para a
redução das desigualdades em saúde relacionadas aos idosos mais jovens,
principalmente, bem como a otimização da utilização dos serviços de saúde, que se
relaciona mais expressivamente ao quadro de saúde dos idosos longevos.
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Gasto com medicamentos e obesidade nos domicílios brasileiros: uma análise
baseada na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009

Daniela Silva Canella1,2, Hillegonda Maria Dutilh Novaes3, Renata Bertazzi Levy2,3
1

Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública, Faculdade de Saúde

Pública, Universidade de São Paulo
2

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, Faculdade de Saúde

Pública, Universidade de São Paulo
3

Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina, Universidade de São

Paulo

Introdução: A obesidade avança em todo o mundo e constitui um importante problema
de saúde pública que tem como uma de suas consequências o impacto financeiro para os
países. Objetivos: Descrever o gasto mensal per capita com medicamentos obtidos nos
setores público e privado e analisar e estimar a influência da presença de indivíduos
obesos nos domicílios sobre o gasto mensal total per capita com medicamentos.
Métodos: Utilizaram-se dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009, em
uma amostra probabilística de 55.970 domicílios, sendo estes utilizados como unidade
de estudo. Foram analisadas informações referentes ao estado nutricional de todos os
moradores dos domicílios estudados e os registros de aquisições de medicamentos nos
setores público e privado, referentes aos últimos 30 dias. Para avaliar a influência da
obesidade sobre o gasto com medicamentos utilizou-se modelo de regressão linear
múltipla, tendo como desfecho o gasto mensal per capita com medicamentos, como
variável explanatória a presença de obesos no domicílio e variáveis sociodemográficas
para ajuste. Resultados: Os gastos com medicamentos decorrentes de desembolso
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direto (obtenção no setor privado) superaram os gastos do setor público em quase 400%
e 32,11% dos domicílios estudados tinham ao menos um indivíduo obeso na
composição familiar. O valor médio dos gastos mensais per capita com medicamentos
em domicílios com indivíduos obesos foi de R$ 33,25, 16% superior aos gastos de
domicílios sem obesos. Modelo de regressão linear múltipla mostrou que, após ajuste
para variáveis de confusão, ter obesos nos domicílios aumentou em 27% o gasto mensal
per capita com medicamentos, em relação aos domicílios que não têm indivíduos
obesos em sua composição. Conclusão: A obesidade está associada ao maior gasto com
medicamentos, resultando em impacto negativo para o orçamento dos domicílios e para
os gastos públicos.
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Depressão em adolescentes: estudo transversal de base populacional
Tiago N. Munhoz1 - MSc (tyagomunhoz@hotmail.com)
Iná S. Santos1 – MD, PhD (inasantos@uol.com.br )
Alicia Matijasevich12 – MD, PhD (alicia.matijasevich@usp.br )
1

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, Rio Grande

do Sul, Brasil.
2

Departamento de Medicina Preventiva, Universidade de São Paulo. São Paulo, São Paulo, Brasil.

Introdução
Apesar da existência de diferentes estudos sobre depressão, poucos estudos de base
populacional foram conduzidos no Brasil com adolescentes.
Objetivo: Avaliar a prevalência de depressão e os fatores associados em adolescentes.
Métodos:
Delineamento e amostragem
Estudo transversal de base populacional conduzido na zona urbana do município de
Pelotas, Rio Grande do Sul entre fevereiro e junho de 2012. A amostragem foi realizada
por conglomerados em dois estágios, com probabilidade proporcional ao tamanho. Os
setores censitários foram as unidades primárias de amostragem e os domicílios foram as
unidades secundárias.
Participantes
Todos os adolescentes com idades entre 10 e 19 anos residentes nos domicílios
selecionados foram convidados a participar do estudo. A depressão foi avaliada
utilizando o Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Os adolescentes com três ou mais
sintomas do Episódio Depressivo Maior (incluindo humor depressivo ou anedonia)
foram classificados como deprimidos.
Análise estatística
Análises brutas e ajustadas foram realizadas utilizando a regressão de Poisson com o
prefixo svy no programa Stata. Este prefixo considera o efeito do delineamento.
Aspectos éticos
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Pelotas (protocolo 77/2011)
Resultados
No total, 743 adolescentes foram avaliados. A prevalência de depressão foi 11,7% (9,4;
14,0). Após ajuste para possíveis fatores de confusão, as seguintes variáveis estiveram
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associadas com a depressão: sexo feminino (RP 1,93; IC95%1,05; 3,60); idade entre 14
e 15 anos (RP 2,30; IC95% 1,21; 4,38), tabagismo (RP 2,61; IC95% 1,36; 5,02) e morar
com outra pessoa deprimida no domicílio (RP 16,4; IC95% 8,05; 33,33). Nível
socioeconômico, cor da pele, situação de trabalho e estado nutricional não foram
associados com a depressão em adolescentes.
Conclusões
Estes resultados evidenciam a relevância da depressão como condição importante entre
adolescentes. Considerando os potenciais prejuízos da depressão a longo prazo no
âmbito individual e populacional, a identificação precoce desta doença pode ser
considerado uma importante prioridade em saúde pública.
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Motoristas adolescentes no Brasil: Prevalência e fatores associados estimados a
partir da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2012

Introdução: Existem evidências de que a direção entre adolescentes pode representar
riscos para os condutores, passageiros e sociedade em geral.
Objetivo: Estimar a prevalência e os fatores associados à história de direção de veículo
motorizado por adolescentes escolares (menores de 18 anos de idade) no Brasil, em
2012.
Métodos: O estudo foi realizado com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar (PeNSE) realizada em 2012. A população do estudo se refere aos escolares que
frequentam escolas públicas ou privadas, no 9º ano do ensino fundamental, no turno diurno, em
áreas urbanas ou rurais dos municípios brasileiros. Foram estimadas as prevalências da

história (pelo menos uma vez nos 30 dias anteriores à entrevista) de dirigir veículo
motorizado (carro, motos, barcos) por escolares com menos de 18 anos, assim como as
razões de chance brutas e ajustadas por regressão logística, bem como seus intervalos de
confiança de 95% (IC95%), tendo a direção frequente (quatro vezes ou mais nos últimos
30 dias) como desfecho.
Resultados: Entre os 106.621 adolescentes menores de 18 anos entrevistados, 27,0%
(IC95% 22,9%;31,5%) referiram ter dirigido veículo motorizado e 12,9% (IC95%
10,0%;16,5%) referiram direção frequente (quatro vezes ou mais) nos 30 dias anteriores
à entrevista. Na análise ajustada, os fatores mais associados à direção frequente foram:
idade maior que 14 anos (15 anos: OR 1,99; IC95% 1,69;2,32; 16 anos: OR 2,42;
IC95% 1,89; 2,66; 17 anos: OR 5,72 IC95% 2,15;3,70 ), sexo masculino (OR 4,39;
IC95% 3,70;5,22), maior escolaridade da mãe (ensino fundamental completo ou
superior incompleto: OR 1,14; IC 95% 1,03;1,27; ensino superior completo ou mais:
OR 1,23; IC95% 1,06;1,43), residir nas regiões Nordeste (OR 1,67; IC95% 1,49;1,87) e
Norte (OR 1,93; IC95% 1,48;2,50) em comparação com a Sudeste, com alguém que
possui carro e/ou moto em casa (OR 1,69; IC95% 1,53; 1,87) e estudar em escola no
interior (OR 1,49; IC95% 1,27; 1,77). Outros comportamentos de risco também foram
associados à história de dirigir com frequência, como consumir bebida alcoólica e não
aderir ao uso do cinto de segurança.
Conclusão: A alta prevalência e os fatores associados a essa prática podem munir
gestores para priorizar políticas e reforçar a aplicação da legislação de trânsito em
grupos específicos.
Autoras:
Elisabeth Carmen Duarte – Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília –
eduarte@unb.br
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Padrões de mortalidade da população brasileira - diferenças por região e por tipo de acesso
aos serviços de saúde
LEITE, F. L.; SILVA, A.R.A.; CARNEIRO, L. A. F.
Introdução: As taxas de mortalidade são indicadores importantes que refletem o perfil
socioeconômico e de saúde da população, que se relacionam também ao acesso aos serviços de
saúde, público ou privado.
Objetivos: Comparar as taxas de mortalidade por região e por tipo de acesso aos serviços de
saúde.
Método: Para o ano de 2009, obteve-se as informações de mortalidade e população, obtidas a
partir do DATASUS (população total) e Tabnet ANS (beneficiários de planos de saúde). Para a
padronização das taxas de mortalidade, utilizou-se como referência a população brasileira.
Comparou-se a população com plano de saúde com a população sem plano de saúde (população
brasileira subtraindo-se a população com plano de saúde). Foram calculadas as taxas de
mortalidade padronizadas por faixa etária e sexo, pelo método direto. Calculou-se taxas de
mortalidade específicas para algumas causas selecionadas e a mortalidade proporcional para
alguns capítulos da CID10.
Resultados: A taxa de mortalidade padronizada para a população sem plano de saúde foi de 6,7
óbitos para cada mil habitantes, sendo a maior taxa para região Sudeste (SE) (7,5 óbitos) e a
menor para a região Norte (N) (5,8 óbitos). Entre a população com plano de saúde, a taxa de
mortalidade padronizada foi de 2,8 óbitos para cada mil habitantes, sendo também a maior taxa
encontrada na região SE (2,8 óbitos) e a menor na região N (2,5 óbitos). A principal causa de
óbito para essas duas populações foram as doenças cardiovasculares. A segunda principal causa
para a população com plano de saúde foram as neoplasias, em todas as regiões. Para a
população sem plano de saúde as a segunda principal causa de óbito foram as causas externas,
para regiões N, Nordeste (NE) e CO, e as neoplasias, para as demais regiões. Para todas as
regiões, a taxa de mortalidade específica por câncer de colo de útero foi maior entre não
usuárias de planos; para mortalidade específica por acidentes de transporte, a taxa também foi
maior entre os não usuários de planos de saúde.
Conclusão: Observa-se que as diferenças no padrão de mortalidade da população brasileira são
resultantes das diferenças socioeconômicas, demográficas, regionais e de notificação.
Adicionalmente, há o impacto do acesso ao sistema de saúde, que também resulta em
diferenças nos padrões de mortalidade entre as populações com e sem plano de saúde.
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Título: Diferenças e fatores associados ao uso de medicamentos entre homens e
mulheres de uma população quilombola do Sudoeste da Bahia

Autores: Danielle Souto de Medeiros, Cristiano Soares de Moura, Mark Drew Crosland
Guimarães, Francisco de Assis Acurcio

Introdução: O padrão de utilização de medicamentos varia entre homens e mulheres.
Esta diferença tem sido explicada por fatores biológicos, comportamentais, culturais e
relacionados aos serviços de saúde, mas em populações rurais e que vivenciam
iniquidades em saúde os estudos são escassos. Objetivo: Investigar o perfil e fatores
associados ao uso de medicamentos de uma população quilombola rural, estratificado
por sexo. Métodos: Foi conduzido um estudo transversal de base populacional em cinco
comunidades quilombolas do Sudoeste da Bahia com 797 adultos em 2011. O uso de
medicamentos foi definido como a utilização de pelo menos um medicamento,
comprovado pela apresentação da embalagem ou prescrição, nos 15 dias anteriores à
entrevista. Foram estimadas a prevalência de uso de medicamento, as razões de
prevalências e seus intervalos 95% de confiança por meio da regressão de Poisson
univariada. Análise multivariada para avaliar a associação entre o uso de medicamentos
e variáveis selecionadas foi realizada utilizando regressão de Poisson com variância
robusta. Resultados: A prevalência de uso de medicamentos foi, respectivamente, de
31,9% para homens e 50,3% para mulheres quilombolas. Entre as mulheres, idade mais
avançada, pior percepção da saúde, maior número de morbidades e de consultas
médicas estiveram estatisticamente associados (p < 0,05) com maior prevalência de uso
de medicamentos. Entre os homens, além destes fatores, o maior nível socioeconômico
também esteve associado com maior prevalência de uso de medicamentos. Conclusão:
As prevalências encontradas foram inferiores àquelas observadas em outros estudos e
pode representar menor acesso a estes produtos nesta população. De forma a garantir o
uso racional de medicamentos, estratégias devem ser adotadas com maior foco nos
subgrupos com maior prevalência de uso. Este estudo também evidencia a necessidade
de estratégias de promoção da saúde e de prevenção de doenças para o público
masculino nesta população predominantemente rural.
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Violência por parceiro íntimo antes, durante e depois da gestação: fatores associados ao
padrão de continuidade
Elisabete Pereira Silva1, Ana Bernarda Ludermir1, Sandra Alves Valongueiro1,
Thália Velho Barreto de Araújo1.
1
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Introdução:
A violência contra a mulher pelo parceiro íntimo é um problema grave que afeta negativamente a
saúde das mulheres e dos seus filhos. É frequente um padrão de continuidade, especialmente no
período em torno da gestação.
Objetivos:
Descrever o padrão da VPI no período em torno da gestação e identificar os fatores associados à
continuidade da VPI contra mulheres de 18 a 49 anos, cadastradas no Programa Saúde da
Família do Distrito Sanitário II da Cidade do Recife.
Metodologia:
Estudo de coorte prospectivo realizado com 960 mulheres de 18 a 49 anos, cadastradas no
Programa Saúde da Família da cidade do Recife, nordeste do Brasil, entre 2005 e 2006. Foram
realizadas entrevistas face-a-face, durante a gestação e o pós-parto. O questionário foi elaborado
a partir do Estudo Multipaíses sobre a Saúde da Mulher e Violência Doméstica da Organização
Mundial da Saúde e contém seções sobre perfil socioeconômico e demográfico da mulher e do
parceiro, características comportamentais da mulher e do parceiro, dinâmica da relação e os tipos
de violência (psicológica, física e sexual). A análise foi realizada através do Stata 8.0.
Resultados:
A VPI antes, durante e/ou depois da gestação foi referida por 47,4% mulheres. VPI antes da
gestação aumentou a chance de relatos de VPI na gravidez em 11,6 vezes (IC95%: 8,3-16,2). No
pós-parto a VPI foi 8 vezes maior (IC95%: 5,80-11,69) para mulheres com relatos de VPI na
gravidez e 7 vezes maior (IC95%: 5,06-10,34) quando havia relatos de VPI antes e durante a
gravidez. Os fatores associados à continuidade de VPI foram: uso de drogas pelo parceiro
(RP=1,5; IC95%: 1,1-2,0), comportamento controlador do parceiro (RP=2,5; IC95%: 1,2-5,2),
experiência da mulher de violência na infância (RP=1,5; IC95%: 1,1-2,1), violência antes da
gestação (RP=3,0; IC95%: 2,0-4,7) e brigas frequentes do casal (RP=3,6; IC95%: 1,5-9,1).
Conclusão:
A VPI em torno da gestação é parte de uma complexa rede de fatores associados, com destaque
para os aspectos relacionados à dinâmica da relação entre o casal. Os momentos de consultas
de pré-natal e de puericultura são oportunidades para que o profissional de saúde da atenção
primária possa identificar situações de violência. Políticas públicas que promovam o manejo
adequado da VPI são necessárias.
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Abuso de álcool e fatores associados entre adolescentes: análise dos dados da Pesquisa
Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2012
Ísis Eloah Machado
Francisco Carlos Félix Lana
Deborah Carvalho Malta
Palavras-chave: Adolescentes; Álcool; Comportamentos de risco; Escolares
A experimentação de bebidas alcoólicas geralmente ocorre na adolescência,
período caracterizado por intensas mudanças psicossociais e biológicas. E, apesar da
venda de bebidas alcoólicas ser proibida para menores de 18 anos, o consumo de álcool
pelos jovens ainda é uma prática comum. Estudos têm demonstrado que o uso de álcool
na adolescência está associado com fatores socioculturais e ambientais, além de
conflitos com os pais e sentimentos negativos como tristeza e solidão. O objetivo do
trabalho foi analisar os fatores associados ao abuso de álcool entre adolescentes do 9º
ano do ensino fundamental.
Estudo transversal com dados secundários da Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar –PeNSE, que contou com amostra de conglomerados de 109.104 estudantes do
9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do Brasil em 2012.
Considerou-se abuso de álcool a referência de embriaguez pelo menos uma vez na vida.
As variáveis independentes foram: fatores sociodemográficos, uso de cigarro e relações
interpessoais. Modelo de regressão logística binária foi utilizado para avaliar os
possíveis fatores associados ao abuso de álcool.
Para o conjunto dos alunos entrevistados, identificou-se que 21,9% (IC95%
21,2-22,6) já beberam até se embriagar pelo menos uma vez na vida. Dentre os fatores
investigados, estiveram independente e positivamente associados ao abuso de álcool as
faixas etárias mais velhas, trabalhar sem remuneração (OR=1,41; IC95% 1,08-1,84) e
com remuneração (OR=1,56; IC95% 1,47-1,65), consumo de cigarro (OR=7,11; IC95%
6,67-7,57), não morar com pelo menos um dos pais (OR=1,29; IC95%1,25-1,34), os
pais não terem ciência das atividades desenvolvidas no tempo livre (OR=1,43 IC95%;
1,26-1,62) e sentimento de solidão (OR=1,40; IC95% 1,33-1,47). Destaca-se que não
foram observadas diferenças quanto ao gênero, variável historicamente associada ao
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consumo de álcool e outras drogas e nem quanto à escolaridade dos pais, proxy do nível
socioeconômico.
O estudo demonstra a extensão do problema de uso de álcool na adolescência e a
importância do ambiente familiar sobre o fenômeno. Considerando os malefícios do uso
do álcool à saúde dos adolescentes, os resultados apontam a necessidade de políticas
intersetoriais de prevenção do uso do álcool e promoção à saúde nesta faixa etária, que
envolvam famílias, escolas e sociedade.
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Título: Gastos do Ministério da Saúde de 2006-2012 com Pagamentos de
Medicamentos no Programa “Aqui tem Farmácia Popular”
Autores: Rondineli Mendes da Silva1, Rosangela Caetano2

Introdução: Para melhorar o acesso da população brasileira a medicamentos,
o governo federal criou, em 2004, o "Programa Farmácia Popular do Brasil"
(PFPB), que disponibiliza um rol de produtos subsidiados pelo governo,
utilizando modelo de copagamento. O PFPB é organizado em três vertentes: (a)
no setor público, chamado Rede Própria; (b) expansão em 2006, com o comércio
farmacêutico, denominada "Aqui Tem Farmácia Popular" (ATFP); e; (c) isenção
de copagamento para anti-hipertensivos, antidiabéticos e antiasmáticos, em
2011, em todas as farmácias no âmbito do Programa
Objetivo: Analisar os dispêndios do Ministério da Saúde (MS) com a modalidade
“Aqui tem Farmácia Popular”, de 2006 a 2012, conforme o elenco de
medicamentos disponibilizados pelo Programa.
Método: Gastos do MS com pagamentos executados de 2006 a 2012 no
Programa ATFP foram obtidas em fontes secundárias, como o Fundo Nacional
de Saúde e a Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Dados sobre volume de
pagamentos por medicamentos foram mapeados por contato direto com o
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), inserido nos
meios atuais disponibilizados pela Lei de Acesso à Informação. Todos os valores
foram deflacionados utilizando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
permitindo comparação a valores de 2012.
Resultados: No período foram gastos R$ 3,4 bilhões com pagamentos,
referentes exclusivamente a medicamentos, ao conjunto de estabelecimentos
credenciados no ATFP. Os valores deflacionados saltaram de R$ 46.234.895,53
em 2006, para R$ 1.293.874.112,05, em 2012 (crescimento de 28 vezes). Os
dois últimos anos do período, intervalo em que ocorreram as isenções de
copagamento para tratamento da hipertensão, diabetes e asma, representaram
mais de 60% do total de gastos, Somente o enalapril 10 mg correspondeu a
25,0% dos pagamentos no período, seguido da losartana potássica 50 mg
(13,3%), captopril 25 mg (12,6%), metformina 850 mg (6,7%) e sinvastatina 20
mg (6,2%). Três destes cinco fármacos estavam presentes desde o início do
ATFP; sinvastatina 20 mg e losartana 50 mg foram incorporadas apenas em
2010.
Conclusão: O programa ministerial ATFP, cujo elenco é basicamente restrito a
medicamentos de uso na atenção primária destinados às condições nosológicas
de maior prevalência no território brasileiro, apresentou gastos expressivos e em
franco crescimento no período.

1
2

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz.
Instituto de Medicina Social-Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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Determinantes precoces das trajetórias de consumo de tabaco e álcool entre os 11 e
18 anos de vida. Estudo de Coorte de Nascimentos de 1993, Pelotas-RS
Matijasevich A., Gonçalves, H. D., Wehrmeister, F. C., Hallal P. C., Assunção M. C. F.,
Barros F. C. , Menezes, A. M.

Resumo

Introdução: A adolescência é o período de desenvolvimento durante o qual o consumo
do tabagismo e outras substâncias é mais comumente iniciado. Os diferentes padrões de
consumo de tabaco e álcool que apresentam os indivíduos ao longo da vida podem ter
diferentes determinantes.
Objetivos: (1) Descrever as trajetórias de consumo de tabaco e álcool entre
adolescentes de 11 e 18 anos e (2) Examinar os determinantes precoces destas
trajetórias.
Método: Dos 5249 membros originais da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1993,
foram entrevistados 4452, 4325 e 4106 adolescentes aos 11, 15 e 18 anos,
respectivamente. Foram definidos como fumantes os indivíduos que consumiram pelo
menos um cigarro no último mês aos 11 e 15 anos e pelo menos um cigarro por semana
no último mês aos 18 anos. O consumo excessivo de álcool foi avaliado mediante
questionário confidencial auto aplicado usando a pergunta: “já tomou porre ou ficou
bêbado alguma vez na vida” aos 11 anos e no último mês aos 15 e 18 anos. Informações
sobre os determinantes precoces (posição socioeconômica, características maternas, da
gravidez e do parto) foram coletadas ao nascimento. As trajetórias de consumo foram
identificadas através de uma abordagem semiparámetrica baseada em grupos. Regressão
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logística polinomial foi usada para avaliar as associações entre fatores precoces e as
trajetórias estimadas previamente.
Resultados: Foram identificadas três trajetórias de consumo de tabaco: “não fumantes”
( 84,1%), “início tardio” (10,2%) e “início precoce” (5,7% dos indivíduos). Foram
identificadas também três trajetórias de consumo de álcool: uma trajetória de “não
consumo” (52,9%), “consumo moderado” (39,9%) e “consumo elevado” (7,1% dos
indivíduos entrevistados). Na análise ajustada uma baixa posição socioeconômica ao
nascimento foi fator de risco para as trajetórias de “início precoce” e “início tardio” de
consumo de tabaco, mas constituiu-se num fator protetor para qualquer uma das
trajetórias de consumo de álcool. O sexo masculino foi fator de risco para o início
precoce do consumo de tabaco, mas foi um fator protetor tanto para o “consumo
moderado” como para o “consumo elevado” de álcool entre os 11 e 18 anos.
Conclusão: Os resultados sugerem preditores diferentes para as trajetórias de consumo
de tabaco e álcool na população adolescente.
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Título: Fatores associados à incidência média de hanseníase no Brasil: 2009-2011
Autoras: Lúcia Rolim Santana de Freitas, Elisabeth Carmen Duarte, Leila Posenato
Garcia
Introdução: No mundo, em 2011, foram identificados cerca de 220 mil casos novos de
hanseníase. Na Ásia, na América Latina e em sete países da África, a hanseníase
continua como um problema de saúde pública. O Brasil é o segundo país do mundo com
o maior número de casos novos notificados, e é responsável por 92% do total de casos
nas Américas. Objetivos: Analisar a associação ecológica entre as características
demográficas e socioeconômicas dos municípios brasileiros e a taxa média de
incidência de hanseníase, no período 2009-2011. Métodos: Estudo ecológico no qual as
unidades de análise são os municípios brasileiros. Foi utilizado o estimador bayesiano
empírico local para obter as taxas médias suavizadas de incidência de hanseníase (SIR).
A média, mediana, primeiro quartil (Q1) e terceiro quartil (Q3) das SIR foram
calculadas por 100.000 habitantes. Modelos de regressão log linear binomial negativa
foram utilizados para estimar as razões de taxas de incidência (IRR) brutas e ajustadas,
bem como seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Resultados: No
Brasil, no período 2009-2011, a média da SIR dos municípios foi 20,2 por 100.000
habitantes, e a mediana da taxa foi 9,1 por 100.000 habitantes. Na análise ajustada, a
razão de taxas de incidência ajustadas (IRR) foi 1,7 (IC 95%: 1,4; 2,0) para os
municípios de grande porte (acima de 100.000 habitantes) em comparação com pequeno
porte (até 20.000 habitantes); IRR=2,1 (IC 95%: 1,8; 2,5) para municípios com maiores
taxas de analfabetismo (> 24,0%); IRR=1,5 (IC 95%: 1,4; 1,7) para municípios mais
urbanizados (> 65%); IRR=1,3 (IC 95%: 1,1; 1,4) com maior desigualdade social
aferida por meio do índice de Gini (> 0,55); IRR=1,6 (IC 95%: 1,5; 1,8) com elevado
percentual de domicílios com saneamento inadequado (16%); IRR=1,3 (IC 95%: 1,2;
1,4) para municípios com elevadas proporções de cobertura do Programa Saúde da
Família (> 80%); IRR=2,3 (IC 95%: 2,1; 2,5) com elevado percentual de contatos
examinados (> 83%) e IRR=1,3 (IC 95%: 1,1; 1,4) para municípios com proporção de
casos com grau 2 de incapacidade física considerado médio (> 10%). Conclusões: No
presente estudo,

a SIR

foi

significativamente associada com

baixo

nível

socioeconômico dos municípios. É necessário focalizar as atividades de controle da
doença nesses municípios e investir na melhoria das condições de vida da população.
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Tendência da mortalidade por hepatites virais B e C e neoplasia maligna
do fígado e vias biliares intra-hepáticas no Brasil, 1980 - 2010.
Thiago Rodrigues de Amorim - Subsecretaria de Vigilância à Saúde, Secretaria
de Estado da Saúde do Distrito Federal, Brasília, Brasil.
Edgar Merchán-Hamann - Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de
Brasília, Brasília, Brasil.
Resumo
Introdução: as hepatites virais B e C constituem causa importante de
morbidade e mortalidade em todo mundo devido ao seu potencial para
evolução crônica. Essas infecções representam algumas das causas
relacionadas ao desenvolvimento da neoplasia maligna do fígado e das vias
biliares intra-hepáticas, terceira causa de óbito por câncer no mundo. Objetivo:
analisar a tendência de mortalidade por tais enfermidades no Brasil, entre os
anos de 1980 e 2010. Métodos: estudo de séries temporais com dados do
Sistema de Informações sobre Mortalidade, considerando a causa básica de
óbito. Coeficientes de mortalidade brutos, padronizados, específicos por idade
segundo região de residência e sexo foram calculados e as tendências
analisadas utilizando modelos de regressão polinomial. Resultados: a
tendência de mortalidade por hepatites virais B e C foi crescente em todas as
faixas etárias, Regiões e para ambos os sexos, sobretudo para o masculino. O
coeficiente médio de mortalidade por hepatite B foi 0,19 para cada 100 mil
habitantes com aumento linear anual de 0,012 (R2=0,92; p<0,001), destacandose a Região Norte, detentora dos maiores coeficientes de mortalidade e
incrementos anuais. Em relação à hepatite C, o coeficiente médio de
mortalidade para o país foi 0,70 por 100 mil habitantes com aumento linear
anual de 0,071 (R2=0,91; p<0,001). As Regiões Sul e Sudeste tiveram os mais
altos coeficientes de mortalidade e incrementos anuais. Quanto à neoplasia
maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas, a tendência foi crescente para
ambos os sexos. O coeficiente médio de mortalidade para o país foi 3,59 óbitos
por 100 mil habitantes com aumento linear anual de 0,020 (R2=0,60; p<0,001).
Conclusões: diferenças regionais quanto a qualidade das informações sobre
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mortalidade, oferta de serviços de saúde e diagnóstico, bem como evidências
de maior prevalência de fatores de risco para as doenças supracitadas no sexo
masculino poderiam explicar a tendência crescente dos coeficientes de
mortalidade observados.
Palavras-chave: hepatite B, hepatite C, neoplasias, carcinoma hepatocelular,
mortalidade, Brasil.
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TENDÊNCIAS E DIFERENCIAIS POR SEXO NA EXPECTATIVA DE VIDA LIVRE DE HIPERTENSÃO E
DIABETES: BRASIL, 1998-2008

Juliana Vaz de Melo Mambrini, Adriano Roner Melo Nogueira, Sérgio Viana Peixoto

Introdução O envelhecimento da população é um fenômeno global, e o Brasil é um dos países
com ritmo mais acelerado de envelhecimento ao redor do mundo. É alto o impacto do
envelhecimento nas condições de saúde da população, representando um dos maiores desafios
da saúde pública contemporânea. As doenças crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes
mellitus, assumiram ônus crescente e preocupante nas últimas décadas, constituindo juntas, em
2011, a primeira causa de hospitalizações no SUS.
Objetivos O objetivo do presente trabalho foi avaliar o impacto da hipertensão e do diabetes
sobre a expectativa de vida saudável da população brasileira.
Método As informações de mortalidade foram obtidas de tábuas de vida publicadas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as prevalências de hipertensão e diabetes,
por grupo etário, foram estimadas com informações da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio (PNAD), ambos para os anos de 1998, 2003 e 2008.
A estimativa da expectativa de vida “livre” de hipertensão e diabetes baseou-se no método de
Sullivan, que combina a experiência corrente da mortalidade da população, através de sua tábua
de vida, com a prevalência da doença crônica no mesmo período. Foram construídas tábuas de
vida segregadas por sexo, para cada período considerado.
Resultados Os resultados revelaram que a expectativa de vida aumentou para ambos os sexos
e se concentrou nos idosos mais velhos, chegando a 10% de aumento entre as mulheres com 80
anos e mais no período analisado. As estimativas mostraram que as mulheres apresentam uma
vantagem em relação aos homens no que diz respeito à expectativa de vida em todas as idades.
Apesar de viverem mais, a proporção dos anos vividos com hipertensão e diabetes é maior entre
as mulheres.
A tendência observada ao longo dos 10 anos aponta para um aumento proporcional relevante
do tempo vivido com hipertensão e diabetes na expectativa de vida total, para ambos os sexos.
Conclusão As doenças e incapacidades enfrentadas pelos idosos são resultado de experiências
passadas, incluindo cuidados com saúde e suas condições socioeconômicas. As políticas sociais
e de saúde devem contemplar a promoção da saúde durante todo o ciclo de vida do indivíduo,
de forma a minimizar o impacto no sistema decorrente do envelhecimento populacional.
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Programa Bolsa Família e utilização de serviços de saúde por crianças
menores de sete anos nas regiões Nordeste e Sul do Brasil
Elaine Tomasi, Meryene Bordon, Elaine Thumé, Denise Silva da Silveira,
Fernando Vinholes Siqueira, Bruno Pereira Nunes, Suele Manjourany Silva,
Mirelle Saes, Luiz Augusto Facchini
	
  

Introdução: O projeto “Perfil epidemiológico dos beneficiários do Programa
Bolsa Família (BF) e desempenho dos serviços de atenção básica à saúde”
avaliou estratégias públicas dirigidas às famílias com crianças e
adolescentes, em situação de vulnerabilidade. O objetivo deste estudo foi
comparar a utilização de serviços entre beneficiários do BF e nãobeneficiários. Métodos: Em 2010, estudo transversal de base comunitária,
em setores censitários urbanos da área de abrangência de unidades básicas
de saúde, nas regiões Nordeste e Sul, localizou 14.347 crianças menores de
sete anos As diferenças foram avaliadas entre beneficiários e não
beneficiários do BF com e sem perfil de elegibilidade, estratificadas por
região. Resultados: O percentual de crianças elegíveis e que não recebiam o
beneficio (mais pobres) foi mais de duas vezes e meia maior no Nordeste
comparada ao Sul (no Nordeste, 14,9% e no Sul, 5,6%). Em ambas as
regiões, as maiores prevalências de atendimento nas UBS foram observadas
entre os indivíduos com BF independentemente da renda, enquanto o uso de
pronto-socorro foi maior entre as crianças com renda mais alta. No Sul, a
ocorrência de hospitalização foi maior entre crianças que recebiam o
benefício e no Nordeste não houve diferença. O atendimento domiciliar foi
semelhante entre os grupos, em ambas as regiões. O contato com médico
especialista e odontólogo foi maior entre os grupos de renda per capita
superior a R$ 140,00, independentemente do benefício, em ambas as
regiões. Discussão: Estes resultados evidenciam avanços importantes do
programa no aumento de atendimento primário à saúde no país. Não
obstante, as prevalências de consulta com médico especialista e odontólogo
foram maiores para as crianças mais ricas, sem recebimento do Bolsa
Família, o que mostra que as iniquidades sociais no contato com profissionais
de saúde mais especializados ainda é um grande problema do SUS.
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Perfil da dependência de bebida de álcool entre homens e mulheres: um
estudo de base populacional realizado no Sul do Brasil.
Elaine Tomasi, Márcio de Almeida Mendes, Tiago N. Munhoz, Pâmela
Moraes Volz, Bruna Tomasi Sassi, Alicia Matijasevich Manitto
O consumo abusivo de álcool atualmente representa um importante problema
de saúde de pública no Brasil e, apesar de que estratégias e intervenções
vêm sendo adotadas para inibir este consumo, a dependência ainda atinge
significativa parcela da população. O objetivo deste estudo foi descrever a
dependência de bebida alcoólica e investigar fatores associados entre
adultos de Pelotas, RS. Foi realizado um estudo transversal, com amostra
representativa de adultos de 20 anos ou mais da zona urbana do município,
tendo como desfecho duas ou mais respostas positivas no teste CAGE.
Foram incluídos 2.924 adultos, dos quais 42% referiram o uso de bebida
alcoólica nos 30 dias anteriores à entrevista e 11% foram classificados como
dependentes. Após ajuste, a dependência foi cerca de duas vezes maior
entre os homens (RP=2,33; IC95% 1,88-2,88) e entre os indivíduos
deprimidos (RP=2,03; IC95% 1,60-2,59). Observou-se menor proporção de
dependência conforme o aumento da idade. Análises estratificadas por sexo
revelaram que, entre as mulheres, a idade e a depressão mantiveram-se
associadas à dependência de bebida de álcool. Entre os homens, observouse associação unicamente com a depressão, sendo a dependência
aproximadamente duas vezes maior entre os indivíduos deprimidos quando
comparados aos indivíduos não deprimidos. Novos estudos precisam avaliar
com maior detalhamento se a percepção do modo de beber é mais sensível
entre alguns grupos populacionais e o quanto estas possíveis diferenças
afetam as prevalências do consumo abusivo de álcool.
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Incidência do Near Miss Materno no parto e pós-parto hospitalar: dados da pesquisa
“Nascer no Brasil”.

Título:

Autores: Dias, M.A.B, Domingues, R.M.S.M., Nakamura-Pereira, M., Theme-Filha, M.M, Schilithz,
A.O.C, Gama, S.G.N., Diniz, S.G., Martins, A.L., Brum, I.R., Leal, M.C.

Introdução: Near miss materno (NMM) é um conceito desenvolvido pela Organização Mundial
de Saúde, sendo definido como o caso de “uma mulher que quase morreu, mas sobreviveu a
complicação que ocorreu durante a gravidez, parto ou até 42 dias após o fim da gestação”.
Pelos aspectos em comum com os casos de óbito materno, e por sua maior freqüência, é
considerada uma medida importante para avaliação da assistência ao ciclo gravídicopuerperal. Objetivo: Estimar a incidência de NMM no Brasil segundo características
demográficas, sociais e obstétricas da mulher e do tipo de assistência prestada. Métodos: A
pesquisa “Nascer no Brasil” é um estudo nacional, realizado no período de fevereiro de 2011 a
outubro de 2012, por meio da entrevista e análise de prontuários de 23.894 mulheres e seus
conceptos. Foi realizada análise para amostras complexas, com cálculo da incidência e risco
relativo segundo características maternas e utilização do teste estatístico qui-quadrado para
verificar diferenças entre proporções. Resultados: foram identificados 243 casos de NMM,
sendo estimada a ocorrência de 23.747 casos de NMM em 2011, em um total de 2.325.394
nascimentos vivos (nv) previstos no território brasileiro, resultando em uma incidência de 10,2
por 1.000 nv (IC 95%: 7,5-13,7). Os critérios clínicos para identificação do NMM foram os mais
prevalentes e tiveram incidência de 5,2 por 1.000 nv. O NMM esteve associado com a idade
materna maior ou igual a 35 anos (RR 1,6 IC 95%: 1,1-2,5), história de cesariana anterior (RR
1,9 IC 95%: 1,1-3,4), gestação de risco (RR 4,5 IC 95%: 2,8-7,0) e busca de maior número de
serviços para internação para o parto. Os hospitais localizados nas capitais (RR 2,2 IC 95%: 1,33,8) e os pertencentes ao SUS (RR 3,2 IC 95%: 1,6-6,6) também apresentaram maior incidência
de casos de NMM. A proporção de óbitos fetais e neonatais foi 8 vezes maior entre os casos de
NMM e a internação do recém-nato em UCI neonatal 3 vezes mais frequente (p < 0,001).
Conclusão: O estudo indica a necessidade de melhorias na qualidade dos serviços de atenção à
gestação e ao parto, com fortalecimento das redes de referência e contra-referência para o
atendimento das gestantes de risco, garantindo acesso aos serviços especializados em tempo
oportuno sempre que necessário.
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Prevalência de interações medicamentosas em pacientes internados em UTI
adulto do Sul do Brasil
Ana Paula Helfer Schneider1
Ângelo Bruno dos Santos Ávila1
1

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC

Introdução: Interação medicamentosa baseia-se na resposta farmacológica ou
clínica oriunda da interferência da ação de um determinado medicamento,
alimento ou qualquer substância química sobre o efeito de outro medicamento
administrado. As Interações medicamentosas potenciais, capazes de resultar em
reações adversas, constituem um importante indicador de qualidade de
prescrição. Dados encontrados na literatura revelaram que a incidência de
internações hospitalares em decorrência de interações medicamentosas de 3 a
5% nos pacientes que recebem até seis medicamentos, e até 20% naqueles que
recebem de dez a vinte medicamentos.
Objetivo: Determinar a prevalência e grau de severidade de interações
medicamentosas em pacientes internados em UTI adulto em um hospital do Sul
do Brasil.
Método: Estudo descritivo, transversal com população alvo constituída por
pacientes internados no período de janeiro à dezembro de 2012. Os dados foram
coletados dos prontuários médicos arquivados no hospital. Para analise das
interações medicamentosas foi considerada a primeira prescrição na UTI Adulto.
As interações medicamentosas foram identificadas a partir de duas bases de
dados informatizadas (Medscape® e o Micromedex®). Foram consideradas as
interações fármaco-fármaco contidas em uma mesma prescrição. Nos casos de
discordância entre as bases quanto à classificação de interação, foi adotada a de
menor gravidade. As interações foram classificadas em leve, moderada e grave.
Resultados: Foram analisadas 138 prescrições, o número de medicamentos
prescritos por paciente variou de 1 a 16 medicamentos, com média de 8,3
(DP±2,3). No total foram encontradas 955 potenciais interações: 12% graves, 69%
moderadas e 17% leves. Em 49% das prescrições havia pelo menos uma
potencial interação grave, 84% moderadas e 62% das prescrições com potencial
interação leve. A prevalência de interações graves foi maior nos homens (63,3%;
p>0,05), faixa etária de 60 anos ou mais (58% p<0,05) e com prescrição de 10 ou
mais medicamentos (60,9% p<0,001).
Conclusão: O estudo demonstra uma alta prevalência de potencias interações
medicamentosas em pacientes internados na UTI adulto. A associação encontrada
entre o número elevado de medicamentos por prescrição e interações
medicamentosas reforça a necessidade de acompanhamento farmacoterapêutico
em UTIs, buscando a otimização da farmacoterapia e prevenção de reação adversas
a medicamentos resultantes de interações.
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Excesso de peso em crianças de diferentes classes socioeconômicas e
regiões do município de Vitória/ES
Autores: Fabiola Naomi Eto; Carolina Perim de Faria; Maria Del Carmen Bisi
Molina.
Introdução: Diversos estudos realizados nas últimas décadas evidenciam o
aumento significativo do excesso de peso em crianças, independente do sexo e
condição socioeconômica. Objetivos: Identificar e analisar a variabilidade de
excesso de peso em crianças de diferentes classes socioeconômicas e regiões
do município de Vitória. Método: Foram utilizados dados de um estudo
transversal de base escolar conduzido com 1.236 crianças de sete a dez anos
de idade matriculadas nas redes de ensino públicas e privadas de Vitória.
Análise multinível foi adotada para analisar a contribuição dos níveis do modelo
para predição do excesso de peso nas crianças. Para tanto, foram
estabelecidos três níveis de análise: o nível da criança, do domicílio e das
regiões municipais. Foram gerados gráficos de diagnóstico do modelo para
identificar a significância da variabilidade da prevalência de excesso de peso
entre as classes socioeconômicas e regiões do município. Resultados: 23,7%
das crianças estavam com excesso de peso (sobrepeso e obesidade); 97,3%
da variabilidade do excesso de peso entre as crianças estudadas foi explicada
pelas variáveis relacionadas com a criança, enquanto apenas um pequeno
percentual dessa variabilidade foi atribuída às características do domicílio em
que a criança reside (1%), bem como as regiões do município (1,7%). Não
houve diferença significativa na prevalência de excesso de peso em crianças
de diferentes classes socioeconômicas; entretanto, em relação às regiões, as
crianças da região de Maruípe apresentaram maior prevalência de excesso de
peso. Conclusão: Por meio da análise multinível foi possível determinar a
importância dos níveis na explicação da variabilidade do excesso de peso nas
crianças do município de Vitória. Não foi identificada significância na
variabilidade de excesso de peso em crianças de diferentes classes
socioeconômicas, entretanto, foi encontrada maior prevalência de excesso de
peso nas crianças da região de Maruípe.

2532

Autores: Rafael de Freitas Gorczewski
Ronaldo Bordin

INTRODUÇÃO: A ESF é vista como meio capaz de garantir a expansão, qualificação e a
consolidação da atenção primária à saúde no país. Em dezembro de 2010 havia 31.660 equipes de
Saúde da Família implantadas em 5.294 municípios, com cobertura populacional estimada em
52,2%. No Rio Grande do Sul (RS), no mesmo período, existiam 1.210 equipes em 420 municípios,
com cobertura populacional de 35,5%. Dos 271 municípios do país sem ESF, 76 (28%) localizam-se
no RS e, destes, 53 (69,7%) possuíam menos de 10.000 habitantes. Apesar de 45% dos municípios
do país apresentar população até 10.000 habitantes, poucos estudos propuseram avaliar o
desempenho da ESF nos mesmos.
OBJETIVO: Avaliar o desempenho da ESF em quatro indicadores de saúde, no período de 2006 a
2010, em municípios menores de 10.000 habitantes do RS.
MÉTODO: Estudo ecológico, contendo 257 municípios como amostra, sendo 32 alocados no grupo
sem ESF e 225 no grupo com ESF. O grupo com ESF teve como critérios de inclusão a experiência
mínima de 55 meses de ESF implantada, no período de 2006-2010, e cobertura populacional
média, mínima, de 80%. No grupo sem ESF foram incluídos os municípios que não apresentaram
experiência da ESF nos anos 2000-2010. Como desfechos foram estabelecidos: proporção de
nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal, proporção de nascidos vivos de
mães com nenhuma consulta de pré-natal, cobertura da vacina tetravalente em menores de um
ano e a razão de exames citopatológicos (CP) em mulheres de 25 a 59 anos. O modelo estatístico
utilizado foi Equações de Estimação Generalizadas ajustando os resultados para Produto Interno
Bruto per capita, cobertura de saúde suplementar, escolaridade média das mães, população em
observação e ano.
RESULTADOS: A análise apontou que a proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de
pré-natal e a razão do CP no grupo com ESF apresentou, respectivamente, coberturas 0,052
(p=0,009) e 0,035 (p=0,005) maiores em comparação ao grupo sem ESF. A variável ano foi
sinalizada como associação positiva para proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas
de pré-natal (p=0,009),cobertura da 3ª dose da tetravalente (p<0,001) e negativa para razão do CP
(p<0,001).
CONCLUSÃO: Em síntese os resultados assinalam que o grupo de municípios com ESF apresentou,
em média,melhor desempenho comparado com o grupo sem ESF para os desfechos analisados.
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Avaliação do impacto do Programa Bolsa Família na incidência da
tuberculose no Brasil
Joilda Silva Nery, Davide Rasella, Rosana Aquino, Maurício Lima Barreto,
Susan Martins Pereira
Nery JS, Rasella D, Aquino R, Barreto ML, Pereira SM*
*Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia

Introdução: Diversos estudos têm demonstrado a influência dos determinantes
sociais sobre a transmissão e desenvolvimento da tuberculose. Entretanto,
apesar

do

acúmulo

de

evidências

que

condições

socioeconômicas

desfavoráveis sejam fatores de risco para a doença, até o momento, pouco se
conhece sobre o efeito de políticas de transferência condicional de renda, como
o Programa Bolsa Família (PBF). Políticas desta natureza impactam
positivamente em diferentes condições de morbimortalidade e podem contribuir
na redução de doenças relacionadas à pobreza, como a tuberculose. Objetivo:
avaliar o impacto do PBF na incidência da tuberculose no Brasil entre 20042011. Metodologia: Foi realizado um estudo ecológico longitudinal de 2004 a
2011, com 2.458 municípios brasileiros que apresentaram boa qualidade nos
indicadores de vigilância da tuberculose. As informações sócio – demográficas
e o número de casos novos de tuberculose em todas as formas foram obtidas
de bancos de dados nacionais. A exposição independente principal foi a
cobertura do PBF e desfecho foi a taxa de incidência da tuberculose. As
covariáveis selecionadas foram: cobertura municipal do Programa Saúde da
Família (PSF), incidência de AIDS, Índice de Gini, renda média municipal per
capita, taxa de analfabetismo, taxa de desemprego, taxa de urbanização e
média de moradores por domicílio. Foi realizada uma análise descritiva e
empregou-se a regressão negativa binomial para dados em painel com efeitos
fixos com modelos brutos e ajustados com as variáveis contínuas e
categorizadas. As análises foram realizadas no Stata versão 10. Resultados:
No período do estudo, observou-se um aumento na cobertura do PBF e PSF,
incidência de AIDS, renda média per capita e taxa de urbanização. Ocorreu um
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declínio, na incidência da tuberculose, taxa de analfabetismo, taxa de
desemprego, média de moradores por domicílio e Índice de Gini. Os resultados
preliminares apontam uma associação negativa (cobertura do PBF acima de
70%; RR=0.90 95% CI = 0.87 – 0.93) entre cobertura do PBF e incidência da
tuberculose, ou seja, municípios com maior cobertura do PBF apresentaram
uma redução estatisticamente significante na incidência da tuberculose nos
modelos bruto e ajustado pelas covariáveis selecionadas. Conclusão: Os
resultados apontam um impacto positivo do PBF nas taxas de incidência da
tuberculose no período de 2004-2011.
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A distribuição de preservativos masculinos e femininos é uma estratégia de prevenção de
DST e HIV esgotada, na cidade de São Paulo? Ou ainda há muito trabalho pela frente?
Autores: Ana Lucia Spiassi1, Maria Cristina Santos1, Solange Queiroz1, Claudia Renata dos
Santos Barros1,3 , Eliana Battaggia Gutierrez1,2.
1. Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo
2. Faculdade de Medicina da USP
3. Universidade Católica de Santos
Introdução: Informações sobre conhecimento, atitudes e práticas relacionadas ao HIV e outras
DST são importantes para geração de indicadores e subsidiar o enfrentamento da epidemia de
aids. Assim, em 2013, foi realizada a Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas
relacionada à DST, Aids e Hepatites Virais na população de 15 a 64 anos no município de São
Paulo (PCAP), com amostra representativa de 4.380 homens e mulheres, com seleção
equiprobabilística em 80 Setores Censitários. O planejamento amostral foi estratificado pelas
cinco regiões (Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Leste e Norte), e por homens e mulheres de 15 a 24
anos, de 25 a 34 anos, de 35 a 49 anos e de 50 a 64 anos. Entre as questões investigadas,
analisamos o acesso ao preservativo masculino (PM) e feminino (PF) no último ano segundo o
sexo. Os dados foram descritos por meio de proporções e o teste de hipótese utilizado foi o
Qui-quadrado de Pearson. Resultados: 50% dos entrevistados foram homens. Em relação ao
acesso de preservativo masculino, 45,5% do total não teve acesso, sendo a falta de acesso
maior entre as mulheres (p<0,001). Quanto aos locais de acesso, os mais citados foram
farmácia (37%), seguido de 21% que referiram acesso ao preservativo gratuito em Serviços de
Saúde, ambos com maior proporção entre os homens (p<0,001). O acesso, gratuito, em
escolas ou universidades, foi de 13% entre os 599 sujeitos que estavam estudando no
momento da entrevista, com maior proporção entre os homens (p<0,001). Já o preservativo
feminino era conhecido por 89,8% do total, com maior proporção entre as mulheres (p<0,001).
Entretanto, 9,3 % delas a ele tiveram acesso em Serviços de Saúde. Conclusão: Embora a
distribuição de PM e PF seja intensa e crescente, a PCAP nos informa que ainda há muito que
avançar neste campo: ofertar PM e PF fora das unidades de saúde, aumentar a oferta nas
escolas, ofertar o PF de forma mais extensivamente. O PM e de PF têm alta efetividade para
prevenção de DST e HIV, são estratégias que, longe de estarem esgotadas, devem ser
ampliadas para toda a população. Entretanto, devem ser incorporadas outras estratégias de
de acesso gratuito, capazes de alcançar a população que não frequenta as unidades de saúde.
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Crescimento intrauterino e nos primeiros anos de vida e transtornos mentais
comuns na vida adulta. Estudo de Coorte de Nascimentos de 1982, Pelotas-RS
Matijasevich A., Loret de Mola C., Gigante D.P, Barros F.C., Victora C.G., Horta B.L.

Introdução: Os transtornos mentais representam importante causa de incapacidade, de
dependência e de sofrimento na população. Determinantes ambientais, genéticos,
biológicos e comportamentais têm sido investigados na etiologia dos transtornos
mentais. A susceptibilidade para o desenvolvimento dessas doenças pode ser decorrente
de alterações sofridas durante as primeiras etapas da vida.
Objetivo: Analisar a associação entre o crescimento intrauterino e nos primeiros quatro
anos de vida e problemas de saúde mental na vida adulta.
Método: Os indivíduos pertencentes à Coorte de Nascimentos de Pelotas de 1982,
foram captados ao nascimento e acompanhados em distintos momentos durante a vida.
O último acompanhamento foi realizado quando os indivíduos pertencentes à coorte
tinham em média 30,2 anos (desvio padrão, DP=0.4). Foram identificados 4054
indivíduos vivos, dos quais 3700 aceitaram participar do estudo (taxa de
acompanhamento de 67,9%). Os transtornos mentais comuns (TMC) foram avaliados
com o instrumento SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire). Realizaram-se análises
brutas e ajustadas para potenciais fatores de confusão usando Regressão de Poisson.
Resultados: A prevalência de TMC aos 30 anos foi 24,2% (IC95% 22,8 – 25,7). Não
houve associação entre restrição do crescimento intrauterino ou baixo peso ao nascer e
TMC aos 30 anos. Indivíduos com déficit de escore-z de estatura/idade aos 24 e 48
meses apresentaram maior frequência de TMC aos 30 anos (OR 1,29 IC 95% 1,01-1,85
e OR 2,3 IC 95% 1,52-3,47; respectivamente). Após ajuste para características
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socioeconômicas ao nascimento, indivíduos com déficit de escore-z de altura/idade aos
48 meses continuaram apresentando maior risco de TMC (OR 2,01 IC95% 1,23-3,27).
No entanto, após ajuste para transtorno mental materno, a associação estudada deixou
de ser significativa.
Conclusão: Os resultados sugerem que parte do efeito da baixa estatura sobre os
transtornos mentais poderia estar mediado pelas características do ambiente familiar
onde o indivíduo se desenvolve.
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Título: Prevalência e Fatores de Risco Associados ao Excesso de Peso em
Comunidades Quilombolas do Rio Grande do
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INTRODUÇÃO: Comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais segundo
critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações
territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada à resistência à opressão
histórica sofrida. A obesidade é um importante fator de risco para doenças crônicas. No
entanto, há pouca literatura sobre a epidemiologia Do excesso de peso em populações
tradicionais. OBJETIVO: Determinar a prevalência e fatores associados ao sobrepeso e
obesidade em chefes de família decomunidades quilombolas. MÉTODOS:Estudo
transversal de base populacional em comunidades quilombolas do Rio Grande do Sul no
ano de 2011. Chefes de família reponderam a entrevista com questionário padronizado
com 120 perguntas, foram pesados e medidos por equipe treinada. Foram sorteadas 634
famílias, de 22 comunidades quilombolas, de 17 municípios do Estado, por amostragem
com probabilidade proporcional ao tamanho das comunidades. Foram entrevistadas 589
famílias. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi definida a partir do índice de massa
corporal maior 25kg/m². Realizou-se análise descritiva, bivariada e multivariada com
regressão de Poisson e nível de significância de 5%. O protocolo de pesquisa foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. RESULTADOS: A prevalência de excesso de peso foi 62% (IC95% 58,16;
66,14).Na análise ajustada, o sexo feminino (p<0,001), maior escolaridade em anos
(p<0,02), moradia no meio rural (p<0,001)e não fumar atualmente (p<0,001)foram
associadas a maior prevalência de excesso de peso. CONCLUSÕES: A prevalência
excesso de peso encontrada é maior que a referência para o Brasil e para o Estado, com
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socioeconômicas que são risco para o desenvolvimento de doenças crônicas. São
necessários mais estudos para compreender a dinâmica do excesso de peso nestas
comunidades e intervenções eficazes para reverter o preocupante quadro.
Descritores:Sobrepeso, Obesidade, comunidades quilombolas
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1

PREGNANCY, MATERNAL EXPOSURE TO ANALGESIC MEDICINES AND
LEUKEMIA IN BRAZILIAN CHILDREN < 2 YEARS OF AGE
Arnaldo C. Couto1,2, Jeniffer D. Ferreira1, Maria S. Pombo-de-Oliveira3, Sérgio Koifman1,
Brazilian Collaborative Study Group of Infant Acute Leukemia
1

Escola Nacional de Saúde Pública, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ

2

Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, UEZO, Rio de Janeiro, RJ

3

Instituto Nacional do Câncer, INCA, Rio de Janeiro, RJ

Background: Childhood leukemia etiology remains largely unexplored, mainly
according to the interaction of genetic and environmental risk factors.
Methods: This is a national hospital-based case-control study carried out in Brazil
among children 0-23 months recruited in cancer and general hospitals in 13 states.
Maternal medicines intake during pregnancy, analgesics included, was obtained through
face-to-face interviews with mothers of 231 leukemia cases and 411 controls.
Unconditional logistic regression was used to ascertain crude and adjusted (adj) odds
ratios (OR), and their 95% confidence intervals, on the association between maternal
analgesics use during pregnancy early age leukemia, EAL.
Results: Acetaminophen during the first trimester of pregnancy showed an OR=0.39
(95% C.I. 0.17-0.93) for acute lymphocytic leukemia (ALL) and an OR=0.37 (95% C.I.
0.16-0.88) for its use in second trimester. Regarding acute myeloid leukemia (AML), an
OR=0.11 (95% C.I. 0.02-0.97) was found following its use in the second trimester. For
ALL, the exclusive use of dipyrone during pre-conception showed an OR=1.63 (95%
C.I. 1.06-2.53), and also an OR=2.00 (95% C.I. 1.18-3.39) for dipyrone intake during
lactation.
Conclusion: These results suggest that acetaminophen use during pregnancy may have
a protective effect in EAL development in the offspring, while dipyrone use may act as
a risk factor for such outcome.
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Desigualdades socioeconômicas na obesidade abdominal entre funcionários técnicoadministrativos de uma universidade no Rio de Janeiro, Brasil: Estudo Pró-Saúde,
1999-2001.

Ronaldo Fernandes Santos Alves¹
Eduardo Faerstein¹

¹Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Introdução: O monitoramento das desigualdades socioeconômicas na saúde constitui
elemento chave na agenda de saúde pública internacional, e incluem métodos estatísticos
ainda pouco incorporados à prática epidemiológica brasileira. Objetivo: Apresentar os índices
angular (IAD) e relativo (IRD) de desigualdade para avaliar a desigualdade socioeconômica
na ocorrência de obesidade abdominal. Método: Foram utilizados dados seccionais de 3.040
participantes de 24 a 65 anos, referentes à linha de base do Estudo Pró-Saúde (EPS, 19992001). Obesidade abdominal foi definida segundo pontos de corte para circunferência
abdominal, aferida no nível do umbigo, de 88 cm para mulheres e 102 cm para homens.
Questionários autopreenchíveis foram usados para mensurar: nível educacional, renda
familiar per capita e variáveis demográficas. Empregaram-se regressão linear e logística,
respectivamente, no cálculo do IAD e IRD, onde a variável independente foi um escore
numérico, que considerou simultaneamente o tamanho populacional de cada categoria
socioeconômica e os dados de todas essas categorias. Todas as análises foram estratificadas
por gênero e ajustadas por idade. Resultados: A prevalência de obesidade abdominal foi
maior entre mulheres (43,2% IC95% 40,8 – 45,6) do que entre homens (24,3% IC95% 22,0 –
26,7). Entre as mulheres, observou-se associação monotônica e inversa entre ambos os
indicadores de posição socioeconômica e obesidade abdominal, enquanto que entre os
homens não foram observadas associações com tais indicadores. Portanto, aplicado somente à
população feminina, o IAD e o IRD sumarizaram a desigualdade na prevalência de obesidade
abdominal, ajustada por idade, entre sete categorias educacionais (IAD 24,1% IC95% 15,4 –
32,8; IRD 2,8 IC95% 1,9 – 4,2) e quintis de renda per capita (IAD 15,0% IC95% 6,9-23,0;
IRD 1,9 IC95% 1,3 – 2,8). Conclusão: As medidas de desigualdade IAD e IRD podem
oferecer contribuições importantes para o estudo das desigualdades em saúde, adicionalmente
às medidas mais tradicionais (riscos relativos e atribuíveis), e são imprescindíveis ao
monitoramento da obesidade abdominal.

Palavras-chave: Desigualdades em Saúde; Posição Socioeconômica; Obesidade Abdominal;
Índice Angular de Desigualdade; Índice Relativo de Desigualdade.
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Título: Situação epidemiológica da hanseníase em uma área endêmica no Brasil: 20012012
Autoras: Lúcia Rolim Santana de Freitas, Leila Posenato Garcia, Elisabeth Carmen
Duarte
Introdução: A hanseníase ainda é um importante problema de saúde pública no Brasil.
Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará e Maranhão foram os estados com maior
incidência no país, em 2012.
Objetivos: Descrever a situação epidemiológica, espacial e temporal da hanseníase em
um agregado de municípios de alto risco de transmissão, no período 2001-2012.
Métodos: Foi realizado estudo ecológico de série temporal e análise espacial com dados
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram incluídos 692
municípios dos estados de Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Pará e Maranhão. Foram
calculados os seguintes indicadores epidemiológicos da hanseníase: taxa de incidência,
taxa de incidência em menores de 15 anos e taxa de casos novos com grau 2 de
incapacidade, por 100 mil habitantes. A tendência anual dos indicadores foi calculada
utilizando o processo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA). A
estatística espacial scan foi utilizada para detectar clusters significativos dentro da área
de estudo.
Resultados: No período 2001-2012, foram notificados 176.929 casos de hanseníase no
agregado de estados, representando 52,8% de todos os casos do Brasil. O modelo
ARIMA mostrou uma redução anual na taxa de incidência de 3,417 casos/100 mil
habitantes (P<0,001). Entre menores de 15 anos, houve redução anual de 0,770
casos/100 mil habitantes nesta faixa etária (P=0,001). A taxa de casos com grau 2 de
incapacidade apresentou redução anual de 0,028/100 mil habitantes (P=0,041). Do total
dos municípios estudados, 399 (57,7%) foram considerados hiperendêmicos (média
anual da incidência de casos novos > 40 casos/100 mil habitantes). A estatística espacial
scan identificou 48 clusters significativos para a taxa de incidência de hanseníase, 41
deles localizados nos estados do Pará, Maranhão e Mato Grosso. Foram também
identificados 22 clusters significativos para a taxa de incidência em menores de 15 anos,
e 20 clusters significativos para a taxa de casos novos com grau 2 de incapacidade.
Conclusão: Apesar da redução na detecção de casos de hanseníase no país, existe a
necessidade de intensificar as ações de controle da doença, especialmente nos clusters
identificados, com o objetivo de alcançar a meta de eliminação da doença como
problema de saúde pública.
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Consumo de leite e pressão arterial: estudo de randomização mendeliana na coorte
de nascimentos de 1982 de Pelotas, RS.
Fernando Pires Hartwig, Bernardo Lessa Horta, Cesar Gomes Victora
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Departamento de Medicina Social,
Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, Brasil.

Introdução
Evidências sugerem que o consumo de leite protege contra doenças cardiovasculares
por reduzir a pressão arterial. Contudo, hábitos alimentares associam-se a variáveis
socioeconômicas e de estilo de vida, dificultando a eliminação de confundimento.
Estudos de randomização mendeliana podem fortalecer a inferência causal.
Objetivos
Avaliar a associação entre consumo de leite e pressão arterial utilizando o SNP
rs4988235 como variável instrumental.
Metodologia
Em 1982 todos os nascimentos de mães residentes na área urbana de Pelotas, RS,
incluídos em um estudo de coorte e acompanhados ao longo da vida. Em 2004/5 os
participantes foram entrevistados e uma amostra de sangue coletada, sendo DNA
extraído e genotipado usando plataforma Omni 2.5M (Illumina). Em 2012/13,
informação sobre consumo de leite foi obtida usando o questionário de frequência
alimentar. Análises envolvendo o SNP foram ajustadas para estratificação populacional.
Resultados e conclusão
Foram analisados 3736 indivíduos. O SNP estava em equilíbrio de Hardy-Weinberg
(P=0,200). A prevalência do genótipo associado à má absorção de lactose (C/C) foi
maior em pretos (71,3%) do que em brancos (37,4%). Indivíduos C/C apresentaram
consumo de leite, em média, menor em 41,2 ml/dia (intervalo de confiança de 95%:
17,7; 64,7) comparados a indivíduos C/T-T/T.
O consumo de leite foi inversamente associado com pressão sistólica e diastólica, com
uma redução média (por decilitro/dia) de 0,30 mmHg (IC 95%: 0,45; 0,15) e 0,33 (IC
95%: 0,44; 0,21), respectivamente, após ajuste para confundidores.
Contudo, não houve associação entre o SNP e pressão arterial, mesmo após
estratificação por sexo. Nas análises ajustadas, os coeficientes observados foram de 0,29
(IC 95%: -0,63; 1,21) e 0,33 mmHg (IC 95%: -0,37; 1,04) para pressão sistólica e
diastólica, respectivamente. Além de pequenos, a maioria dos coeficientes apresentou
sentido oposto ao observado nas análises anteriores. Comparando os genótipos C/T e
T/T, os coeficientes foram demasiadamente diferentes para suportar o efeito dominante.
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Estes resultados sugerem que o efeito protetor do consumo de leite na pressão arterial
observado em estudos observacionais é possivelmente devido à confusão residual.
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Diferenciais de gênero na associação entre atividade física e mortalidade geral
na Coorte de Idosos de Bambuí
Sérgio Viana Peixoto, Juciany Rodrigues de Oliveira Ramalho, Juliana Vaz de Melo
Mambrini, Josélia Oliveira Araújo Firmo, Maria Fernanda Lima-Costa
Centro de Pesquisas René Rachou – Fiocruz Minas
Introdução: apesar de alguns estudos reportarem a inatividade física como

preditora independente da mortalidade entre idosos, a literatura apresenta
algumas divergências sobre esse efeito, sobretudo em relação ao sexo e faixa
etária. Os estudos existentes foram conduzidos em populações idosas de
países desenvolvidos, sendo essa associação ainda não pesquisada no Brasil.
Objetivo: avaliar a associação entre gasto energético (GE) em atividades físicas e o
risco de morte por todas as causas entre idosos residentes em Bambuí, Minas Gerais.
Método: os dados para o presente estudo são provenientes da Coorte de Idosos de
Bambuí, iniciada em 1997, quando todos os residentes com 60 anos ou mais foram
convidados a participarem do estudo. O nível de AF foi avaliado na linha de base,
estimando-se o GE em MET (taxa de equivalentes metabólicos), segundo o
Compêndio de AF. Os dados de mortalidade foram obtidos até 31 de dezembro de
2007, sendo os óbitos confirmados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade.
Foi utilizado o modelo de riscos proporcionais de Cox para avaliar a associação entre
o GE (dividido em tercis) e o risco de mortalidade no período de 10 anos de
seguimento, considerando o ajuste por variáveis de confusão. Resultados:
participaram da presente análise 1378 (85,8%) idosos, sendo a taxa de mortalidade
geral na coorte igual a 46,5 por 1000 pessoas-ano. Na análise ajustada, foi observada
uma interação significativa (p<0,05) entre as variáveis sexo e GE, demonstrando que o
efeito da AF na mortalidade foi significativo apenas entre os homens. O resultado
dessa análise mostra que os homens apresentaram menor risco de morte, tanto no
segundo tercil (HR=0,59; IC95%:0,43-0,81), quanto no terceiro tercil (HR=0,47;
IC95%:0,34-0,66) de GE, em comparação àqueles com menor nível de AF. Diferenças
significativas na sobrevida de homens e mulheres foram observadas apenas no
primeiro (p<0,001) e segundo (p=0,004) tercis de GE, mas não entre idosos com maior
nível de AF (p=0,217). Conclusão: esses resultados mostram os benefícios da AF na
redução do risco de morte entre homens idosos residentes em um país da América
Latina, chamando atenção para a importância de se considerar a interação da AF com
sexo na sobrevida de idosos.
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Risco cardiovascular em adolescentes com baixo peso ao nascer: um estudo de
coorte.
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Carlos Henrique Morais de1, Pinto Lívia Rocha de Miranda3, Félix Karen da Silva3,
Alves Renata de Sousa4, Carvalho Francisco Herlânio Costa1
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Introdução: Estudos sugerem que os efeitos do nascimento com baixo peso
estendem-se ao longo da vida e pioram os fatores de risco cardiovasculares,
principalmente nos países com baixos rendimentos, onde esse efeito parecer mais
grave. Objetivos: Avaliar os fatores de risco cardiovascular entre adolescentes que
nasceram com baixo peso e que vivem em região de baixo nível socioeconómico no
Brasil. Método: Tratou-se de uma coorte retrospectiva, que avaliou 86 adolescentes
expostos ao baixo peso ao nascer (BPN) e 86 não expostos (peso normal ao nascerPNN), entre 10 e 20 anos, nascidos em uma maternidade de referencia para
atendimento de risco obstétrico e neonatal. Os pacientes realizaram avaliação
antropométrica, laboratorial e endotelial (dilatação mediada por fluxo da artéria
braquial). Considerou-se disfunção endotelial a dilatação da artéria braquial menor
que 10%. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para determinação da normalidade das
variáveis. Os testes T-Student e Mann-Whitney foram utilizados para comparação das
médias e o qui-quadrado e Exato de Fisher, para comparação entre os grupos.
Resultados: Os grupos foram comparáveis em idade (BPN=12,8; PNN=13,6 anos;
p=0,21) e sexo. Não houve diferenças significativas nos dados antropométricos atuais
e nem na história familiar de DCV (p=0,21), renda familiar (p=0,81) e escolaridade
materna (p=0,82), bem como nos parâmetros clínicos. A pressão arterial sistólica
esteve mais elevada no grupo com BPN (p=0,07), sem atingir significância estatística.
Os dados da avaliação bioquímica mostraram-se similares entre os adolescentes. A
síndrome metabólica esteve presente em três casos do BPN e quatro casos do PNN
(p=0,70). O número de componentes da síndrome foi, em media, de 0,6 no BPN e de
0,5 no PNN (p=0,77). O diâmetro basal e após a oclusão e a dilatação resultante da
ação do fluxo sanguíneo turbulento sobre a artéria braquial mostraram-se semelhantes
entre os grupos. A presença de disfunção endotelial foi de 25 (29,1%) no BPN e de
31(36,1%) no PNN (p=0,33). Conclusão: O baixo peso ao nascer não se associou
com risco cardiovascular elevado em adolescentes no Brasil. Esses dados corroboram
com estudos longitudinais nacionais e internacionais em países com baixos
rendimentos.
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Desigualdades sociais no acesso à assistência pré-natal numa Região
Metropolitana do Sudeste, Brasil.
Carolina Dutra Degli Esposti, Edson Theodoro dos Santos Neto, Adauto
Emmerich Oliveira, Rejane Sobrino Pinheiro, Claudia Travassos
RESUMO
Introdução: A quantidade de consultas pré-natais tem aumentado no Brasil.
Porém, persistem baixos percentuais de adequação do cuidado às políticas de
saúde associadas às condições sociodemográficas desfavoráveis. Objetivo:
Analisar as desigualdades sociais no desempenho da assistência pré-natal no
Sistema Único de Saúde (SUS) da Região Metropolitana da Grande Vitória,
Espírito Santo, Brasil. Métodos: Realizou-se um estudo seccional, com coleta
de informações do cartão da gestante e entrevistas com 1215 puérperas
residentes na região, internadas em estabelecimentos do SUS para o parto,
entre abril 2010 e fevereiro de 2011. Coletaram-se informações sobre a
assistência médica no pré-natal e características sociais maternas
(escolaridade, classe econômica, condições gerais de moradia e região de
moradia). Foram calculadas frequências relativas e absolutas para as
atividades previstas no Programa de Humanização do Pre-natal e Nascimento.
Testes de Qui-quadrado testaram a associação entre desempenho do pré-natal
e variáveis sociais maternas. Resultados: A análise revelou baixos percentuais
de cumprimento das atividades preconizados pela política: mínimo de seis
consultas pré-natais (61,9%), início do pré-natal até o 4º mês de gestação
(39,3%), exames iniciais (62,7 a 70,1%) e de repetição (em torno de 33,0%),
manejo do risco gestacional (91,0%) e atividades educativas (17,9%). Apenas
1% das gestantes cumpriram todas as etapas previstas no PHPN. Na análise
segundo local de moradia, o município de Vitória em geral apresentou maiores
percentuais de cumprimento dos procedimentos (entre 76,9 e 34,6%) que o
conjunto dos outros municípios da região (entre 71,8 e 31,7%). O acesso
inadequado ao pré-natal, que consiste na realização de menos de seis
consultas e/ou início do pré-natal depois do 4º mês de gestação, esteve
associada à baixa escolaridade (p=0,000), baixa classe econômica (p=0,022),
condições gerais de moradia inadequadas (p=0,003) e local de moradia fora de
Vitória (p=0,000). Conclusões: Foram revelados baixos percentuais de
cumprimento das atividades estabelecidas pela política e marcadas iniquidades
sociais no acesso ao pré-natal. Esses pontos de fragilidade precisam ser
observados para reorganizar dos serviços públicos de saúde, promovendo a
oferta de um cuidado pré-natal de qualidade.
Palavras-chave: cuidado pré-natal, desigualdades em saúde, qualidade da
assistência à saúde
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Mudança do tipo de parto na gestação subsequente rápida e fatores associados.
RIAL, L.A.D.; AMOÊDO, N. A.; COSTA, G. B.; GUILLEN, L. C. T.; ANDRADE FILHA, I. G.;
VIEIRA, C. L.; COELI, C. M.
Objetivos: estimar a proporção de mudança de tipo de parto na gestação subsequente rápida e fatores
associados. Métodos: A base de dados utilizada foi formada a partir do relacionamento probabilístico
entre os registros de nascidos vivos, em 2002, de mães residentes na cidade do Rio de Janeiro e os
registros de nascimentos ocorridos entre 2003 e 2004. Foram selecionados registros de gestações únicas
com intervalo interpartal de 24 meses de mulheres com idade entre 20 e 29 (N=1300). Foi calculada a
proporção de gestantes segundo a mudança do tipo de parto em ambas as gestações (sem mudança,
vaginal/cesárea, cesárea/vaginal). Foi avaliada a associação entre a mudança de tipo de parto com as
seguintes variávies: maternas (idade e escolaridade), presença de desfecho adversos no recém-nascido
na gestação índice (prematuridade e baixo peso), e consultas pré-natal na gestação subsequente
empregando-se regressão logística multinomial. Resultados: 16,5% mulheres apresentaram mudança
do tipo de parto (vaginal/cesáreo- 11,9%; cesáreo/vaginal- 4,6%). Considerando a categoria “sem
mudança” como referência foi observado que as mulheres com escolaridade de 12 anos e mais
apresentaram a metade da chance de apresentar uma mudança de parto vaginal para cesáreo, quando
comparada as de menor escolaridade (OR ajustada=0,50; IC 95% 0,30 a 0,85), enquanto sete ou mais
de consultas de pré-natal aumentou a chance dessa mudança (OR ajustada=1,96; IC 95% 1,38 a 2,80).
Já em relação a mudar de parto cesáreo para vaginal, apenas a história de desfecho adverso na gestação
índice se mostrou associada(OR ajustada=1,99; IC 1,1 a 3,72). Conclusão: Nossos resultados
mostraram que a maioria das mulheres mantém o mesmo tipo de parto, sendo que a escolaridade
materna, o número de consultas de pré-natal e a ocorrência de desfechos adversos na gestação índice
podem influenciar a mudança.
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FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM LONGO PRAZO EM MULHERES
ACOMETIDAS POR PRÉ-ECLÂMPSIA: UMA COORTE RETROSPECTIVA
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Introdução: A pré-eclâmpsia é uma das mais graves condições que acometem a mulher no
período gestacional. Estudos mostram que seus efeitos não se resumem ao período da
gestação, acarretando risco cardiovascular adverso em longo prazo. Objetivos: Analisar
fatores de risco cardiovascular em mulheres com antecedente de pré-eclâmpsia. Método:
Coorte retrospectiva realizada em uma Maternidade Terciária de Fortaleza-Ce. Foram
avaliadas 143 mulheres (50 com história de pré-eclâmpsia e 93 sem esta complicação) cujos
partos ocorreram entre 1992 e 2002. As pacientes realizaram avaliação antropométrica,
laboratorial e da função endotelial (dilatação fluxo-mediada da artéria braquial). Utilizou-se
teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade, t-Student e Mann-Whitney para
comparação das médias e o teste do qui-quadrado e Exato de Fisher para comparação entre os
grupos. Calculou-se a OR para as variáveis que se mostraram estatisticamente significantes,
considerando p<0,05. Resultados: O período de seguimento médio foi de 15,2±3,5 anos. O
estudo mostrou que mulheres com história de pré-eclâmpsia apresentam maiores valores de
IMC, PAS, LDL-C e glicemia em jejum (p=0,03; 0,03; 0,02 e 0,02, respectivamente).
Mostrou-se estatisticamente significante o uso de anti-hipertensivos (p=0,03) e encontrou-se
tendência ao uso de hipoglicemiantes (p=0,05). Encontrou-se uma frequência de disfunção
endotelial de 60% entre as expostas, demonstrando diferença estatisticamente significante
entre os grupos (p=0,01). Foi identificada Síndrome Metabólica em 80% das expostas, com
diferença entre os grupos quanto ao diagnóstico e o número de componentes da síndrome
(p=0,01). As pacientes do grupo exposto apresentaram maiores pontuações no Escore de
Risco de Framingham e no Escore Global de RCV (p=0,03; 0,01). Conclusão: O estudo
apresenta um perfil de risco cardiovascular desfavorável em pacientes com história de préeclâmpsia corroborando com dados da literatura e contribuindo para embasar a necessidade de
um melhor acompanhamento no pós-parto em longo prazo de mulheres com história desta
complicação obstétrica.
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Desigualdades na ocorrência de multimorbidade em idosos: estudo de base populacional
no sul do Brasil
Autores: Bruno Pereira Nunes, Mariângela Uhlmann Soares, Elaine Tomasi, Fernando
Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Suele Manjourany Silva Duro, Mirelle de
Oliveira Saes, Louriele Wachs, Luiz Augusto Facchini, Elaine Thumé
Introdução: A multimorbidade em idosos pode ser considerada um problema de saúde pública
devido a sua alta prevalência e seu efeito em indicadores de saúde. Além disso, o cuidado
adequado de indivíduos com múltiplas doenças é um desafio. Não obstante, poucas
informações sobre esse fenômeno são encontradas no Brasil. Assim, objetivou-se avaliar a
prevalência e os fatores associados a multimorbidade em idosos. Método: Estudo transversal
de base populacional realizado por meio de entrevista domiciliar a 1593 indivíduos de 60 anos
ou mais, em um município de médio porte do Sul do Brasil. A multimorbidade foi definida
como a presença de pelo duas das nove morbidades: déficit cognitivo – avaliado pelo MiniExame do Estado Mental (MEEM), sendo positivos aqueles com 22 pontos ou mais;
incapacidade para atividades básicas de vida diária (AVD) (avaliada através da escala de
Lawton & Brody, classificados com incapacidade os idosos que relataram precisar de ajuda
para no mínimo uma das cinco atividades; depressão (avaliada pela Escala de Depressão
Geriátrica com total de 15 pontos - presente: escore de 0 a 5); diagnósticos médicos de
hipertensão arterial; de diabetes; de derrame; de problema cardíaco; de problema de coluna; de
reumatismo/artrite; de problema renal; e de problema pulmonar. As variáveis independentes
foram: sexo, idade, cor da pele autorreferida, situação conjugal, classificação econômica e
escolaridade. Utilizou-se regressão de Poisson para as análises brutas e ajustadas. O projeto do
presente estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética. Resultados: A prevalência de
multimorbidade foi 68,6% (IC95%: 66,3; 71,0). Na análise bruta, todas as variáveis
independentes estavam associadas ao desfecho. Após ajuste, sexo, idade, cor da pele e
escolaridade mantiveram-se associadas, sendo que as mulheres, idosos com 75 anos ou mais,
de cor da pele parda/amarela/indígena e indivíduos sem escolaridade tiveram 32% (p<0,001),
10% (p=0,037), 12% (p=0,007) e 42% (p<0,001) mais ocorrência de multimorbidade quando
comparados aos homens, idosos com 60 a 64 anos, de cor da pele branca e indivíduos com 8
anos ou mais de estudo, respectivamente. Conclusão: A prevalência encontrada de
multimorbidade pode ser considerada alta. Desigualdades na ocorrência da multimorbidade
foram evidenciadas com a escolaridade apresentando a maior força de associação.
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DETERMINANTES CONTEXTUAIS SOCIOECONÔMICOS E DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE ASSOCIADOS AO NEAR MISS MATERNO.
NUNES, K.C.F.G; ROSENDO, T.M.S.S; RONCALLI, A.G.
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte
Karla Cristina Franco Guimarães Nunes; Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo; Angelo
Giuseppe Roncalli
INTRODUÇÃO: As iniquidades em saúde constituem as desigualdades que podem ser
evitadas por ações e políticas públicas e consideradas socialmente injustas. As discussões
voltadas para o estudo da morbidade materna grave, ou near miss materno, têm sido
estimuladas pelo fato desse indicador refletir as iniquidades a que as mulheres estão expostas
e que podem ser percebidas na análise das questões socioeconômicas, de gênero, de raça, e de
acesso aos serviços de saúde. O estudo de determinantes contextuais se justificam diante da
sua factibilidade e da importância que têm no campo da saúde materna. OBJETIVO:
Identificar os fatores contextuais socioeconômicos e de assistência à saúde na atenção básica
associados ao near miss materno e a suas condições marcadoras a partir dos registros do
Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) e das bases de
dados nacionais que fornecem informações socioeconômicas e de assistência à saúde.
MÉTODO: Trata-se de um estudo ecológico que utilizou como unidade de análise os dados
agregados de 63 clusters formados pelos municípios do Rio Grande do Norte, Brasil, através
do método Skater de regionalização de áreas. Além da razão de near miss materno, foram
utilizadas como variáveis dependentes a razão de desordens hipertensivas e de hemorragia.
Para cada desfecho, após a análise bivariada as variáveis com p<0,2 foram selecionadas para
o modelo de análise de regressão linear múltipla, considerando limite de significância de 5% e
um intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: A razão de near miss materno média foi
de 36,67/1.000 mulheres (DP: 17,90). Para as condições marcadoras, a maior média foi a de
pré-eclampsia (µ:24,66; DP: 15,14), seguida da hemorragia (µ:4,5; DP: 3,9). Na análise de
regressão linear múltipla, houve associação significativa entre o near miss materno e variáveis
relacionadas à pobreza (p<0,05) e à pior assistência na atenção básica (p=0,001). As
desordens hipertensivas também associaram-se à pobreza (p=0,021) e à pior assistência
(p=0,001) e a ocorrência de hemorragia associou-se ao indicador de mortalidade infantil
(p=0,041). CONCLUSÃO: Pôde-se constatar que a ocorrência de near miss materno está
relacionada a condições socioeconômicas desfavoráveis e a uma assistência à saúde de pior
qualidade que são reflexo de políticas públicas que reforçam a iniquidade em saúde.
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FATORES ASSOCIADOS À MORBIDADE MATERNA EM NATAL, RN, BRASIL.
ROSENDO, T.M.S.S.; RONCALLI, A. G.; NUNES, K.C.F.G.
Tatyana Maria Silva de Souza Rosendo
Angelo Giuseppe Roncalli
Karla Cristina Franco Guimarães Nunes
INTRODUÇÃO: O estudo da morbidade materna como um todo, não só dos casos mais graves,
como os de near miss materno, possibilita a identificação das mulheres mais vulneráveis e
pode direcionar o planejamento de medidas de prevenção e de assistência para que a cadeia
de eventos que pode culminar com a morte materna, seja interrompida a tempo. OBJETIVO: O
objetivo deste estudo foi identificar os fatores associados à morbidade materna no município
de Natal/RN, Brasil. MÉTODO: Trata-se de um estudo seccional, de base populacional que
entrevistou 848 mulheres de 15 a 49 anos que engravidaram nos últimos cinco anos. O
desfecho considerado foi o número de complicações no período gravídico-puerperal com o
qual foram realizadas análises bivariadas e a análise múltipla hierárquica utilizando a regressão
de Poisson determinando a razão de prevalência (RP) com nível de significância de 5% e
intervalo de confiança de 95% (IC95%). RESULTADOS: A prevalência de complicações no
período gravídico-puerperal foi de 21,2% (IC95%18,3 – 24,5). A hemorragia (10,7%) e a
infecção urinária (10,7%) foram as condições clínicas mais relatadas e a permanência no
hospital por mais de uma semana após o parto foi a intervenção mais frequente (5,4%). O
número de complicações foi maior nas mulheres da raça preta/parda (RP:1,23,IC95%:1,041,46), com pior situação socioeconômica (RP:1,33;1,12-1,58), que fizeram o pré-natal no
serviço público (RP:1,42;IC95%: 1,16-1,72), que não foram orientadas sobre lugar onde
deveriam fazer o parto (RP: 1,24;IC95%:1,05-1,46), que fizeram o parto no serviço público
(RP:1,63;IC95%: 1,30-2,03), que percorreram mais de um hospital para realizar o parto (RP:
1,22;IC95%: 1,03-1,45) e que não tiveram acompanhante em todos os momentos da
assistência ao parto (RP: 1,25;IC95%:1,05-1,48). No modelo final de regressão múltipla ter pior
condição socioeconômica (RP: 1,21;IC95%:1,02-1,44) e realizar o parto no serviço público (RP:
1,54;IC95%:1,25-1,90) permaneceram associados significativamente ao desfecho.
CONCLUSÕES: O fato de o maior número de complicações no período gravídico puerperal
estar associado a piores condições socioeconômicas e à assistência ao parto no serviço público
aponta para a necessidade de políticas públicas que reduzam as desigualdades em saúde e que
melhorem a assistência materna no setor público.
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Associação entre o trabalho materno e desnutrição em crianças brasileiras
menores de cinco anos
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Introdução: Apesar da prevalência da desnutrição infantil ter diminuído muito no
Brasil, tal agravo continua a ser um relevante e permanente problema de saúde pública.
Além do contexto social na qual a criança vive, a desnutrição infantil pode ser
determinada pela figura materna, um forte interlocutor da criança com o ambiente.
Objetivo: Este estudo tem como objetivo investigar a associação entre ocupação
materna e desnutrição em crianças menores de cinco anos em amostra representativa da
população brasileira.
Metodologia: Foram estudadas 4.226 crianças menores de cinco anos, com suas
respectivas mães com idades entre 15 a 49 anos, que responderam a Pesquisa Nacional
de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) do ano de 2006. A ocupação
materna foi definida se a mãe respondeu que trabalhava além das atividades domésticas.
O índice altura/idade (AIZ), em escores z, foi categorizado segundo critérios da
Organização Mundial de Saúde (2006), sendo consideradas desnutridas as crianças com
AIZ menores que -2 desvios padrão. As regressões linear e logística foram utilizadas
para avaliar a associação da ocupação materna e o índice altura/idade dos filhos.
Utilizou-se o nível de significância estatística foi de 5% (p<0,05). Os modelos foram
ajustados por características sociodemográficas. Os dados foram processados e
analisados através do programa STATA 11.0.
Resultados: A idade média ±EP das crianças e das mães estudadas foram 02 ± 0.03 e
27 ± 0.2 anos, respectivamente. Observou-se que 41% das mulheres trabalhavam além
das atividades domésticas. A desnutrição esteve presente em aproximadamente 9 % das
crianças. O trabalho materno se associou ao AIZ de forma linear. Após ajuste por
escolaridade materna, renda do domicílio em quartis, região, cor da pele e idade da mãe,
crianças cujas mães trabalhavam além das atividades domésticas apresentaram 0,2 AIZ
menor que aquelas cujas mães declararam não trabalhar (p=0,003). Análises com a
variável AIZ categorizada não mostrou associação.
Conclusão: Os resultados apontam para possível relação entre a ocupação materna e a
ocorrência de desequilíbrio nutricional dos filhos, mais especificamente da desnutrição.
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Diferenças socioeconômicas no crescimento linear de crianças Xavante: resultados do
estudo longitudinal com população indígena do Brasil Central.
Aline Alves Ferreira1; James R. Welch2; Geraldo Marcelo da Cunha2; Carlos E. A.
Coimbra Jr. 2
1-Instituto de Nutrição Josué de Castro – Universidade Federal do Rio de Janeiro (INJC/UFRJ)
2-Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ)

O contexto no qual se encontra inserido o povo Xavantetem sido marcado por rápidas
mudanças socioeconômicas e ambientais, com repercussões sobre seu sistema alimentar
e estado nutricional, especialmente o crescimento em crianças. O crescimento linear de
crianças indígenas sul-americanas tem sido, em geral, descrito a partir de estudos
transversais com foco na prevalência de desnutrição. O objetivo desse estudo
foidescrever o padrão de crescimento linear de crianças Xavante < 5 anos ao longo do
tempo e analisar seus fatores associados. Foram realizadas 6 ondas de seguimento, com
intervalos de 6 meses (julho/2009 à janeiro/2012) em 2 aldeias indígenas Xavante,
Brasil Central. Utilizou-se o modelo aditivo generalizado misto (GAMM) para a
construção da curva de crescimento das crianças, de acordo com sexo e idade,
considerando a estrutura de correlação existente e utilizando o programa estatístico R
2.15.0. Variáveis socioeconômicas (renda per capita, escolaridade dos pais, local de
moradia), demográficas (sexo, aglomeração, número crianças <5 anos/domicílio) e
maternas (idade, estado nutricional, paridade) foram analisadas em relação à estatura
(variável resposta). Sexo, local de moradia (aldeia), renda e aglomeração foram as
variáveis selecionadaspara posterior ajuste, permanecendo todas no modelo final,
ajustados pela função spline da variável idade. A estatura das crianças Xavante foi
inferior à mediana da curva de referência da OMS, aproximando-se, nos primeiros anos
de vida, do percentil 3. As meninas são 1,49 cm menores que os meninos e as crianças
daaldeia 2 são 0,81 cmmenores que as da aldeia 1. Ter mais moradores no domicílio
implica em uma menor estatura (média de 0,04 cm) e a diferença na estatura entre duas
crianças da mesma idade pode chegar a 1,22 cm,em média. Desigualdades
socioeconômicas refletidas na estatura são consistentemente observadas através de
diferentes variáveis, onde grupos desfavorecidos, como os Xavante, tendem a ser
menores em tamanho na infância. A reorientação recente das economias indígenas,
como nos Xavante, pode amplificar desigualdades socioeconômicas com impactos a
partir dos primeiros anos de vida, sinalizando para a permanência de disparidades em
saúde que se interpõem entre indígenas e não-indígenas no país.
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Excesso de peso e tamanho das porções de alimentos em adultos e idosos da cidade
de São Paulo, Brasil.
Pereira JL, Mendes A, Crispim SP, Marchioni DML, Fisberg RM.
Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo,
São Paulo, SP, Brasil.

INTRODUÇÃO: O excesso de peso configura um dos maiores problemas de saúde
pública, visto que é fator de risco para diversos agravos à saúde. Muitos aspectos estão
relacionados a essa questão, entre eles, o tamanho das porções de alimentos, porém sua
contribuição para essa epidemia não é bem estabelecida. OBJETIVO: Avaliar a
associação entre o tamanho das porções dos alimentos com o estado nutricional de
residentes do município de São Paulo. MÉTODOS: Foram utilizados dados do estudo
transversal de base populacional ISA-Capital 2008, referentes à amostra representativa
de adultos e idosos do Município de São Paulo (n=1042). Os dados dietéticos foram
obtidos em dois R24h e os alimentos relatados foram agrupados segundo valor
nutricional e hábitos alimentares em 27 grupos. Os indivíduos foram classificados
segundo IMC em duas categorias: com e sem excesso de peso. Foram calculadas as
medianas dos tamanhos das porções para cada um dos grupos e comparadas entre as
categorias, segundo sexo. Modelos de regressão logística foram utilizados para avaliar a
associação entre o tamanho das porções de alimentos e o excesso de peso.
RESULTADOS: Em valores absolutos, mulheres com excesso de peso relataram
consumir porções maiores de bolos (p=0,0453) e de verduras (p=0,0220). Não houve
diferença nas medianas das porções dos homens. Nas regressões logísticas, quando
ajustadas por gramas totais, sexo, idade, escolaridade do chefe de família e atividade
física, houve associação positiva entre o tamanho da porção e excesso de peso para
salgados (p=0,028), pizza (p=0,015) e verduras (p=0,031). Porém, o percentual de
energia subrelatado foi de 37,73% e quando essa variável foi considerada no modelo, a
associação passou a ser positivamente significativa para arroz (p=0,003), pães
(p=0,028), salgados (p=0,012), bolos (p=0,050) e pizza (p=0,008). CONCLUSÃO: O
tamanho da porção de alguns grupos de alimentos foi associado positivamente ao
excesso de peso, o que sugere que o controle do tamanho da porção de determinados
alimentos pode auxiliar na prevenção e controle do excesso de peso. Além disso, é
essencial considerar o percentual de energia subrelatado em pesquisas que utilizam
inquéritos alimentares.
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Consumo de álcool e tabaco e mortalidade em 10 anos em idosos brasileiros: diferenças entre
gêneros no estudo de coorte SABE, São Paulo, Brasil
Gabriela Arantes Wagner1*, PhD; Ligiana Pires Corona1, MSc; Maria Lúcia Lebrão1, PhD; Yeda
Aparecida de Oliveira Duarte2, PhD; Dirce Maria Trevisan Zanetta1, PhD
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RESUMO
Introdução: Em 2004, 3,8% de todas as mortes no mundo foram atribuídas ao consumo de álcool.
De um modo geral, o efeito do álcool na carga global de doenças é similar ao ocasionado pelo
tabagismo em 2000, sendo mais agravante ainda em países em desenvolvimento; entretanto, esse
fenômeno não é bem estabelecido entre idosos brasileiros. Objetivos: Caracterizar os padrões de
consumo de álcool e tabaco e sua associação com a mortalidade entre idosos de uma amostra
representativa da população da cidade de São Paulo, Brasil acompanhados durante um período de 10
anos. Métodos: Um estudo longitudinal prospectivo foi realizado com dados de óbitos da coorte
SABE (Saúde, bem-estar e envelhecimento), entre os anos de 2000-2010, que contou com a
participação de 2.143 idosos de idades superiores a 60 anos, selecionados através de amostragem em
múltiplos estágios na cidade de São Paulo, Brasil. Um modelo proporcional de Cox, estratificado por
sexo, foi utilizado para estimar o risco para mortalidade em relação ao comportamento de beber e
fumar entre os idosos, ajustando para características sociodemográficas e de saúde. Resultados: Em
ambos os sexos, o uso moderado de álcool foi protetor para a mortalidade (HR=0.49, 95%CI=0.250.93, p<0.05 para mulheres and HR=0.63, 95%CI=0.45-0.88, p<0.01 para homens) quando
comparados ao baixo consumo de álcool. Mulheres que fumavam tiveram 1.38 vezes (95%CI=1.001.93, p<0.05) o risco de morte quando comparadas às não fumantes. Já para os homens, esse risco foi
de 2.27 vezes (95%CI=1.57-3.27; p<0.01) quando comparados aos não fumantes. Conclusão: O uso
moderado de álcool foi protetor para óbito nessa amostra de idosos brasileiros. Homens fumantes
tiveram maior risco de óbito quando comparados às mulheres. Nossos achados corroboram com os
achados de outras populações mundiais e fornece informações importantes para o desenvolvimento
de políticas públicas estratégicas para a prevenção e tratamento do uso dessas substâncias entre
idosos brasileiros, dada necessidade da implantação dessas políticas para esse grupo populacional.
Financiamento: Esse estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo – FAPESP (99/05125-7, 2005/54947-2, 2010/02779-7 and 2011/50634-0), Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (71.702/2011-0) e Ministério da Saúde,
Governo Federal, Brasil.
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INADEQUAÇÃO DO CONTEÚDO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E FATORES
ASSOCIADOS NA COORTE BRISA – SÃO LUÍS
Marivanda Júlia Furtado Goudard, Vanda Maria Ferreira Simões, Giuliane Ferreira
Lopes dos Santos, Lívia dos Santos Rodrigues, Rosângela Fernandes Lucena
Batista, Antônio Augusto Moura da Silva, Marco Antônio Barbieri, Heloísa Bettiol,
Viviane Cunha Cardoso
Introdução: A assistência pré-natal permite o diagnóstico e tratamento de
inúmeras complicações durante a gestação e a redução ou eliminação de fatores
e comportamentos de risco passíveis de serem corrigidos. Entretanto as políticas
implementadas tem se fundamentado principalmente no incremento da
disponibilidade e do acesso ao atendimento pré-natal, relegando ao segundo
plano a qualidade do conteúdo das consultas. Objetivo: Analisar o conteúdo da
assistência pré-natal em São Luís e os fatores associados com sua inadequação.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e analítico com gestantes
que participaram da pesquisa intitulada “Fatores etiológicos do nascimento prétermo e consequências dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de
nascimento em duas cidades brasileiras” – BRISA. O conteúdo da assistência
pré-natal foi classificado em adequado e inadequado. O indicador de conteúdo
utilizado foi baseado nos critérios do Programa de Humanização ao Parto e
Nascimento (PHPN) do Ministério da Saúde, que estabelece um número mínimo
de consultas, início precoce, exames laboratoriais básicos, vacinação antitetânica
e procedimentos obstétricos. Regressão de Poisson foi utilizada para observar
associações das variáveis com a inadequação do conteúdo da assistência prénatal. Resultados: A taxa de inadequação foi alta (60,2%) e as variáveis que
foram associadas com essa inadequação foram: idade menor que 20 anos
(RP=1,31), classe econômica D/E (RP=1,44), fumo durante a gestação
(RP=1,25), viver sem companheiro (RP=1,38) e ter atendimento no serviço
público de saúde (RP=1,92). A primiparidade (RP=0,68) e idade maior que 35
anos (RP=0,72) foram associadas como fator de proteção. Conclusão: O
conteúdo da assistência pré-natal em São Luís foi realizado de forma inadequada
pela maioria das gestantes no período estudado. Esse fato demonstra que não
houve incorporação parcial, das metas preconizadas pelo PHPN na prática clínica
no período estudado. Foi observada iniquidade dessa assistência nos resultados
encontrados, onde mulheres de pior situação socioeconômica e de categoria de
risco, como as adolescentes, foram as que receberam assistência de menor
qualidade.
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Avaliação da adequação do processo da assistência pré-natal segundo os critérios
do PHPN e Rede Cegonha
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Adauto Emmerich Oliveira
Introdução: A persistência de desfechos perinatais negativos e razão de mortalidade
materna estagnada em níveis elevados sugerem problemas na qualidade da assistência
pré-natal, assim como na assistência ao parto e ao recém-nascido. Objetivos: avaliar a
adequação do processo de assistência pré-natal segundo os parâmetros do Programa de
Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), acrescido dos procedimentos
previstos pela Rede Cegonha, no SUS de uma microrregião do Espírito Santo.
Métodos: realizou-se um estudo transversal, em 2012-2013, por meio de entrevistas e
de análise do cartão da gestante e do prontuário do recém-nascido, com 742 puérperas
em sete maternidades da região escolhida para a pesquisa. As informações foram
coletadas, processadas e submetidas ao Teste Qui-quadrado e Exato de Fisher para
testar a diferença de proporção entre os critérios adotados pelo PHPN mais a Rede
Cegonha e o local de moradia, renda familiar mensal e modalidade de cobertura do
serviço pré-natal. Resultados: os parâmetros que apresentaram as menores taxas de
adequação foram os testes rápidos e os exames de repetição, com frequências em torno
de 10% e 30%, respectivamente, além das atividades educativas (57,9%) e da
imunização antitetânica (58,7%). Encontrou-se adequação de 7,4% para o PHPN, de
0,4% para a Rede Cegonha, no que diz respeito aos parâmetros da gravidez de risco
habitual, e de zero para os de alto risco. Houve diferença estatisticamente significante
entre as puérperas segundo local de moradia para realização de sorologia para sífilis
(p=0,032), teste anti-HIV (p=0,024) e repetição de glicemia de jejum (p=0,011), e a
renda familiar mensal influenciou na realização dos exames tipagem sanguínea/fator Rh
(p=0,019), sorologia para sífilis (p=0,015), hematócrito (p=0,026) e teste anti-HIV
(p=0,014). Conclusões: a assistência pré-natal no SUS mostrou-se inadequada de
acordo com os procedimentos previstos pelo PHPN e Rede Cegonha na microrregião de
um Estado do sudeste brasileiro, principalmente para as mulheres de menor renda,
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usuárias do PACS e residentes na zona rural. Logo, percebe-se a necessidade de seguir
os protocolos propostos pelo Ministério da Saúde e colocar em prática a equidade
definida pela Constituição de 1988.

2560

Padrão alimentar Misto está positivamente associado com a variação da pressão
arterial ao longo da gestação e no pós-parto: Estudo prospectivo em mulheres do
Rio de Janeiro
Ilana Eshriqui Oliveiraa; Camila Benaim Rodrigueza; Gabrielle Estevesa; Ana
Amélia Freitas Vilelaa; Fernanda Rebelob; Maria Beatriz Trindade Castroa;
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Introdução: Diversos fatores ambientais e fisiológicos interferem na pressão arterial
(PA) mas são escassas as evidências sobre o efeito protetor de padrões alimentares na
manutenção de uma PA normal durante a gestação. Objetivo: Avaliar a associação
entre padrões alimentares e a variação da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica
(PAD) durante a gestação e no pós-parto. Métodos: Coorte com 199 gestantes
saudáveis, sem doenças crônicas pré-existentes e captadas até a 13a semana gestacional
(SG) foram acompanhadas em um CMS no Rio de Janeiro. Os desfechos analisados
foram a PAS e a PAD, obtidas em quatro momentos: 5ª–13ª, 20ª-26ª, 30ª–36ª SG, e
entre 30-45 dias pós- parto. O consumo alimentar foi obtido por meio de questionário de
frequência alimentar aplicado no terceiro trimestre, referente ao período gestacional. Os
padrões alimentares foram obtidos por análise de componentes principais e definidos
como: (i) Misto; (ii) Brasileiro saudável e (iii) Industrializado. Foram coletadas
informações sócio-demográficas e antropométricas ao longo do seguimento. Aplicou-se
o modelo de regressão longitudinal de efeitos mistos, no qual se considerou a interação
dos padrões com a SG quadrática. Os modelos finais foram ajustados pela escolaridade,
consumo energético, peso atual, IMC pré-gestacional auto referido e SG. Os resultados
são apresentados na forma de média (desvio padrão) e coeficiente de variação da
interação [intervalo de confiança de 95%]. Resultados: As gestantes apresentaram em
média: 26,7 (5,4) anos de idade, 8,6 (2,9) anos de escolaridade e IMC pré-gestacional de
24,6 (4,5) kg/m2. O padrão Misto caracterizou–se pelo consumo de pães, gorduras e
açúcares e inversamente associado ao consumo de bolos e biscoitos. O padrão Brasileiro
saudável foi composto por arroz, feijão e frutas e o industrializado por doces, fast-food e
embutidos. Observou-se associação positiva da aderência ao padrão alimentar Misto
com a PAD (0,001 [0,0002-0,001]; p=0,011), e uma associação positiva limítrofe entre
a aderência ao padrão alimentar Misto e a PAS (0,001 [-0,0001-0,001]; p=0,084). Não
se verificou associação dos demais padrões alimentares com a PAS e PAD. Conclusão:
A maior aderência ao padrão alimentar Misto associou-se positivamente com a PAD
durante a gestação e pós-parto nessa coorte de gestantes.
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Início sexual precoce e experimentação de álcool, fumo e drogas
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE, 2012.

Ana Luiza Gonçalves Soares, Helen Gonçalves
Programa de Pós-graduação em Epidemiologia – Universidade Federal de Pelotas

Introdução: No Brasil, a idade média de início da vida sexual é de 14 anos para os meninos e
15 anos para as meninas. Estudos têm demonstrado que quanto menor a idade de iniciação
sexual, maiores as chances de prejuízos à saúde durante e após a adolescência. Alguns
trabalhos mostram que adolescentes que consomem álcool, fumam e usam drogas ilícitas são
também aqueles que iniciam mais precocemente a vida sexual.
Objetivo: Avaliar a prevalência de iniciação sexual precoce entre os adolescentes e os fatores
comportamentais em relação à experimentação de tabaco, álcool e drogas.
Metodologia: Estudo transversal realizado por meio de amostra probabilística de escolares do
9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, com utilização de dados da
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE, de 2012. Iniciação sexual precoce foi definida
como idade da primeira relação sexual inferior a 14 anos, idade abaixo da média nacional.
Foram investigados: experimentação de fumo, álcool e drogas ilícitas e episódio de
embriaguez. Análises descritivas foram feitas por meio de prevalências e seus respectivos
intervalos de confiança, estratificadas por sexo. As análises foram realizadas no Stata 12.1,
considerando delineamento e peso amostrais. A pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa – CONEP – e todos os participantes concordaram com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados: Dos 109.104 escolares que responderam à pesquisa, 15,7% tiveram iniciação
sexual antes dos 14 anos, sendo a prevalência de 23,9% nos meninos e 8,1% nas meninas.
Cerca de 20% havia experimentado fumo, 66,7% álcool, 21,8% episódio de embriaguez e 7,0%
já experimentaram alguma droga, sendo a experimentação de álcool e ocorrência de episódio
de embriaguez ligeiramente maiores no sexo masculino do que no feminino. A prevalência de
iniciação sexual precoce foi maior nos adolescentes do sexo masculino que haviam
experimentado fumo, álcool, episódio de embriaguez e drogas do que naqueles que não
tiveram essas experimentações e, no sexo feminino, foi maior naquelas que experimentaram
drogas do que nas que não experimentaram.
Conclusões: Estratégias de saúde, além da educação sexual nas escolas, devem ser
amplamente divulgadas no início da adolescência e contemplar a prevenção de DST e uso de
drogas ilícitas.

2562

Uso de drogas ilícitas entre escolares e sua percepção sobre a relação dos pais num
estudo transversal em municípios de porte médio do sul do Brasil
Vanessa Andina Teixeira, Rogério Lessa Horta, Alexandre Dido Balbinot, Simone Poletto,
Valenca Lemes Grapiglia

Introdução: O monitoramento do uso de drogas por adolescentes é relevante em saúde
pública, especialmente por permitir avaliar circunstâncias relacionadas à
experimentação e início deste comportamento. Aspectos das relações familiares têm
sido mencionados entre condições importantes na prevenção do uso de drogas e no
atendimento de condições decorrentes deste comportamento. Vários são os enfoques,
desde análises dos estilos parentais até histórico de uso de drogas por familiares.
Objetivos: Avaliar se existe associação entre o uso de drogas ilícitas e a percepção dos
adolescentes sobre a relação dos pais. Métodos: Trata-se de estudo transversal, de base
escolar, com amostra probabilística de escolares entre 12 e 17 anos de todas as escolas
dos municípios de Lajeado/RS e Sapiranga/RS, assegurada proporcionalidade por sexo,
idade e rede de ensino. Foram realizadas análises descritivas, de tendência linear e
Regressão de Poisson, tendo como desfecho o uso de pelo menos uma droga ilícita no
último ano e como variável de exposição a percepção negativa dos adolescentes sobre a
relação dos pais ajustando para idade, sexo, ocupação do adolescente, escolaridade do
responsável pela casa, relação com o pai e relação com a mãe. As análises levaram em
consideração o efeito de delineamento para a variável escola. Resultados: Foram
entrevistados 3547 escolares, sendo 1623 (45,8%) do sexo masculino e 1924 (54,2%) do
sexo feminino, com média de idade igual a 14 anos (dp=1,66). Observou-se tendência
linear quanto ao uso de pelo menos uma droga ilícita no ano à medida que a percepção
do adolescente sobre a relação dos pais piorava, partindo de 7,3% quando a relação dos
pais era percebida como ótima até 23,7% quando era percebida como péssima (p
<0,001). Na análise ajustada, o desfecho esteve associado à percepção negativa da
relação dos pais (RP= 1,36 IC95%: 1,10-1,67 p <0,001), tendo como referência
escolares com percepção da relação dos pais como positiva (boa ou ótima). Conclusão:
Os dados apontam que a percepção do adolescente sobre a relação dos pais está
associada ao uso de drogas ilícitas. Quanto mais negativa a percepção, maior é a
prevalência do uso. O aprofundamento do estudo destes fenômenos poderá contribuir
para a construção de estratégias que fortaleçam as relações entre os pais, com possível
repercussão na redução do consumo de drogas.
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Ganho de peso e resistência à insulina entre crianças em idade escolar em Acrelândia,
Acre, Amazônia Ocidental Brasileira
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Introdução: A investigação de determinantes de desfechos metabólicos associados a doenças
crônicas não transmissíveis se faz importante em países de baixa e média renda, mas tais
parâmetros têm sido menos explorados entre crianças. Objetivo: Investigar o impacto do ganho
de peso sobre concentrações de glicose e insulina, resistência à insulina (HOMA-IR) e pressão
arterial sistólica e diastólica na idade escolar entre crianças residentes em Acrelândia, Acre,
Amazônia Ocidental Brasileira. Métodos: Estudo longitudinal de base populacional conduzido
na área urbana de Acrelândia incluiu 696 crianças >4 anos (51% meninas, 86% mulatos) com
dados antropométricos completos na linha de base (2007). Em inquérito de seguimento (2009),
realizou-se exame clínico com coleta de amostra de sangue, antropometria, verificação de
pressão arterial e estagiamento puberal. O ganho de peso foi aferido por meio de escores Z de
índice de massa corporal (IMC) para idade e sexo, segundo padrão da OMS. Modelos de
regressão linear foram utilizados para averiguar o impacto da variação de escores Z de IMC
entre 2007-2009 sobre os desfechos metabólicos de interesse. Resultados: Das crianças
avaliadas na linha de base, 411 apresentaram informações sobre parâmetros metabólicos após
exame clínico no seguimento em 2009. Durante o período de dois anos de acompanhamento
(2007-2009), houve aumento significante na média (DP) de escore Z de IMC, de -0,24 (0,99)
para -0,05 (1,13) (p=0,01), e na proporção de crianças em risco para sobrepeso, de 10,1% para
15,8% (p=0,003). Após ajuste para sexo, idade e raça/etnia da criança, riqueza domiciliar na
linha de base, peso da criança ao nascer e desenvolvimento puberal, para o incremento de cada
unidade de escore Z de IMC no seguimento, observou-se aumento de 1,43 (IC95%: 1,28; 1,60)
mU/L nas concentrações de insulina e de 1,47 (IC95%: 1,30; 1,66) no HOMA-IR. Conclusão:
O aumento em escores Z de IMC durante período de acompanhamento de dois anos foi
associado à elevação de resistência à insulina na idade escolar. Considerando o aumento
significante no risco para sobrepeso nessa faixa etária, deve-se atentar às variações na
adiposidade observadas entre crianças.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi analisar a implantação do Programa de Humanização do Parto
(PHP) nos hospitais que prestam assistência ao parto e nascimento no médio Vale do
Jequitinhonha-MG. Trata-se de uma avaliação normativa da estrutura e processo de
trabalho e da análise dos aspectos contextuais. Em cada hospital foi aplicado um
questionário ao responsável técnico, ao médico plantonista do dia, ao farmacêutico, a um
enfermeiro da maternidade e ao médico responsável pela maternidade. Foi utilizado um
roteiro de observação para verificar os recursos físicos e materiais disponíveis, o livro de
registro da maternidade/neonatologia e o arquivo de declaração de óbitos para coletar os
indicadores de saúde. Para criar o sistema de escores, utilizado na avaliação da estrutura
e do processo e para estimar o grau de implantação (GI), foram utilizadas matrizes de
julgamento elaboradas com critérios da normatização oficial do PHP e organizados de
acordo com cada dimensão e componente do programa, com posterior aplicação da
técnica Delphi. A partir das pontuações alcançadas pelos hospitais, cada dimensão foi
classificada em excelente (90-100 pontos), satisfatório (70-89), insatisfatório (50-69) e
crítico (<50). O GI foi classificado em avançado (80-100% da pontuação), intermediário
(50-79%) e incipiente (<50%). Os 10 hospitais gerais investigados são de baixo risco
conveniados ao SUS, sendo 7 filantrópicos e 3 com gestão municipal. Em 2011 e 2012
houve 6.626 nascidos vivos (NV) e 107 óbitos fetais nestes hospitais, sendo a taxa de
mortalidade perinatal 21,3 mortes/mil NV com variação de 95,9 a 14,9 mortes/mil NV.
A taxa de cesáreas variou de 18,02% a 47%. Foram observadas deficiências nos recursos
humanos, físicos e materiais e em aspectos da organização e estruturação interna do
trabalho. Quanto à estrutura, 5 hospitais foram avaliados negativamente: 3 classificados
como insatisfatório e 2 como crítico. Em relação à dimensão processo 6 hospitais
obtiveram nível crítico na avaliação. O GI do PHP foi classificado como avançado em
apenas um dos hospitais, sendo 5 classificados como intermediário e 4 incipientes. Foram
observadas taxas menores de mortalidade perinatal em hospitais com melhores
pontuações do GI. Estes resultados indicam que o PHP nos hospitais investigados ainda
possui deficiência na sua implantação, sobretudo no componente processo.
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Determinantes de incidência de doenças oportunistas em pacientes infectados pelo
HIV na era pós-cART

Lara Coelho, Valdiléa Gonçalves Veloso, Dayse Pereira Campos, Beatriz
Grinsztejn, Paula Mendes Luz

Introdução: As doenças oportunistas (DO) permanecem como uma das principais causas
de morte e hospitalização na população HIV+. Objetivo: Determinar fatores associados à
incidência de DO na era pós terapia antiretroviral combinada (cART) em uma coorte de
pacientes HIV+. Métodos: Foram incluídos pacientes HIV+ com mais de 18 anos e entrada
na coorte do IPEC entre 01/01/1997 e 01/11/2012. O desfecho principal era a ocorrência da
primeira DO durante o seguimento. Desfechos secundários eram a ocorrência de
tuberculose, PCP, toxoplasmose cerebral e candidíase esofageana. Modelos de riscos
proporcionais foram ajustados para determinar associação entre variáveis demográficas,
comportamentais e clínicas e os desfechos. Covariáveis com p-valor inferior a 0,20 no
modelo bivariado foram incluídas no modelo múltiplo. Os modelos finais foram obtidos
através da remoção progressiva de covariáveis não significativas e verificação da
proporcionalidade através dos resíduos de Schoenfeld. Resultados: Foram incluídos 3096
pacientes destes, 685 apresentaram DO (taxa de incidência 91/1000PY). Para o desfecho
principal, dois modelos múltiplos foram construídos a partir da estratificação da população
do estudo de acordo com o uso de cART. Para os pacientes que fizeram uso de cART,
diagnóstico do HIV há mais de 5 anos (HR=2,74) e DO na entrada na coorte (HR=3,09)
foram associados a aumento do risco de DO, enquanto que idade entre 40-49 anos
(HR=0.64), escolaridade acima de 9 anos (HR=0,57) e nadir de CD4 acima de 350
céls/mm³ (HR=0,31) foram associados à redução do risco de DO. Para o grupo de pacientes
que não fez uso de cART, diagnóstico do HIV há mais de 5 anos (HR=1,39), DO na
entrada na coorte (HR=2,70), primeira carga viral maior que 5000 cop/mm³ (HR=2,75)
foram associados a aumento do risco de DO, enquanto que escolaridade acima de 9 anos
(HR=0,77) e nadir de CD4 acima de 350 céls/mm³ (HR=0,45) foram associados a redução

2566

do risco de DO. Modelos semelhantes foram ajustados para os desfechos secundários.
Conclusão: Independente de cART, presença de DO na entrada na coorte e longos tempos
de diagnóstico do HIV aumentaram risco de DO, enquanto que nadir de CD4 elevado
reduziu esse risco. Dessa forma, intervenções que visem ampliar o rastreio da infecção pelo
HIV e o início precoce de cART em estratos mais elevados de CD4 podem resultar em
redução da incidência de DO.
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TÍTULO: DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES-CHAVE SOBRE REAÇÕES ADVERSAS AO USO
PROLONGADO DE ANTIRRETROVIRAIS EM PRONTUÁRIOS MÉDICOS DE ACORDO COM O
ALGORITMO DE NARANJO
AUTORES: MENEZES DE PÁDUA, C.A.¹; MOURA, C. S.2
¹ Departamento de Farmácia Social, Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
2
Division of Clinical Epidemiology, McGill University Health Center, McGill University, Canada
INTRODUÇÃO: Reconhecer alterações morfológicas e metabólicas como reações adversas a
medicamentos é crucial para o monitoramento adequado de uma terapia antirretroviral (TARV)
sustentável. Embora não planejados para pesquisa, prontuários médicos podem ser a única
fonte de dados disponível para a coleta de informações sobre reações adversas ao uso
prolongado de TARV. OBJETIVO: Avaliar a disponibilidade de informações-chave em
prontuários médicos para detectar reações adversas ao uso prolongado de TARV. MÉTODOS:
Trata-se de um estudo prospectivo não-concorrente conduzido em três serviços de referência
ao portador do HIV/Aids em Belo Horizonte, MG. Prontuários médicos de pacientes HIV
positivos (≥ 18 anos de idade) que iniciaram TARV entre 2001 e 2005 foram revisados por um
período de até cinco anos após a primeira prescrição de TARV. Análise descritiva foi realizada
para estimar frequências absolutas e relativas de variáveis selecionadas para o estudo.
Algoritmo de Naranjo foi utilizado para avaliar a disponibilidade de informações sobre reações
adversas ao uso prolongado de TARV em prontuários médicos. RESULTADOS: Um total de 233
prontuários médicos foi elegível para estudo. Em aproximadamente 26,0% dos prontuários foi
observado o registro de uma ou mais reações adversas, correspondendo a 45 casos de
dislipidemia (19,3%), 16 (6,9%) de lipodistrofia e 5 de diabetes mellitus tipo 2 (2,1%). Relação
temporal plausível e troca de TARV foram documentadas de forma mais adequada nos
prontuários médicos. Justificativas para a troca de TARV e informações sobre causas
alternativas

que

pudessem

explicar

a

ocorrência

de

reações

adversas

foram

escassas. CONCLUSÕES: Instrumentos específicos devem ser desenvolvidos e incluídos na
rotina dos serviços para melhorar a detecção de reações adversas ao uso prolongado de TARV
registradas por médicos e outros profissionais de saúde. Isso poderia ser implementado
simultaneamente à transição de prontuários em papel para prontuários eletrônicos no Brasil,
facilitando a identificação de reações adversas ao uso prolongado de TARV em estudos
epidemiológicos e na prática clínica.
1
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PALAVRAS-CHAVE: antirretrovirais, alterações metabólicas, alterações morfológicas, algoritmo
de Naranjo, prontuários médicos.
APOIO:
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (n° APQ-0043-10)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (n° 484865/2011-0)
Pró-Reitoria de Pesquisa - PRPq/UFMG
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KEY-POINTS
 Medical charts can be the only available source for obtaining information on
conditions where there is a long latency between exposure and study endpoint,
such as lipodystrophy, dyslipidemia, type 2 diabetes induced by antiretroviral
therapy (ART).
 Because data are often recorded in a non-standardized way in medical charts, the
use of decision algorithm could be a useful tool to guide case definition of adverse
drug reaction to antiretroviral drugs using this source, as they can check for the
availability of essential information needed to relate an adverse outcome to a
suspect drug.
 Compared to the other criteria temporal relationship and ART switch were better
suited to evaluating availability of data on long-term adverse reactions to
antiretroviral drugs from medical charts.
 Supplementing Naranjo algorithm specific tools should be proposed and included in
medical charts as simple compulsory questions to be filled out by physician. This
could be implemented simultaneously to the transition from paper to electronic
medical charts in Brazil, facilitating the diagnosis of long-term adverse reactions to
antiretroviral drugs in epidemiological studies and in clinical practice.
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Determinantes da tuberculose: do modelo conceitual
aplicação prática no sistema de vigilância Brasileiro

à

Bárbara Reis-Santos & Ethel Leonor Maciel

INTRODUÇÃO: Os modelos conceituais estabeleceram-se como base do
processo de investigação e análise epidemiológica por serem imagens
simplificadas que facilitam o entendimento dos contextos e mecanismos de
determinação

do

processo

saúde-doença.

Diversos

modelos

para

a

determinação da tuberculose (TB) vêm sendo propostos, desde aqueles
baseados na unicausalidade até os que incluem as relações multicausais e a
determinação social da doença. Maciel(2012) propôs um modelo que considera
fatores relevantes em estudos brasileiros, ancorado no conceito de
vulnerabilidade. Contudo, em muitas publicações não há uma apropriação clara
destes modelos dificultando o entendimento completo da cadeia causal de
determinação da TB e a melhor interpretação dos resultados. OBJETIVO:
Aplicar um modelo conceitual de determinação da TB no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Brasil. MÉTODOS:
Modificou-se o modelo de Maciel(2012) e estudou-se as variáveis disponíveis
no SINAN para os casos de TB notificados entre 2007-2011. Foram
construídos modelos ajustados de regressão logística e multinomial. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética. RESULTADOS: Foram analisados 318.465
casos de TB dos quais 70% “cura” foi o desfecho do tratamento. Entre os
principais resultados verificamos que o alcoolismo esteve associado a uma
maior ocorrência de todos os desfechos. Já a presença de diabetes esteve
associada a um menor abandono (OR 0,68; IC95%, 0,6–0,7). O odds para
óbito por outras causas foi de 11,10 (IC95%, 10,6–11,5) entre indivíduos com
HIV/AIDS. Comparados com “caso novo”, aqueles com “recidiva” (OR 9,43;
IC95%, 8,1–10,9) e “retorno após abandono” (OR 9,14; IC95%, 7,7–10,9) foram
associados com maior desenvolvimento de TB MDR. Indivíduos que realizaram
TDO apresentam maior propensão à “cura”. CONCLUSÃO: Modelos teóricos
são estruturas dinâmicas que precisam de uma reavaliação e adaptação
contínua. Eles podem variar de acordo com a ênfase desejada de forma que
para um mesmo aspecto podem ser construídos diferentes modelos. Dessa

2571

forma, o presente estudo não é uma proposta definitiva para o modelo de
determinação da TB e seu plano de analise. Ele se apresenta como uma
proposta atualmente adequada para o Brasil e que pode ser extrapolada ou
adaptada para outros contextos.
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MORTALIDADE POR LEUCEMIAS EM AGRICULTORES NO RIO DE
JANEIRO/BRASIL:
UM
ESTUDO
CASO-CONTROLE
DE
BASE
POPULACIONAL, 2006 – 2010.
Adalberto L. Miranda Filho, Rosalina J. Koifman, Sergio Koifman, Gina Torres R.
Monteiro
Introdução: Agricultores representam o principal grupo ocupacional exposto a
pesticidas. A exposição a estas substâncias é apontada na literatura como um possível
fator de risco para o desenvolvimento de câncer. O objetivo deste estudo foi estima a
associação entre a ocupação agricultor relatada na declaração de óbito e a mortalidade
por leucemias no Rio de Janeiro, Brasil entre 2006 e 2010.
Sujeitos e métodos: Trata-se de um estudo caso-controle de base populacional. Os caso
(565) foram indivíduos do sexo masculino, maiores de 19 anos de idade, que foram a
óbito por leucemia entre os anos de 2006 e 2010. Os controles (94416) foram indivíduos
do mesmo sexo e faixa etária, que foram a óbito por outras causas, exceto câncer. Foram
estimados modelos de regressão logística bruto e ajustado por (escolaridade, raça/cor da
pele e faixa etária).
Resultados: A ocupação agricultor em relação aos indivíduos não agricultores
apresentou elevada OR para todos os tipos específicos de leucemia ORaj: 1,63 (1,09 2.44) sendo que para as leucemias mieloide a razão de chance foi de 1,69 (1,10 – 2,86).
O quartil dos municípios de maior consumo per capita de agrotóxicos (quarto) em
relação aos de menor consumo apresentou elevada razão de chance de mortalidade por
leucemia mieloide (MOR: 1.91, IC95%: 0.88 – 4.03).
Conclusão: Foi observada associação positiva entre agricultores e óbito por leucemia
mieloide, além do mais corrobora a hipótese que exposições ambientais são
determinantes na mortalidade por leucemia mieloide sugerindo os pesticidas como
principal exposição.
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DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NO BRASIL: ANÁLISE A PARTIR DE DADOS
DO SISMAMA
Arn Migowski, Jeane Glaucia Tomazelli, Caroline Madalena Ribeiro, Mônica de Assis, Dolores
Maria Franco de Abreu

Introdução: A detecção precoce do câncer de mama é prioridade nacional e é necessário
avaliar ações nessa área. A utilização de indicadores de resultado é complexa e de difícil
execução no estágio atual de implementação dessas ações no Brasil. Objetivo: analisar a
detecção precoce do câncer de mama no Brasil por meio de indicadores de processo obtidos
no Sistema de Informação do Câncer de Mama – SISMAMA. Método: Foram analisados dados
de produção de mamografias e de exames histopatológicos de mama, em 2010 e 2011.
Resultados: Foram analisados dados referentes a 5.759.503 mamografias e 44.892 exames
histopatológicos. A maior parte das mamografias é classificada como de rastreamento (96,2%)
e realizada com intervalo anual (44,6%), o que, em conjunto com a elevada proporção de
mamografias de rastreamento realizadas em mulheres com menos de 50 anos, mostra a
dificuldade de adesão às recomendações nacionais para o rastreamento do câncer de mama. A
proporção de reconvocação por resultados anormais (abnormal call rate) foi 12,1%, o que
sugere possíveis problemas de qualidade das mamografias de rastreamento, associados à
qualidade das imagens e/ou dos laudos. A razão de lesões malignas detectadas em casos
oriundos do rastreamento mamográfico com o total de mamografias de rastreamento
alteradas - proxy do valor preditivo positivo do rastreamento - na faixa etária 50 a 69 anos foi
inferior (1,8) ao padrão de 5 a 10%. Cerca de 60% dos laudos de mamografia são emitidos em
até 30 dias, com expressivas diferenças entre os estados, e no geral não há priorização das
mamografias diagnósticas, conforme seria o esperado. As lesões malignas foram
majoritariamente detectadas pelo exame clínico da mama (66,4%) e a proporção de
diagnósticos de câncer em mulheres de 50-69 anos foi duas vezes maior que na faixa etária de
40-49 anos. Conclusão: Grande parte das ações de rastreamento tem sido ofertada em
padrões que não garantem sua efetividade e que tendem a aumentar os riscos a que as
mulheres são submetidas. Os resultados também sugerem deficiências nas ações de
diagnóstico precoce. É necessário aprimorar as ações de detecção precoce e qualificar os
dados do Sistema de Informação para subsidiar o planejamento e dar maior efetividade ao
controle do câncer de mama no Brasil.
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Título: Discriminação racial e saúde mental em mulheres de Salvador, Brasil.
Autores: Fattore GL, Barreto ML, Amorin LDAF, Marques DSL.
Introdução: A partir das últimas décadas o efeito da discriminação sobre a saúde começou a
ser evidenciado, e uma área crescente da pesquisa em saúde pública sugere que a experiência
de hostilidade ou assédio racial se constitui em um potente estressor psicossocial, que
contribui com as inequidades em saúde. Estudos internacionais mostraram os efeitos da
discriminação racial sobre a saúde física e mental dos grupos oprimidos. O objetivo desta
pesquisa é analisar o efeito do auto-relato de discriminação racial sobre a saúde mental, e
identificar se a associação varia segundo a cor da pele referida dos entrevistados ou o suporte
social percebido em uma população de mulheres brasileiras.
Método: Estudo transversal de 1184 mulheres que participaram do projeto Social Change
Allergy and Asthma in Latin America. A informação foi obtida a partir de inquérito domiciliar
utilizando o instrumento “Experience of discrimination”, desenvolvido por Nancy Krieger e
traduzido ao português, o Self Reporting Questionnaire e a Escala de Suporte Social do Medical
Outcome Study. Utilizou-se a análise de classes latentes para identificar “classes” homogêneas,
mutuamente exclusivas (padrões) de resposta à escala de discriminação. Após implementação
da análise de classes latentes e, consequentemente, classificação dos indivíduos em perfis de
discriminação, utilizou-se a regressão logística politómica para analisar a relação entre o relato
de discriminação e de preocupação com discriminação com a saúde mental. Avaliou-se
modificação de efeito através de regressão logística estratificada segundo a cor da pele auto
referida, e o suporte social percebido.
Resultados: A experiência de discriminação racial foi associada positivamente a transtornos
mentais comuns em mulheres pardas (OR 1.9 IC=1.22-3.05), efeito maior para as mulheres
identificadas como negras (OR 3.19 IC=2.0-5.0). A cor da pele não modificou o efeito da
preocupação com discriminação sobre os sintomas mentais, no entanto, a associação foi
evidenciada apenas para o grupo que reportou suporte social baixo (OR 3.96 IC=2.3-6.9).
Conclusões: A discriminação racial mostrou forte associação com a saúde mental das
mulheres. Altos níveis de suporte social parecem atenuar os efeitos indiretos da discriminação.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EUROPEU
DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS EM AMBIENTE ESCOLAR: UM
ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
AUTORES: MEDEIROS, PFP a; CRUZ, JI b; SANCHEZ, ZM c
a Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva da UNIFESP
b Pesquisadora do CEBRID- UNIFESP
c Orientadora, Professora do Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP

Introdução: O abuso de álcool e outras de drogas tem se estabelecido como uma
importante questão da saúde pública na atualidade. O primeiro consumo destas
substâncias ocorre na adolescência, em torno dos 12 e 14 anos, e este tem sido o
principal comportamento de risco identificado entre os adolescentes. O Ministério da
Saúde elegeu o Unplugged para realizar adaptação e implantação como política pública
de prevenção ao uso de drogas em escolas. O programa baseia-se no Modelo Influência
Social Global, cuja abordagem implica em construir, junto com os adolescentes,
habilidades e recursos específicos para que eles aprendam a manejar as influências
sociais, desconstruindo crenças normativas, sustentando-se em reflexões sobre drogas e
suas consequências à saúde. Objetivos: Avaliar o processo de implantação de
programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas para crianças e adolescentes,
nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo, em escolas públicas de ensino
fundamental II. Método: Estudo de métodos mistos para avaliação do processo de
implantação em 4 escolas, com dados coletados através de técnicas qualitativas (51
pessoas em 6 grupos focais) e quantitativas (questionários de auto-preenchimento, 36
entre professores e 2712 entre alunos de 6º a 9º ano, participantes do programa).
Resultados: Entre os professores, 93% demonstrou-se satisfeito ou muito satisfeito com
o programa. Quase 80% deles considerou positivo o enriquecimento das habilidades de
ensino em sala de aula. No que tange a opinião dos alunos, cerca de 80% relatou que
gostou ou gostou muito de participar do programa. Para 70% deles, o programa ajudou
com questões de escolhas e opções de vida. No que tange a vida escolar, 80% dos
alunos declarou que o programa ajudou a melhorar o clima da sala de aula e 40%
identificou uma melhora na relação com seus professores. A maior parte das
dificuldades encontradas durante a implantação do programa foi descrita pelos
professores e não pelos outros grupos. Conclusão: O Unplugged mostrou-se viável para
aplicação nas escolas brasileiras, sendo conceituado como uma forma de intervenção
diferenciada no ambiente escolar e na relação interpessoal. A articulação entre educação
e saúde foi considerado importante para o processo de implantação, pois estabeleceu
tarefa comum aos diferentes setores no mesmo território de responsabilidade
sociosanitária.
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Ganho de peso na vida adulta e ocorrência de miomas uterinos: Estudo Pró-Saúde.
Autores: BOCLIN, K.L.S, TORRES, F.P, FAERSTEIN, E.
Introdução: Os miomas uterinos (MU) são considerados os tumores mais comuns do
sistema reprodutor feminino. Apesar de raramente associados à malignização ou à
mortalidade, podem ter impacto significativo na qualidade de vida de mulheres em
idade reprodutiva. Estima-se que seu desenvolvimento seja influenciado pelos
hormônios ovarianos, que por sua vez estão diretamente associados ao excesso de peso.
Entretanto, poucos estudos abordaram a relação entre MU e o excesso de peso ao longo
da vida adulta, não sendo detectado até o momento nenhum no Brasil. Objetivo:
Estimar as associações entre o ganho de peso ao longo da vida adulta e a ocorrência de
MU. Métodos: Foram analisados dados de 1560 trabalhadoras de universidade no Rio
de Janeiro, com idades entre 22 e 67 anos, participantes da linha de base do Estudo PróSaúde (1999-2001). O diagnóstico médico de MU foi avaliado de forma dicotômica e o
ganho de peso médio por ano na vida adulta (20 anos até a idade da data do estudo)
avaliado em quintis. As variáveis: escolaridade, cor/raça, IMC aos 20 anos, idade da
menarca, paridade, uso de contraceptivo oral, tabagismo, plano de saúde, exame
Papanicolaou e de mama foram analisadas como possíveis variáveis de confusão.
Razões de Chances (RC) e seus intervalos de 95% de confiança (IC 95%) foram
estimados por meio de modelos de regressão logística. Resultados: A prevalência de
diagnóstico médico de MU ficou em 23,3% (IC 95% - 21,2; 25,4) na população
estudada. Não foram observadas diferenças significativas nas prevalências entre os
quintis de ganho de peso na idade adulta (p valor: 0,174) - 1º quintil: 24,1%; 2º quintil:
21,2%; 3º quintil: 26,4%; 4º quintil: 25,3% e 5 quintil: 19,1%. Após ajuste para as covariáveis nos modelos multivariados, comparadas as participantes do 1º quintil, aquelas
dos quintis subsequentes ficaram em 0,8 (IC 95% 05-1,3), 1,1 (IC95% 0,7-1,7), 1,1
(IC95% 0,7-1,8) e 1,0 (IC 95% 0,7-1,7) respectivamente. Conclusão: O ganho de peso
na vida adulta não influenciou a ocorrência dos miomas uterinos, o que pode indicar que
sua origem e desenvolvimento sejam decorrentes do ambiente hormonal e da
composição corporal do início da vida adulta, ainda que seus sinais e sintomas
apareçam, em maioria, na pré-menopausa.

2577

Avaliação dos fatores associados à doação de leite materno por nutrizes assistidas em
unidades básicas de saúde da cidade do Rio de Janeiro

MENESES T.M.X. , OLIVEIRA M.I.C., BOCCOLINI C.S.
INTRODUÇÃO: A Rede de Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado (PRLHO) foi
criada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para aumentar os estoques dos bancos de
leite humano (BLH) da cidade. O primeiro PRLHO iniciou suas atividades em 2007, e hoje esta rede
conta com nove postos, que funcionam em unidades básicas de saúde em parceria com os BLH.
Entender os determinantes da doação de leite materno para os PRLHO é fundamental, pois esta rede
busca ampliar o quantitativo de leite doado, a ser pasteurizado pelos BLH e destinado aos bebês
internados em Unidades de Terapia Neonatal.
OBJETIVO: Estimar a prevalência e analisar os fatores associados à doação de leite materno para
PRLHO.
MÉTODO: Estudo transversal conduzido em novembro e dezembro de 2013 mediante entrevista a
amostra representativa (n=695) de nutrizes assistidas pelas nove unidades básicas com PRLHO. Foi
desenvolvida uma análise bivariada entre cada variável de exposição e o desfecho, a doação de leite
humano para PRLHO. Aquelas que se mostraram associadas ao desfecho com p-valor ≤ 0,20 no teste
de qui-quadrado foram selecionadas para compor a regressão logística múltipla, permanecendo no
modelo as variáveis que alcançaram um p-valor ≤ 0,05.
RESULTADOS: Das mães entrevistadas, 22,7% eram adolescentes, 53,2% se consideraram pardas,
77,6% tinham oito ou mais anos de estudo, e 63,3% não possuíam trabalho remunerado. A prevalência
de doação de leite humano para os PRLHO foi de 7,3%. Na análise múltipla os fatores associados à
doação de leite humano foram: renda materna superior a dois salários mínimos (OR=7,27; IC95%:
2,36-22,37), parto normal (OR=0,53; IC95%: 0,28-0,98), amamentação na 1ª hora de vida (OR=2,08;
IC95%: 1,04-4,18), bebê não ter passado pela unidade neonatal (OR=11,11; IC95%: 1,49-88,91), mãe
se sentir ajudada a amamentar pela unidade básica (OR=3,61; IC95%: 1,77-7,34), mãe não ter tido
dificuldades ou dúvidas sobre doação (OR=4,17; IC95%: 1,25-13,86) e o não uso de chupeta pelo
bebê (OR=1,92; IC95%: 1,01-3,66).
CONCLUSÃO: A proporção de mães que doaram seu leite para os PRLHO ainda foi baixa. As
nutrizes em situação socioeconômica mais favorável, que tiveram bebês saudáveis e que receberam
apoio dos serviços de saúde para amamentar foram as que mais doaram o seu leite. Ações devem ser
desenvolvidas para aprimorar a promoção à amamentação e à doação de leite humano.
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Título: Impacto dos fatores determinantes sobre o baixo peso ao nascer e sua evolução
temporal no Brasil
Autores: Viviane Costa de Souza Buriola, Vania Hirakatab, Marcelo Zubaran Goldania,
Clécio Homrich da Silvaa
Instituições: a) Universidade Federal do Rio Grande do Sul; b) Hospital de Clínicas de
Porto Alegre.
Resumo: Recém-nascidos com baixo peso ao nascer – BPN (abaixo de 2.500 gramas)
apresentam maior morbimortalidade no primeiro ano de vida e possíveis repercussões
de saúde na vida adulta. O presente estudo investigou o impacto de fatores
determinantes maternos e de assistência em saúde sobre a prevalência do BPN e sua
evolução temporal no Brasil.
As informações foram obtidas por intermédio do Sistema de Informações de Nascidos
Vivos (SINASC) no período de 1996 a 2011, baseadas no registro dos nascidos vivos
das 27 capitais estaduais das cinco regiões brasileiras conforme a residência materna e o
local de ocorrência do parto. As taxas de BPN, as variáveis idade e escolaridade
materna, pré–natal, idade gestacional e tipo de parto foram analisadas pelo teste de quiquadrado de tendência. O impacto desses fatores determinantes na tendência do BPN,
incluindo a variável ano de nascimento, foi verificado num modelo sequencial ajustado
por intermédio da Regressão de Poisson.
Foram incluídos no estudo 11.200.255 recém-nascidos únicos com peso igual ou
superior a 500 gramas. A prevalência da taxa de BPN em todo país foi de 8,0% e
mostrou-se estável durante o período do estudo. A prevalência de gestações na
adolescência diminuiu enquanto que, para mulheres acima 35 anos, aumentou. Houve
aumento da escolaridade materna, da cobertura de pré-natal, de cesarianas e de partos
prematuros. Quando a variável ano de nascimento foi ajustada aos demais fatores
determinantes, a idade materna mostrou um impacto anual de 0,2% sobre o BPN e o
tipo de parto, 0,3%. Comparativamente à idade materna, a escolaridade e a cobertura de
pré-natal apresentaram um impacto, quatro e cinco vezes maiores, respectivamente,
sobre o BPN no período.
Os resultados do estudo demonstram uma melhora na assistência pré-natal no Brasil
com repercussões favoráveis em relação ao peso de nascimento. Em contrapartida, o
aumento do número de partos operatórios e prematuros torna-se uma preocupação
crescente contribuindo positivamente para a manutenção das taxas de baixo peso ao
nascer no país. Nessa perspectiva, tornam-se necessárias a elaboração de políticas em
saúde efetivas que contribuam para uma assistência pré-natal mais acessível e
qualificada e a execução de ações inter-setoriais que permitam uma melhor rede pública
de ensino no país com acesso universal.
Palavras-chave: Baixo Peso ao Nascer, Saúde Materno-Infantil, Sistemas de
Informação.
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Associação entre estresse psicossocial no trabalho, pressão sistólica e pressão diastólica no
Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)
Leidjaira Juvanhol Lopes¹, Jose Geraldo Mill², Paulo Roberto Vasconcellos da Silva¹,³,
Dora Chor¹, Rosane Harter Griep¹
1 Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz
2 Universidade Federal do Espírito Santo, UFES
3 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO

Introdução: o estresse no trabalho representa um importante fator de risco psicossocial associado
à morbidade e mortalidade cardiovascular. A elevação da pressão arterial (PA) tem sido indicada
como um possível mediador nessa relação. No entanto, esses resultados não são consistentes,
especialmente em relação às mulheres. Objetivos: estudar a associação entre o estresse
psicossocial no trabalho e a PA sistólica (PAS) e diastólica (PAD) dos participantes do ELSA-Brasil, e
investigar possível modificação de efeito por apoio social no trabalho. Método: foram estudados
11681 participantes ativos (6113 mulheres) da linha de base do ELSA-Brasil (2008-2010) entre 35 e
74 anos de idade. O estresse no trabalho foi avaliado segundo o modelo proposto por Karasek, no
qual a combinação entre altas/baixas demandas e alto/baixo controle formam os quadrantes de
‘baixa exigência’ (categoria de referência), ‘trabalho ativo’, ‘trabalho passivo’ e ‘alta exigência’. As
associações entre o estresse no trabalho e a PAS e PAD foram investigadas através de regressão
múltipla com distribuição gama. Todas as análises foram ajustadas por idade, escolaridade,
raça/cor, consumo de álcool e tabaco, prática de atividade física e IMC. Além disso, foram
estratificadas por sexo e uso de medicamentos anti-hipertensivos. A interação entre estresse no
trabalho e apoio social foi testada em todos os modelos. Resultados: entre os participantes
medicados para PA, os homens classificados como ‘ativos’ (alta demanda/alto controle)
apresentaram um decréscimo de 3,11 mmHg na PAS (p=0,021) e de 2,29 mmHg na PAD (p=0,009).
Entre as mulheres, não houve associação entre os quadrantes de estresse no trabalho e PA. Em
relação às dimensões isoladas, a demanda apresentou associação inversa com a PAS somente
entre as mulheres (β=0,39; p=0,013), e também inversa à PAD entre as mulheres (β=0,22;
p=0,019) e entre os homens (β=0,26; p=0,015). Entre indivíduos que não utilizavam
anti-hipertensivos, não houve associação entre os quadrantes de estresse no trabalho e PA.
Somente entre as mulheres, a demanda apresentou associação inversa à PAS (β=0,17; p=0,011) e
à PAD (β=0,13; p=0,005). Nenhuma associação foi observada entre controle no trabalho e PA. O
apoio social não modificou o efeito do estresse no trabalho sobre os níveis pressóricos. Conclusão:
os resultados sugerem que outras condições influenciam o controle da PA, mesmo com o uso de
medicamentos. O trabalho ‘ativo’ está associado a menores níveis pressóricos entre homens que
usam esses medicamentos, e o apoio social não influencia na magnitude das associações.
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FATORES ASSOCIADOS AO NÚMERO DE QUEDAS EM IDOSOS– ESTUDO
EPIFLORIPA IDOSO

Danielle Ledur Antes – Universidade Federal de Santa Catarina –
danielleantes@gmail.com
Susana Cararo Confortin – Universidade Federal de Santa Catarina susanaconfortin@gmail.com
Ione Jayce Ceola Schneider - Universidade Federal de Santa Catarina,
ione.jayce@gmail.com
Eleonora d’Orsi - Universidade Federal de Santa Catarina eleonora@ccs.ufsc.br

Introdução: As quedas constituem um dos principais problemas de saúde
pública, têm alta incidência, e complicações para a saúde, além de altos
custos. Objetivo: Investigar os fatores associados ao número de quedas em
idosos do estudo EpiFloripa Idoso 2009/10. Métodos: Este estudo é
transversal de base domiciliar, realizado com 1.705 idosos de Florianópolis-SC.
Foram consideradas as quedas nos 12 meses anteriores à entrevista,
categorizada em ausência de queda (referência), uma queda e duas ou mais
quedas. Utilizou-se regressão logística multinomial bruta e ajustada, para
analisar a associação entre o desfecho e as covariáveis (sexo, idade,
escolaridade, atividade física no lazer, atividades da vida diária [AVD],
morbidades, déficit cognitivo e percepção de saúde). Resultados: Dos idosos,
81,7% não caíram, 10,9% sofrem uma queda e 7,4% sofreram duas ou mais
quedas. Os fatores independentes a sofrer uma queda foram o aumento da
idade, 57% maior chance entre os de 70-79 anos (OR:1,57; IC95%:1,07;2,29) e
79% nos de 80 anos ou mais (OR:1,79; IC95%:1,05;3,05) comparados à 60-69
anos, e o relato de quatro ou mais morbidades aumentou em 60% comparado
aos sem morbidades (OR:1,60; IC95%:1,11;2,32). Para duas ou mais quedas,
o sexo feminino apresentou duas vezes mais chance que o masculino
(OR:2,17; IC95%:1,20;3,91), o aumento da idade, 77% maior naqueles de 70-
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79 anos (OR:1,77; IC95%:1,19;2,64) e duas vezes maior nos de 80 anos ou
mais (OR:2,17; IC95%:1,20;3,93) comparados aos de 60-69 anos, quatro ou
menos anos de estudo (OR:0,42; IC95%:0,23;0,78) em relação aos com mais
de quatro anos de estudo, 73% maior nos insuficientemente ativos no lazer
(OR:1,73; IC95%:1,04;2,89), 2,5 vezes maior naqueles com dependência em 4
ou mais AVD comparados aos sem dependência (OR:2,47; IC95%:1,52;4,03),
duas vezes nos que relataram quatro ou mais morbidades (OR:2,12; IC95%:
1,19;3,76), assim como nos idosos com percepção de saúde regular (OR:2,00;
IC95%:1,12;3,50) e ruim (OR:2,82; IC95%:1,30;6,14) em relação à boa.
Conclusão: Os resultados sugerem que o relato de duas ou mais quedas está
associado a piores indicadores socioeconômicos e condições de saúde. Apesar
disso, não é possível inferir se foram às quedas que levaram ao declínio na
condição de saúde ou vice-versa. Contudo, é possível alertar os idosos com
esse perfil sobre cuidados necessários em relação à ocorrência de quedas.

Palavras-chave: Acidente por quedas, Idoso, Inquéritos Populacionais.
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USO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO
HIV: associação com rotura de membranas e prematuridade

Elaine Saraiva Feitosa
Ana Valeska Siebra e Silva
Ítala Thaise de Aguiar Holanda
Thays Bezerra Brasil
Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra
Francisco José Maia Pinto

INTRODUÇÃO: A evolução da epidemiologia da infecção pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) revela um crescimento do número de mulheres
infectadas, levando a um aumento substanciado da transmissão vertical do HIV.
OBJETIVO: analisar a associação entre o uso de protocolo de prevenção de
transmissão vertical e ocorrência de rotura de membranas e prematuridade, em uma
maternidade pública, do Município de Fortaleza-CE. MÉTODOS: estudo transversal,
com abordagem descritiva e analítica, realizado com 127 gestantes infectadas com o
HIV, que fizeram o pré-natal e/ou parto na instituição e seus respectivos nascidos vivos,
no período de fevereiro de 2006 a dezembro de 2010. Na análise descritiva, utilizou-se
as medidas frequenciais e paramétricas. Na análise inferencial, identificou-se a
associação entre o desfecho (adesão ou não ao protocolo) e variáveis independentes
(rotura e tempo de rotura de membranas e idade gestacional) através dos testes Quiquadrado e Máxima Verossimilhança, sendo a razão de chances não ajustada (OR) a
medida da força da associação estatística significante (p<0,05). A pesquisa foi aprovada
pelo CEP, sob protocolo nº58010. RESULTADOS: A maior parte das gestantes, 109
(85,8%), apresentavam bolsa íntegra na internação para o parto e a maioria dos bebês,
113 (89,0%), nasceu com mais de 37 semanas. Em relação à rotura de membranas,
houve predominância das gestantes que não aderiram ao protocolo, 15(83,3%), sendo
que todas aquelas cujo tempo de rotura foi superior ou igual a quatro horas, 8(100%),
não houve adesão ao protocolo (p<0,001). A diferença de rotura de membranas entre as
que não aderiram ao protocolo (83,3%) e as que aderiram a este (16,7%) mostrou OR =
13,62 (IC: 3,6; 50,5), ou seja, a chance de ter rotura quando não há adesão ao protocolo
é aproximadamente 14 vezes maior. Houve associação significante entre adesão do
protocolo e idade gestacional (p<0,001), pois, a diferença de prematuridade entre quem
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não aderiu (75,0%) em relação às que aderiram (25%), apresentou OR=6,9 (IC: 1,76 27,16), sendo o risco de prematuridade de quem não aderiu ao protocolo de
aproximadamente sete vezes maior. CONCLUSÃO: Destaca-se a necessidade de
reforço à adesão aos protocolos estabelecidos para a redução da prematuridade e da
rotura de membranas entre as gestantes soropositivas para o HIV.

DESCRITORES: prevenção; tramissão vertical; HIV
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COMPULSÃO ALIMENTAR E RELAÇÃO COM O RISCO CARDIOVASCULAR PELO
ESCORE PATHOBIOLOGICAL DETERMINANTS OF ATHEROSCLEROSIS IN YOUTH
(PDAY)
Costa, Ivelise Fhrideraid Alves Furtado; Farias, Camilla Ribeiro Lima; Medeiros, Carla
Campos Muniz; Dantas, Thacira Ramos; Amador, Vitória Doulavince; Pinheiro, Igor
Matheus Costa Diniz; Costa, Fernanda Dayenne Alves Furtado da; Carvalho, Danielle
Franklin.
Introdução: A adolescência é um período fortemente influenciado pelo estilo de vida
moderno, marcado pelo sedentarismo e alterações nos hábitos alimentares. Nesta
perspectiva, tem-se um crescente aumento de sobrepeso e obesidade, além de outras
alterações que guardam estreita relação com o risco de desenvolver doenças
cardiovasculares (DCV) futuras. O escore PDAY foi desenvolvido para estratificação deste
risco, mas estudos que o utilizem na população jovem ainda são raros, e, no Brasil,
inexistentes. Objetivos: Avaliar a compulsão alimentar e os fatores de risco
cardiovasculares em escolares adolescentes pelo escore PDAY. Métodos: Estudo
transversal realizado em escolas públicas de ensino médio, com 540 adolescentes entre
15 e 19 anos no município de Campina Grande-PB, entre setembro/2012 e junho/2013.
Para construção do escore PDAY foram realizadas coletas sanguíneas (perfil glicídico e
lipídico), avaliação antropométrica (peso, altura, circunferência da cintura) e aplicação de
questionários para avaliação de estilo de vida. Foi utilizado o questionário Holandês de
Frequência Alimentar (QHCA) para identificação da compulsão alimentar. Os dados foram
analisados no SPSS 17.0, com nível de significância de 5%. A coleta de dados obedeceu
aos princípios éticos da resolução nº196/96. Resultados: Os adolescentes eutróficos
foram maioria (78,3%). O escore PDAY foi classificado em baixo risco (58,5%) e risco
intermediário/alto (41,5%). Os adolescentes do sexo masculino foram maioria quando
considerados os escores intermediário/alto (57,6%; n=129), já o escore PDAY baixo
prevaleceu entre as adolescentes 83,5% (n=264). O escore de compulsão alimentar foi
inicialmente classificado em: sem compulsão alimentar (n=465, 86,1%), com compulsão
alimentar moderada (n=72, 13,3%) e com compulsão alimentar grave (n=3, 0,6%).
Posteriormente o escore foi recategorizado em indivíduos com ou sem compulsão. Os
indivíduos classificados com compulsão foram 13,9% (n=75). Destes, 20,2% (n=19)
apresentavam-se com excesso de peso, enquanto apenas 12,5% (n=56) dos
adolescentes com estado nutricional normal possuíam algum nível de compulsão.
Conclusão: Os adolescentes utilizam-se de métodos compensatórios não satisfatórios
que implicam em alterações do estado nutricional e no risco cardiovascular, sendo
necessário o desenvolvimento de políticas públicas de modificação do estilo de vida.
Palavras-chave: risco cardiovascular; obesidade; transtorno da compulsão alimentar;
adolescentes.
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Comparação das estimativas de consumo alimentar baseadas em dados de
aquisição familiar e de consumo individual de alimentos no Brasil
Autores: Amanda de Moura Souza, Ilana Nogueira Bezerra, Bruna Kulik Hassan, Diana
Barbosa Cunha, Bárbara da Silva Nalin de Souza, Claudia de Souza Lopes, Rosely
Sichieri.
Introdução: Dados de aquisição e de consumo individual de alimentos complementamse por serem coletados com instrumentos independentes que têm diferentes fontes de
erro. Combiná-los pode contribuir para a compreensão da alimentação no país.
Objetivo: Avaliar diferenças nas estimativas de consumo alimentar baseadas em dados
de aquisição com as baseadas no consumo individual. Métodos: Foram utilizadas
informações sobre aquisição de alimentos da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF)
2008-2009 e de consumo alimentar individual provenientes do primeiro Inquérito
Nacional de Alimentação (INA). Um total de 34.003 indivíduos acima de dez anos
participaram do INA e 55.970 domicílios foram avaliados na POF 2008-2009. Os
alimentos analisados foram: pães, biscoitos, refrigerantes e bebidas alcoólicas. A
disponibilidade diária per capita (DDPC) foi obtida pela divisão da quantidade total
adquirida de cada alimento ao longo de sete dias pelo número de moradores por estrato
da amostra. O cálculo do consumo diário per capita (CDPC) de cada alimento foi
realizado a partir da divisão das médias de dois dias de registro alimentar pelo número
de residentes por estrato. O CDPC também foi avaliado de acordo com o local de
consumo (dentro ou fora do domicílio). As análises foram estratificadas segundo a
situação do domicílio urbano e rural. Resultados: A DDPC de todos os grupos de
alimentos avaliados foi menor que o CDPC. A maior diferença entre as estimativas de
DDPC e de CDPC foi para os refrigerantes (67 ml/dia [IC: 62,1 – 72,6] vs. 104 ml/dia
[IC: 97,2 – 111,6]). A DDPC foi maior que o CDPC dentro do domicílio para biscoitos
(14 g/dia [IC: 13,4 – 14,5] vs. 12 g/dia [IC: 11,1 – 12,5]) e bebidas alcoólicas (20 ml/dia
[IC: 17,9 – 23,0] vs. 14 ml/dia [IC: 12,3 – 16,7]). Estratificação por situação do
domicílio não levou à variações importantes dos resultados. No entanto, somente na
área rural os valores de DDPC de pães foram menores do que o CDPC dentro do
domicílio (23g/dia [IC: 20,9 - 25,2] vs. 32g/dia [IC: 28,7 – 35,6]). Conclusão: Análises
que combinem os dois métodos podem melhorar a estimativa do consumo alimentar.
Dados de aquisição poderão ser usados para avaliar o efeito do sub-relato, e dados de
consumo individual podem ser utilizados no desenvolvimento de modelos visando
estimar o consumo nos domicílios em que forem levantados apenas os dados de compra
de alimentos.
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Avaliação do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Brasil, 2006 a 2010
Autores: Max Moura de Oliveira1, Silvânia Suely Caribé de Araújo Andrade1, George
Santiago Dimech1, João Carlos Guedes de Oliveira1, Dácio de Lyra Rabello Neto1,
Deborah Carvalho Malta1, Lenildo de Moura2
1

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) / Ministério da Saúde (MS)
Organização PanAmericana de Saúde (OPAS)

2

Introdução: O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) foi implantado
pelo Ministério da Saúde a partir de 1990, em todas as unidades federativas. A coleta
dados sociodemográficos e epidemiológicos referentes ao nascimento é realizada
através da Declaração de Nascido Vivo (DN), que embora tenha sido criada para fins
epidemiológicos, passou a ser considerada como um documento hábil para as
finalidades do Registro Civil de Nascimento. Objetivo: Avaliar o Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos, Brasil, de 2006 a 2010. Métodos: Utilizou-se como
base as diretrizes do Guia de Avaliação dos Sistemas de Vigilância de Saúde Pública
(CDC, 2001) para avaliar os atributos: qualidade dos dados, aceitabilidade,
representatividade, oportunidade, estabilidade, simplicidade e flexibilidade, e a
utilidade. Resultados: Foram registrados 14.514.533 de nascidos vivos, sendo 51% do
sexo masculino, e 98% dos partos foram hospitalares, destes 49% cesáreos. Das 52
variáveis, 23 foram avaliadas, 21 apresentaram completude acima de 90%. O índice de
completitude de variáveis preenchidas em partos ocorridos em hospitais foi de 97,9% no
Brasil e apenas a região Nordeste apresentou esse índice menor que o nacional. Não
houve diferenças das proporções para homens e mulheres nas regiões Norte, CentroOeste e Sul, quando comparado ao censo 2010. Foram recebidos em tempo oportuno
82,6% do volume de dados, em 2010. A razão entre nascidos vivos e estimados em
2006 era de 89,4% chegando a 97,4% em 2010. O fluxo da DN varia de acordo com o
local de nascimento, cada uma das três vias possui finalidade e destinação específica:
processamento do dado, registro civil e arquivo. Houve mudanças na DN em 2010, a
primeira em desde 1999, sendo acrescido ao instrumento um bloco, 11 campos e 14
variáveis e a implantação da DN epidemiológica. O Sinasc foi utilizado para a
construção de 22 indicadores que subsidiaram o planejamento da assistência no país.
Conclusão: A qualidade dos dados foi adequada; o sistema apresentou-se como aceito,
representativo, oportuno de acordo com a pactuação vigente no período e estável;
classificado como complexo na sua operacionalização, flexível a modificações; e foi útil
para definição de indicadores de saúde. Há necessidade da criação e padronização de
indicadores para orientar avaliações do Sinasc nas unidades federativas.
Palavras-chave: Sistema de Informação, Nascidos Vivos, Avaliação de Sistema.
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Confiabilidade teste-reteste de história de insegurança alimentar na
infância: Estudo Pró-Saúde.

Introdução: O escore de Insegurança Alimentar (IA) é validado para a
população brasileira e associado a diversos desfechos em saúde. Contudo,
presta-se a mensurar o status atual, sendo necessária a validação de um
escore de IA pregressa relativo ao que ocorria durante a infância.
Objetivos: Estimar a confiabilidade (teste-reteste) relativa à IA ocorrida aos
doze anos de idade, obtidas nas Fases 1 e 4 do Estudo Pró-Saúde.
Métodos: Questionários autopreenchíveis foram respondidos duas vezes por
192 e 58 funcionários na Fase 1 (1999) e Fase 4 (2012), respectivamente, com
duas semanas de intervalo entre as aplicações. Em 1999 foi realizada apenas
uma pergunta (Quando você tinha 12 anos de idade, em sua casa, houve
ocasiões em que se deixou de comer por falta de dinheiro?), e em 2012, cinco
perguntas adaptadas da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA),
relativas ao que ocorria com o sujeito aos doze anos de idade, contemplando
“alimentação saudável”; “tipos de alimentos”; “quantidade de alimentos”; “deixar
de fazer refeições”; e “ficar um dia inteiro sem comer ou ter apenas uma
refeição ao dia”. Todas as etapas/perguntas tinham cinco opções de resposta
(tipo Likert). A concordância entre o teste e reteste foi estimada pela estatística
kappa com ponderação quadrática para as variáveis analisadas de forma
ordinal.
Resultados: O kappa estimado na Fase 1 foi de 0,83 (IC95% 0,78-0,85), e em
2012 variaram de 0,44 (IC95% 0,31–0,52) para “Não tinha uma alimentação
variada e saudável?” a 0,53 (IC95% -0,05–0,78) para “Deixava de fazer alguma
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refeição?”. Considerando o escore de IA, a correlação foi de 0,50 (IC95% 0,09–
0,61).
Conclusão: A única pergunta utilizada na Fase 1 do Estudo Pró-Saúde
apresentou boa concordância, o mesmo não foi observado na EBIA adaptada
(2012), talvez pela utilização da frase “deixar de comer”, algo mais
emblemático e que leve a menor viés de memória do que os termos
“refeição”ou “alimentação saudável” relativos à EBIA.
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Qualidade da dieta de idosos: fatores associados em estudo de base populacional
Daniela de Assumpção1, Semíramis Martins Álvares Domene2, Regina Mara Fisberg3,
Marilisa Berti de Azevedo Barros1
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Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Saúde Coletiva, Universidade

Estadual de Campinas (UNICAMP).

2

Curso de Nutrição, Departamento de Saúde,

Clínica e Instituições, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

3

Faculdade de

Saúde Pública, Departamento de Nutrição, Universidade de São Paulo (USP).

Introdução. A má alimentação praticada no decorrer da vida constitui determinante
importante para a incidência de DCNT. Estas atingem suas prevalências máximas nos
idosos. A persistência de alimentação não saudável no segmento dos idosos contribui
para dificultar o controle de alguma doença já instalada e a contribuir para o surgimento
de comorbidades. Objetivo. Avaliar a qualidade da dieta de idosos segundo variáveis
sociodemográficas, comportamentos relativos à saúde e morbidades. Método. Trata-se
de estudo transversal de base populacional em amostra de 1.509 idosos, obtida por
inquérito de saúde conduzido em 2008-09 em Campinas, SP (ISACamp 2008). A
qualidade alimentar foi avaliada pelo Índice de Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R)
que é constituído por 12 componentes: oito baseados em alimentos (Frutas totais;
Frutas integrais; Vegetais totais e leguminosas; Vegetais verdes-escuros e alaranjados
e leguminosas; Cereais totais; Cereais integrais; Leite e derivados; Carnes, ovos e
leguminosas) e quatro baseados em nutrientes e ingredientes culinários (Sódio; Gordura
saturada; Óleos; Gord_AA que avalia o percentual energético proveniente das gorduras,
saturada e trans, álcool e açúcar de adição). Dependendo do componente são atribuídas
pontuações que variam de zero (mínima) a 5, a 10 ou a 20 (máximas). O IQD-R total é
representado pela soma dos escores dos componentes, podendo atingir até 100 pontos.
Foram estimadas médias do IQD-R segundo as variáveis independentes e desenvolvido
modelo de regressão linear múltipla para as análises ajustadas. Resultados. Os
segmentos de idosos que apresentaram escores superiores de qualidade da dieta foram
os evangélicos, os que praticavam atividade física de lazer e os diabéticos, e escores
inferiores foram observados nos que residiam com três ou mais pessoas, nos tabagistas e
nos que relataram preferência por refrigerantes e bebidas alcoólicas. Com o avanço da
idade constatou-se aumento significativo dos escores que atingiu o valor máximo no
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segmento de 80 anos e mais. Conclusão. Os achados apontam a necessidade de melhora
da qualidade da dieta dos idosos em geral, mas especialmente nos segmentos que
apresentam outros comportamentos não saudáveis indicando a relevância de
intervenções integradas de promoção da saúde e não focadas em um fator.
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Análise espacial e modelagem ZIP aplicadas aos dados de tuberculose de
Vitória-ES
SALES, C.M.M.; BERTOLDE, A.I.; NUNES, G.F.; DIAS, B.A.; MACIEL, E.L.N.
INTRODUÇÃO: O Brasil enfrenta um problema de saúde considerável
relacionado à tuberculose e é designado entre um dos 22 países de alto risco
pelo mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Estado do
Espírito Santo o problema da subnotificação pode ficar mais evidente em
estudos com dados geoprocessados, onde áreas pequenas aparecem com
taxas de incidência igual a zero. Diante da necessidade de se entender a
distribuição das doenças a nível espacial, este estudo permitirá a identificar
situações coletivas de risco que determinam a transmissão e a distribuição
espacial da TB, como ferramenta para planejamento de intervenções
direcionadas a grupos populacionais prioritários.

OBJETIVO: Realizar uma

análise espacial da Tuberculose (Tb) nos setores censitários do município de
Vitoria no período de 2009 a 2011 a partir dos estimadores empíricos
Bayesianos, bem como analisar fatores de risco para a doença através de
modelo poisson com ajuste para excesso de zeros. MÉTODOS: Estudo
ecológico da distribuição espacial dos casos notificados de Tuberculose na
cidade de Vitória no período de 2009 a 2011 por setores censitários. Os dados
referentes à doença foram obtidos junto a Secretaria de Vigilância a Saúde/
Ministério da Saúde e a base cartográfica foi obtida do Censo 2010 no site do
IBGE. Realizou-se análise espacial e modelo com ajuste para excesso de
zeros para 588 casos de tuberculose. RESULTADOS: O mapa a partir do
estimador empirical Bayes local se apresentou como melhor alternativa ao
mapa das taxas brutas, por apresentar menor flutuação aleatória nas taxas,
indicando assim áreas prioritárias melhor definidas. Verificou-se também,
apesar do baixo poder explicativo, que variáveis alfabetismo e renda
apresentaram efeito estatístico significativo para a explicação da ocorrência de
tuberculose e na probabilidade de ocorrência de falsos zeros, respectivamente.
CONCLUSÃO: A distribuição dos casos de tuberculose no município de Vitória
não é homogênea e que, portanto, os resultados deste trabalho podem ser
úteis na tomada de decisão que visem ao tratamento adequado para os
doentes a fim de quebrar a cadeia de transmissão da doença.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA LEI SECA NAS UNIDADES FEDERADAS. ANÁLISE DE SÉRIE
TEMPORAL DA MORTALIDADE POR ACIDENTES POR TRANSPORTE TERESTRE (ATT) NO
BRASIL, 2000-2011.
Morais Neto, O.L.
Mandacarú, P.M.P.
Malta, D.C.
Silva, M.M.A.
Introdução: Em cada ano, 1,2 milhão de pessoas no mundo morrem por ATT. O Brasil ocupa o
5º lugar entre os países com maior número de óbitos. Nos últimos anos foram registrados em
média 35 mil óbitos/ano. O Brasil vem tentando reduzir o número de acidentes, por meio do
Código de Trânsito Brasileiro (1998) e a Lei Seca (Lei 11.705/2008). Objetivo: Analisar a
tendência da taxa de mortalidade por ATT nas 27 Unidades Federadas (UF) e o impacto da lei
seca nos anos 2001-2011. Metodologia: Estudo de série temporal das taxas de mortalidade
por ATT (CID-10: V01-V89) nos meses de Janeiro/2001 a Dezembro/2011. Para a análise de
regressão, utilizou-se modelo linear generalizado de Prais-Winsten que corrige a
autocorrelação serial entre os meses. Para cada UF foi estimada a taxa de incremento médio
mensal percentual (TXINCREM) e respectivo IC95%. Para a avaliação do impacto da lei seca
introduziu-se no modelo uma variável dicotômica para identificar os períodos pré e pós-Lei
Seca. Considerou-se como impacto positivo um valor de p da variável dicotômica menor que
0,05, ajustando pela variação sazonal. Utilizou-se o STATA versão 12.0. Resultados: No
período de 2001-2011 apenas 03 UF (AP, DF, RJ) apresentaram tendência de redução, 05 UF
apresentaram tendência estacionária (AC, RR, RS, SP, SC) e as demais tendência de aumento
das taxas de mortalidade. As UF que apresentaram um efeito de “degrau” de redução das
taxas de mortalidade após a Lei Seca (Junho de 2008) foram: MS (TX Increm. 0,20%; IC 95%:
0,09-0,31), SP (TX Increm. 0,008%; IC 95%: -0,04-0,04), MT (TX Increm. 0,22%; IC 95%: 0,130,32), GO (TX Increm. 0,11%; IC 95%: 0,03-0,19), SC (TX Increm. 0,03%; IC 95%: -0,04-0,10), MG
(TX Increm. 0,34%; IC 95%: 0,29-0,39), RJ (TX Increm. -0,11%; IC 95%: -0,20;-0,01) e BA (TX
Increm. 0,55%; IC 95%: 0,45-0,65). Conclusão: O efeito da Lei Seca foi observado em oito das
27 UF e a duração do efeito na observação dos gráficos de tendência ocorreu durante poucos
meses após a mesma. Estes resultados reafirmam a necessidade da intensificação das ações de
segurança viária nas UF.
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Autores: MELLO, S. F.; MONTEIRO, G. T. R.; RODRIGUES, L.G.
Introdução: A prevalência da obesidade infantil vem aumentando nas últimas décadas,
configurando-se como uma preocupação mundial. Para enfrentá-la, tem sido
promovidas estratégias de estímulo à alimentação saudável, além do interesse por
alimentos funcionais, como a aveia.
Objetivo: Verificar a mudança nos perfis antropométrico e lipídico após intervenção
nutricional de 6 semanas, com e sem aveia em flocos, instituída em crianças e
adolescentes com sobrepeso e obesidade no Rio de Janeiro.
Sujeitos e métodos: Foi realizado um estudo de intervenção do tipo ensaio clínico
randomizado pragmático com duração de 6 semanas, em um grupo de crianças e
adolescentes (2 a 17 anos de idade) com excesso de peso. Os indivíduos foram
randomizados em um grupo controle (receberam um planejamento alimentar baseado na
estratificação lipídica e redução calórica) e grupo de intervenção (além desse
planejamento alimentar, receberam 51g de aveia em flocos por dia, totalizando 2,32g de
β-glucana). O planejamento nutricional foi calculado com base no passo 2 das
recomendações do NCEP (1992). Realizou-se análises descritivas das variáveis de
estudo, teste t para amostras independentes para comparações entre os grupos e teste t
para amostras pareadas para comparar o antes e o depois em cada grupo.
Resultados: A amostra final do ensaio clínico constituiu em 50 crianças/adolescentes
no grupo controle e 60 no de intervenção. Houve redução estatisticamente significativa
no peso, IMC, circunferência de cintura, triglicerídeos e não-HDL-c em ambos os
grupos. Porém, o grupo de intervenção apresentou maiores reduções no colesterol total
(-15,3±24,4 mg/dL versus -26,8±29,9 mg/dL; p=0,003), VLDL-c (-2,6±9,9mg/dL
versus -10,4±13,8mg/dL; p=0,036) e não-HDL-c (-10,0±25,4mg/dL versus 24,9±29,9mg/dL; p=0,025).
Conclusão: A adição da β-glucana da aveia em uma dieta hipocalórica e equilibrada em
macronutrientes provocou maiores reduções no colesterol total, VLDL-c e não-HDL-c,
e mostrou-se mais efetiva na diminuição do risco cardiovascular quando comparado a
uma dieta hipocalórica e equilibrada isolada. No entanto, destaca-se a importância da
estratégia nutricional utilizada que se mostrou suficiente para provocar uma diminuição
no peso, IMC e circunferência de cintura e atenuar as alterações no perfil lipídico
inclusive daqueles que não fizeram o uso da aveia.
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR E RISCO DE COMPULSÃO ALIMENTAR EM
ADOLESCENTES ESCOLARES
Dantas, Rafaela Ramos; Farias, Camilla Ribeiro Lima; Costa, Ivelise Fhrideraid Alves
Furtado; Medeiros, Carla Campos Muniz; Dantas, Tatianne Moura Estrela; Ramalho,
Millena Cavalcanti; Sales, Lucenildo Laerty da Silva; Carvalho, Danielle Franklin.
Introdução: Os comportamentos diante do alimento vêm se modificando e o que se come
tem relação intrínseca com o estilo de vida de cada indivíduo. Alterações no
comportamento alimentar quando acontecem de forma contínua e combinada, podem se
refletir na chamada compulsão alimentar, precursora, muitas vezes, de transtornos
alimentares mais severos, como a anorexia e bulimia. Objetivos: Verificar o
comportamento alimentar e o risco de compulsão alimentar em adolescentes escolares.
Métodos: Estudo transversal realizado em escolas públicas de ensino médio, com 540
adolescentes entre 15 e 19 anos no município de Campina Grande-PB, entre
setembro/2012 e junho/2013. Os estudantes responderam ao Questionário Holandês de
Frequência Alimentar (QHCA), traduzido para o Brasil, que avalia os estilos alimentares e
é composto por 33 questões, divididas em três subescalas: a) alimentação restrita; b)
alimentação emocional e c) alimentação externa. A pontuação máxima possível nesta
escala é de 33 pontos. Considera-se que, quanto maior a pontuação, menor a capacidade
de controle alimentar. Para este instrumento o escore adotado é: a) 17 pontos ou menos:
não há compulsão alimentar; b) entre 18 e 26: compulsão alimentar moderada e c) mais
de 27 pontos aponta para compulsão alimentar grave. Os dados foram analisados no
SPSS 17.0, considerando-se o nível de significância de 5%. A coleta de dados obedeceu
aos princípios éticos da então resolução nº196/96. Resultados: Do total, 66,5% dos
adolescentes eram do sexo feminino, com idade média de 16,8 (±1,0) anos, não branco
(79,1%), com mais de oito anos de estudo materno (63,2%), pertencentes às classes C, D
e E (69,4%). Dentre as alterações do comportamento alimentar, chamou à atenção o
percentual de 13,3% de adolescentes que já provocaram vômito para ficar mais magro ou
que costumam “pular” as refeições (52,1%). Obteve-se o escore de compulsão alimentar
com três classificações: sem compulsão alimentar (86,1%), com compulsão alimentar
moderada (13,3%) e com compulsão alimentar grave (0,6%). Conclusão: Verificou-se
uma prevalência relativamente alta de compulsão alimentar, uma vez que se trata de uma
faixa etária ainda precoce. Sabe-se que hábitos adquiridos durante a adolescência
tendem a permanecer ou se agravar na fase adulta.
Palavras-chave:
adolescentes.
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O suicídio como problema de saúde pública no estado de Mato Grosso do
Sul e as desigualdades na mortalidade entre indígenas e não-indígenas

Introdução: O suicídio é um importante problema de saúde pública em
diversas partes do planeta. Na população geral do Brasil, o suicídio não
desponta como importante problema de saúde, restringindo-se a algumas
regiões/localidades do país e comportando-se de maneira diferente em
determinados segmentos da sociedade brasileira, especialmente em
populações vulneráveis como as indígenas.
Objetivo: Analisar as características socioepidemiológicas, as taxas e
tendência da mortalidade por suicídio entre indígenas e não-indígenas no Mato
Grosso do Sul.
Materiais e métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo de mortalidade,
baseado em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade e do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. As taxas de mortalidade para o período de
2001-2010 foram ajustadas pelo método direto, com intervalo de confiança
exato. As estimativas populacionais para o período intercensitário de 20012009 foram efetuadas mediante interpolação geométrica anual. Ademais,
realizou-se análise descritiva, teste de proporções e de regressão linear
simples, no programa R.
Resultados: Foram identificados 1828 casos de suicídio no Mato Grosso do
Sul, sendo 24,2% (442) em indígenas. Entre os não-indígenas a taxa foi de
7/100.000 hab; os indígenas apresentaram taxas de 83,3/100.000 hab. Nos
indígenas as maiores taxas foram encontradas nos jovens de 15-24 anos
(184.9/100.000 hab); e entre não-indígenas nos indivíduos de 60 anos e mais
(13.2/100.000 hab). A razão das taxas de mortalidade entre indígenas e nãoindígenas foi de 11,9. No período analisado, foi identificada tendência
crescente dessas taxas nos não-indígenas. Entre os indígenas, a ocorrência do
suicídio domiciliar; no fim de semana; por enforcamento; e em homens é
significativamente maior (p>0,05) que nos não-indígenas.
Conclusão: O suicídio figurou como importante problema de saúde pública no
Mato Grosso do Sul, independente do grupo populacional. Porém, atinge de
maneira desigual os indígenas, especialmente os mais jovens, demandando
estratégias de enfrentamento do problema especificas e culturalmente
diferenciadas por se tratar de um segmento populacional com as mais variadas
formulações simbólicas e, consequentemente, de significação do suicídio.
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Autores: Danielle Soares de Oliveira; Lucilene A. Afonso Bertoldo; Eliseu Verly Júnior;
Cristiano Siqueira Boccolini; Eduardo Faerstein.
TÍTULO: Evolução da duração mediana do aleitamento materno entre as décadas de 1960
e 1990: Estudo Pró-Saúde.
INTRODUÇÃO
No Brasil, observou-se considerável declínio da duração mediana (DM) do aleitamento
materno (AM) na década de 1970, seguido de um aumento significativo e constante a
partir da década de 1980, fruto de políticas públicas voltadas para a promoção, proteção
e apoio ao AM. Contudo, informações anteriores a década de 1970 são escassas, e o
entendimento dos fatores determinantes da DM do AM em uma população homogênea
ao decorrer das décadas é fundamental, pois supõe-se que existam possíveis mudanças na
magnitude e no efeito de fatores socioeconômicos associados a essa prática,
possivelmente mediados pelas mudanças no paradigma do AM a partir da década de 1980.
OBJETIVO
Descrever a série histórica da DM do AM por década, de acordo com características
sóciodemográficas no período compreendido entre 1960 a 1999.
MÉTODOS
Trata-se de estudo observacional transversal, derivado de uma coorte funcionários
públicos de uma universidade no Rio de Janeiro que responderam um questionário
multidimensional, autopreenchível no ambiente de trabalho (Estudo Pró-Saúde - 1999).
Foram selecionadas para o estudo todas as mulheres que tiveram filhos e amamentaram
(n= 1356): a duração, em meses, do AM foi referente ao primeiro filho. A mediana do
AM foi estimada pelo método Kaplan-Meier, segundo a década de nascimento (anterior
a 1960, 1970, 1980 e 1990), e características sócio-demográficas, sendo utilizado o teste
log rank para identificar diferenças entre as categorias (Intervalo de Confiança de 95%).
RESULTADOS
A DM do AM dos primogênitos na década de 1960 foi de 6 meses (IC95%=5.54-6.46);
na década de 1970 foi de 4 meses (IC95%=3.27-4.72); na década de 1980 foi de 6 meses
(IC95%=5.54-6.46) e na década de 1990 foi de 7 meses com (IC95%=6.31-7.68),
diferindo de forma estatisticamente significativa entre si (valor de p<0,001). Das
variáveis sociodemográficas analisadas (situação conjugal, cor ou raça, escolaridade e
renda), apenas a idade mostrou-se associada ao desfecho, cujas mães mais velhas
amamentaram por mais tempo.
CONCLUSÃO
O declínio significativo da DM do AM na década de 1970, seguido de aumento em sua
duração nas décadas seguintes, seguiu os mesmos padrões dos estudos nacionais e
regionais, o que pode ser indicativo do resgate da prática do AM após o intenso desmame
comerciogênico promovido pela indústria de alimentos na década de 1970.
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ATIVIDADE FÍSICA EM GESTANTES E SUA ASSOCIAÇÃO COM DESFECHOS
PERINATAIS ADVERSOS AO NASCIMENTO

Adriana Sousa Rêgo; Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves; Rosângela
Fernandes Lucena Batista; Antônio Augusto Moura da Silva; Marco Antonio Barbieri;
Heloísa Bettiol; Viviane Cunha Cardoso.

Introdução: A atividade física em excesso durante a gestação vem sendo estudada
como fator de risco para os desfechos perinatais adversos. Objetivo: Investigar a
associação entre atividade física durante o segundo trimestre gestacional e os desfechos
perinatais adversos: baixo peso ao nascer, nascimento pré-termo e restrição de
crescimento intrauterino. Este estudo foi realizado com os dados da coorte BRISA de
São Luís-Maranhão. Método: amostra de conveniência de mulheres com gravidez única
e idade gestacional medida por ultrassonografia até a 20ª semana, recrutadas nas
principais maternidades públicas e serviços de ultrassonografia da rede pública e
privada. . As mulheres foram entrevistadas de 22 a 25 semanas de idade gestacional e
novamente 1381 gestantes foram reentrevistadas nas primeiras 24 horas após o parto. O
nível de atividade física foi mensurado pelo Questionário Internacional de Atividade
Física- IPAQ, versão curta, e classificado em alta, moderada e baixa. Foi realizado o
modelo de regressão logística com estimativa do oods ratio e intervalos de confiança de
95%. Utilizaram-se três variáveis desfechos em modelos de regressão logística
(univariáveis e multivariáveis) distintos: baixo peso ao nascer, nascimento pré-termo e
restrição de crescimento intrauterino. Resultado: A taxa de gestantes ativas no 2ª
trimestre de gestação foi 60,3%, destas 42,8% foram classificadas como tendo atividade
moderada e 17,5% com atividade alta. Na amostra estudada 6,7% das crianças
apresentaram baixo peso ao nascer, 7,2% nasceram de partos pré-termo e 16,1% com
restrição de crescimento intrauterino. A atividade física não se mostrou associada com
NBP (OR 1,15, IC 95% 0,72-1,86), NPT (OR 1,15, IC 95% 0,71- 1,86) e RCIU (OR
1,06, IC 95% 0,77-1,46). Conclusão: O nível de atividade física não se associou aos
desfechos adversos estudados fortalecendo a hipótese de que atividade física durante a
gestação não interfere nos desfechos adversos ao nascimento.
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Nascimento pré-termo, Restrição de crescimento intrauterino.
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Introdução: O peso é um evento expressivo no campo da saúde, uma vez que os
nascimentos com peso elevado, baixo peso ou peso insuficiente constituem riscos para
ocorrência de doenças infecciosas, respiratórias, e alterações do crescimento e
desenvolvimento, bem como maior probabilidade de surgimento de doenças crônicas
não transmissíveis em ciclos posteriores da vida (BARKER, 1986; YAMAMOTO et al.,
2009).
Objetivo: Identificar a associação entre padrões de consumo alimentar ao longo da
gestação e peso ao nascer.
Metodologia: Trata-se de estudo de coorte prospectiva dinâmica envolvendo 185
gestantes captadas no serviço de pré-natal das Unidades de Saúde da Família de um
município baiano entre os meses de abril de 2012 a junho de 2013. Utilizou-se o
questionário de frequência alimentar semi-quantitativo (QFA) para avaliar o consumo
alimentar da gestante ao longo do seguimento. Para identificar o padrão de consumo
alimentar das gestantes ao longo do período de acompanhamento, adotou-se a análise
fatorial (AF) com técnica de extração por componentes principais. Para avaliar a
associação entre padrões de consumo alimentar na gestação e peso ao nascer empregouse Modelagem de Equações Estruturais (SEM).
Resultado: Foram identificados, na análise fatorial por componentes principais quatro
fatores (padrões de consumo alimentar) para cada trimestre gestacional avaliado. Estes
padrões explicaram 50,4% e 49,3% da variabilidade do consumo alimentar no primeiro
e terceiro trimestre, respectivamente. A adesão ao “Padrão alimentar carnes, ovos,
salgados fritos e produtos industrializados e processados” (Padrão 1) e ao “Padrão
açúcares e doces” (Padrão 4) reduziu diretamente o peso ao nascer, respectivamente em
98,42g (p=0,009) e 92,03g (p=0,03). O ganho de peso (β=160; p=0,04) e as
complicações (β= -145 p=0,008) na gestação exerceram efeito direto e significante
sobre o peso ao nascer.
Conclusão: O presente estudo indica que o consumo alimentar tem efeito direto e
indireto sobre o peso ao nascer e, permite concluir também que a complicação na
gestação e o IMC materno pré gravidico exercem efeito indireto sobre essa associação.
Assim, compreende-se que os resultados deste estudo são consistentes para associação
entre padrões de consumo alimentar considerados de risco durante o terceiro trimestre
da gestação e repercussões negativas no peso ao nascer.
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Título: Categorização dos Determinantes Sociais da Mortalidade Infantil
Introdução: A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) no Brasil tem apresentado uma considerável
redução nas últimas décadas. Em 1990 a TMI era de 47,1 óbitos por mil nascidos vivos,
decrescendo para um valor de 15,6 em 2010. Apesar desse avanço, as desigualdades na
distribuição da mortalidade infantil dentro do território brasileiro ainda persistem, reforçando
a importância dos determinantes sociais da saúde (DSS). Muitas variáveis compõem o rol de
DSS, utilizadas de formas distintas na literatura para o cálculo da mortalidade infantil, o que
limita o número de novas variáveis a serem incluídas na análise multivariada dos dados.
Objetivos: Propor a redução no número de variáveis utilizadas na análise múltipla da
mortalidade infantil, com foco nos DSS, possibilitando a construção de modelos estatísticos
que incluam mais variáveis nos estudos dessa área.
Método: Foram selecionadas sete variáveis cujas evidências estão consolidadas na literatura
brasileira e mundial como determinantes sociais da mortalidade infantil, considerando que as
mesmas deveriam estar disponíveis nos bancos de dados oficiais do país. Como etapa prévia,
foi realizado teste de correlação das variáveis, sendo incluídas aquelas com p>0,20. Então,
procedeu-se a análise fatorial de componentes principais, com rotação ortogonal tipo Varimax,
e os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de esfericidade de Bartlett.
Resultados: Após a análise confirmatória, foram extraídos dois fatores, sendo estes o
Socioeconômico (percentual de municípios ligados à rede de esgoto, taxa de alfabetização, PIB
per capita, rendimento mediano das famílias e proporção de pobres) e a Desigualdade
(variação do índice de Gini e a razão de renda). O KMO foi de 0,76 com o teste de Bartlett
p<0,001.
Conclusão: Dos sete DSS utilizados para analisar a mortalidade infantil, dois fatores foram
extraídos, o Socioeconômico e a Desigualdade. Essa redução do número de variáveis possibilita
a análise da multicausalidade das mortes infantis em um contexto estatístico que incluam
novas variáveis em um mesmo modelo analítico.

Autores:
Matheus de Sousa Mata
Janiny Lima e Silva
Íris do Céu Clara Costa
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Efeito das condições de vida na morbimortalidade por tuberculose no município de Salvador
- BA, 2000 a 2011.
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Introdução: A tuberculose (TB) persiste como importante problema de saúde pública mundial
e apresenta forte relação com fatores socioeconômicos. Objetivo: Verificar o efeito da
variação das condições de vida na variação espacial da morbimortalidade por TB, em SalvadorBahia, 2000 a 2011. Metodologia: Realizou-se estudo ecológico espacial tendo como unidades
de análise os bairros. SIM, SINASC e IBGE foram fontes de dados. Índice Global Moran verificou
presença de autocorrelação espacial. Devido ao pequeno número de óbitos por TB nos bairros,
optou-se por agrupá-los em dois períodos: P1 (2000-2005) e P2 (2006-2011). Para os casos,
considerou-se os anos 2001 e 2011.

Calculou-se taxas médias anuais de incidência e

mortalidade por TB em bairros classificados segundo Índice de Condições de Vida/ICV.
Mediante Análise de Regressão Binomial Negativa/RBN, com efeito cluster, avaliou-se o efeito
da variação das CV na variação espacial da morbidade e mortalidade por TB. Resultados: De
2000 a 2011, a taxa média anual de mortalidade e incidência por TB foram de 5,3 e
98,6/100.00 habitantes para o município, respectivamente. Identificou-se presença de
autocorrelação espacial. Bairros com elevados riscos de adoecer e morrer por TB situavam-se
no noroeste e sudeste do município. Nesta última encontrou-se clusters vizinhos de alto risco
(hot-hot) de morrer por TB. A RBN indicou associação entre variação espacial das taxas de
incidência/RRI= 0,56 (IC95%: 0,48 – 0,65) e de mortalidade RRM= 0,14 (IC95%: 0,94 – 0,20) por TB
e variação espacial dos ICV, ajustados por idade e sexo. Quando aplicado o mesmo modelo
para cada estrato de ICV, encontrou-se para a Incidência: IRR= 0,59 IC95% 0,42 – 0,82 (melhor
CV); IRR= 0,75 IC95%: 0,54 – 1,03 (intermediária CV); IRR= 0,53 IC95%: 0,38 – 0,72 (baixa CV);
IRR= 0,65 IC95%: 0,47 – 0,89 (muito baixa CV). Para a Mortalidade: RRM= 0,06 IC95%: 0,4 – 0,10
(melhor CV); RRM= 0,20 IC95%: 0,10 – 0,41 (intermediária CV); RRM= 0,30 IC95%: 0,19 – 0,49
(baixa CV); RRM= 0,15 IC95%: 0,08 – 0,31 (muito baixa CV). Conclusão: As melhorias nas
condições de vida contribuíram para o declínio da morbimortalidade por TB, de 2000 a 2011,
nos bairros de Salvador. A maior redução nos estratos de melhor e de muito baixa condição de
vida sugere que outros fatores tiveram também participação importante nesse processo.
Palavras-chave: Tuberculose, morbimortalidade, condição de vida, análise espacial.
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TRAJETÓRIA DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM ADOLESCENTES
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO – PROJETO ELANA
Alessandra da Silva Dias de Oliveira, Milena Miranda de Moraes, Naiara Ferraz Moreira, Erica
de Almeida Santos, Rosely Sichieri, Gloria Valeria da Veiga

Introdução: A prevalência de excesso de peso em adolescentes tem aumentado de
forma expressiva nas últimas décadas, e muitos estudos têm sido conduzidos a fim de se
compreender a etiologia do excesso de peso e obesidade nesta faixa etária. A avaliação
de mudanças no índice de massa corporal (IMC) de adolescentes em curto período de
tempo pode contribuir para a detecção de alterações agudas do status de peso e para a
prevenção do excesso de peso e obesidade.
Objetivo: Descrever a trajetória do IMC em adolescentes do ensino fundamental de
escolas da região metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com o sexo e tipo de
escola.
Métodos: Dados são provenientes do estudo de coorte denominado “Estudo
Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes (Projeto ELANA)”, realizado
com alunos de duas escolas públicas e quatro particulares da região metropolitana do
Rio de Janeiro, avaliados anualmente de 2010 a 2012. Na linha de base da pesquisa,
todos os alunos matriculados no 6º ano das escolas participantes foram convidados a
participar do estudo, tendo sido coletados peso e estatura de 790 adolescentes. Em 2011,
642 alunos participaram da coleta de dados, e 537 adolescentes foram avaliados em
2012. Para avaliar a mudança do IMC no tempo, segundo sexo e tipo de escola, foi
realizado modelo linear de efeitos mistos pelo procedimento Proc Mixed do SAS
software package, versão 9.3.
Resultados: Os alunos de escolas particulares apresentaram maior média de IMC na
linha de base quando comparados com alunos de escolas públicas (20,2 vs 20,0 kg/m²
p<0,01). A trajetória do IMC no tempo também se mostrou mais acentuada, revelando
maior aumento do IMC, entre os alunos de escolas particulares (p=0,01). Na
comparação entre sexos, foi observada maior média de IMC para os meninos na linha
de base (20,3 vs 20,1 kg/m² p<0,01). Contudo,a trajetória foi mais acentuada entre as
meninas (p=0,04).
Conclusão: Alunos de escolas particulares e meninas ganharam peso mais rapidamente,
indicando maior risco para o excesso de peso nesses grupos. Estes dados podem auxiliar
o desenvolvimento de intervenções específicas, principalmente para escolas privadas, a
fim de se reduzir a prevalência de excesso de peso em adolescentes.
Tópico: Epidemiologia nutricional
Agradecimentos: Ao CNPq, Capes e FAPERJ, pelo financiamento deste projeto.
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Introdução: Desde a década de 90, houve um incremento na epidemia de aids
entre mulheres no Brasil. As múltiplas vulnerabilidades femininas, quando
associadas ao trabalho sexual fazem com que a prevalência de HIV seja 15
vezes maior entre as PS que na população feminina em geral. O teste de HIV é
ferramenta importante para o diagnóstico precoce, e pode trazer grandes
benefícios, possibilitando um momento para prevenção, a diminuição do
adoecimento, o aumento da sobrevida, e coletivamente a redução da
transmissão. Objetivo: Comparar a testagem para HIV auto-referida e outros
fatores de risco entre mulheres não profissionais do sexo (MNPS) e
profissionais do sexo (PS). Metodologia: Foram conduzidos dois estudos
transversais em Fortaleza, Ceará. O primeiro com 402 PS usando a técnica de
Respondent Driven Sampling (RDS) e o outro aleatório simples com 183
MNPS. Odds ratio foram calculados separadamente para as duas populações.
Os dados das PS foram analisados ponderando pelo inverso da média
harmônica do tamanho da rede auto declarada. As analises foram realizadas
pelo STATA versão 11. Resultados: MNPS eram mais velhas, pertenciam a
classe social (A/B) mais alta (26,8% vs 3,7% .,p<0.001), iniciaram a vida sexual
mais tardiamente (62,4% vs 18,0%.,p<0.001) e apresentaram maior
conhecimento sobre aids (57,9% vs 22,1%., p<0.001). PS sofreram mais
violência na vida (94,6% vs 34,2%., p<0.001), entretanto afirmaram ter usado
mais preservativo com parceiro fixo na última relação sexual (68,3% vs
38,1%.,p<0.001). Disseram conhecer mais serviços que fazem teste de HIV
(77,9% vs 50,8%), realizaram mais teste de HIV na vida (71,8% vs 45,9%.,
p<0.001) e mais precocemente (48,2% vs 10,9%., p<0.001) que as MNPS.
Ambas os segmentos de mulheres afirmaram ter pouco ou nenhum ter risco de
adquirir HIV (75,6% vs 87,8 %., p<0.001). Conclusão: MNPS e PS
apresentaram diferentes fatores de risco para adquirir a infecção pelo HIV. É
imprescindível desenvolver ações para reduzir as vulnerabilidades, ampliando
a oferta do o teste, o acesso ao preservativo e as estratégias de prevenção
para mulheres brasileiras, independente da ocupação destas mulheres.
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FATORES AMBIENTAIS E OBESIDADE NO CONTEXTO URBANO
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE MULTINÍVEL
Crizian Saar Gomes (GOMES, C.S.), Universidade Federal de Minas Gerais.
Fernanda Penido Matozinhos (MATOZINHOS, F.P.), Universidade Federal de Minas
Gerais.
Larissa Loures Mendes (MENDES, L.L), Universidade Federal de Juiz de Fora.
Milene Cristine Pessoa (PESSOA, M.C), Universidade Federal de Viçosa.
Gustavo Velásquez-Meléndez (Velásquez-Meléndez, G), Universidade Federal de
Minas Gerais.
Introdução: As características da vizinhança no qual as pessoas vivem desempenham
um papel importante para a obesidade em diversos países, uma vez que podem oferecer
oportunidades ou barreiras para a adoção de hábitos saudáveis. O objetivo do presente
estudo foi estimar a associação entre as variáveis ambientais com a obesidade na
população adulta de uma cidade brasileira. Métodos: Trata-se de um estudo
epidemiológico transversal, desenvolvido utilizando a base de dados do Sistema de
Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (VIGITEL 2008/2010) para Belo Horizonte. O índice de massa corporal foi
calculado a partir do peso e altura autorreferidos pelos participantes. A obesidade foi
definida a partir do IMC ≥ 30 kg/m2. A densidade populacional, os estabelecimentos de
venda de alimentos e os locais para a prática de atividade física georreferenciados foram
utilizadas para caracterizar o ambiente construído. Para caracterizar o ambiente social,
foram usados a renda total da vizinhança e a taxa de homicídios. Além disso, variáveis
individuais, como sexo, idade, escolaridade, cor e estado civil foram consideradas. Para
a análise dos dados foi realizada a regressão logística multinível. A área de abrangência
das unidades básicas de saúde foi utilizada como unidade de vizinhança. Resultados:
Foram avaliados 5513 adultos, sendo 41% do sexo masculino e 59% do sexo feminino,
com média de idade de 44 anos (DP=0,23). Observou-se variabilidade da prevalência da
obesidade entre as vizinhanças (p valor=0,0032). Indivíduos residentes em vizinhanças
com baixo número de estabelecimentos de venda de alimentos saudáveis apresentaram
maiores chances de obesidade (OR=0,98; IC 95%=0,97-0,99). Esta associação manteve
significativa após o ajuste por idade, autoavaliação do estado de saúde ruim, consumo
de carne com gordura e escolaridade (OR=0,98; IC 95%=0,97-0,99). Conclusão: As
evidências deste estudo mostram que a presença de estabelecimentos de venda de
alimentos saudáveis na vizinhança associou-se inversamente com a obesidade. Tais
achados são iniciais e necessitam de mais investigações na realidade das cidades
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brasileiras para esclarecer o papel do ambiente na aquisição e consumo de alimentos,
tanto saudáveis quanto não saudáveis e sua relação com o peso corporal dos indivíduos.
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IMPACTOS DA SAÚDE MENTAL MATERNA SOBRE A PREVALÊNCIA DE
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EM PRÉ-ESCOLARES
Letícia Marques dos Santos – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da
Bahia
Fernanda Costa de Queirós – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da
Bahia
Maurício L. Barreto – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia
Darci Neves dos Santos – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia

Introdução: Problemas de comportamento envolvem desvios do comportamento social
e prejuízo para o desenvolvimento infantil, sendo poucos os estudos epidemiológicos
brasileiros sobre o tema. Buscou-se estimar prevalência de alterações de comportamento
entre pré-escolares em Salvador, identificando o impacto de alterações psiquiátricas
maternas sobre sua ocorrência. Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal com 348
crianças de 4-6 anos, selecionadas a partir de uma amostra aleatória de 20.000 casas em
diferentes bairros de Salvador. Utilizou-se Child Behavior Checklist para avaliar
ocorrência de problemas de comportamento e Composite International Diagnostic
Interview para identificar transtornos psiquiátricos maternos. Aplicou-se questionário
pré-codificado para identificar características familiares e sociais. Utilizaram-se
estatísticas descritivas e modelo de regressão logística multivariado para estimar
associações. Resultados: A maioria das crianças era do sexo feminino (54.6%), maiores
de 5 anos (67,5%) e alunos da pré-escola (79,9%). Observou-se que 37,4% das famílias
tinham renda até 1 salário-mínimo, 16,1% com pai ausente e 64,7% em casas com > 1
pessoa/cômodo. Prevalência de problemas de comportamento foi 23,6%, sendo
internalizantes 9,8% e externalizantes, 25,3%. Prevalência de diagnóstico psiquiátrico
materno foi 46,5%, sendo 34,2% transtornos de ansiedade, 27% do humor e 13,8% por
uso de substância psicoativa (SPA). Ausência paterna associou-se com problemas de
comportamento (OR1,78; IC1,15-2,76), internalização (OR2,37; IC1,16-4,88) e
externalização (OR1,73; IC1,14-2,62). Crianças inseridas em famílias com >1
pessoa/cômodo (OR1,54; IC1,01-2,36), e com mães diagnosticadas com alterações
psiquiátricas (OR2,20; IC1,46-2,32) apresentaram maiores chances de ocorrência de
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problemas de comportamento. Após ajuste, observaram-se maiores chances de
ocorrência de problemas de comportamento entre pré-escolares com mães com algum
diagnóstico psiquiátrico (OR1,22; IC1,09-1,36), com transtorno de ansiedade (OR1,93;
IC1,11-3,33), de humor (OR2,00; IC1,14-3,53) ou por uso de SPA (OR3,21; IC1,576,56). Conclusão: Alterações na saúde mental materna predizem a ocorrência de
problemas comportamentais entre pré-escolares, sendo o uso de SPA o fator mais
importante. Destaca-se a pertinência de atenção à saúde mental materna para promoção
da saúde mental infantil.
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Tópicos: Avaliação de sistemas, políticas, programas e serviços de saúde
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Título: Fortificação mandatória de alimentos: uma política pública sem riscos?
Introdução: Em diversos países, inclusive no Brasil, a fortificação de alimentos com ácido
fólico (AF) foi adotada como política pública de prevenção e combate à deficiência nutricional
da vitamina, motivados principalmente pela redução da incidência dos defeitos do tubo neural.
Nos Estados Unidos, no período pós-fortificação, observa-se tanto a evolução positiva do nível
sérico da vitamina quanto o aumento do ácido fólico não metabolizado (AFNM). Não se
conhece ainda os efeitos biológicos do AFNM, no entanto, considera-se que AFNM pode ser
um fator relevante nas questões de segurança associadas com alto consumo de AF.
Recentemente, alguns estudos associaram o elevado consumo de AF ao aumento do risco de
câncer de cólon e reto em indivíduos com lesões neoplásicas pré-existentes e ao
mascaramento da anemia por deficiência de B12. Objetivo: Investigar a prevalência de
deficiência de folato sérico e a presença de AFNM. Método: Os dados são oriundos do estudo
transversal de base populacional ISA Capital 2008 conduzido em uma amostra representativa
de residentes do município de São Paulo, de ambos os sexos, e com idade acima de 14 anos.
Coletou-se amostra de sangue em jejum de 12 horas. O nível de folato foi determinado pelo
método de imunoensaio de eletroquimioluminescência e o AFNM por cromatografia líquida de
alta resolução com detecção eletroquímica. As análises estatísticas foram realizadas no
STATA®, versão 11.0, com nível de significância de 5%. Resultados: O estudo foi conduzido
em 750 indivíduos, sendo 41,9% homens e média de idade 46,2 anos (IC95% 44,4-47,9). A
média de folato sérico foi de 13,6ng/ml (IC95% 13,0-14,2). Apenas 2,25% da população
apresenta deficiência de folato (<3ng/ml). Foi detectado AFNM em 80% da população com
média plasmática de 0.9ng/ml (IC95% 0.8-1,1). Conclusão: Nota-se baixa prevalência da
deficiência da vitamina e alta prevalência dos níveis detectáveis de AFNM na população.
Todavia, apesar do aparente sucesso da fortificação de alimentos com ácido fólico na redução
da prevalência de deficiência, a comunidade científica não é unânime na aprovação de
políticas de fortificação mandatória e do uso indiscriminado de suplementos. Recomenda-se
um monitoramento constante para evitar que a população seja exposta a altas doses da
vitamina, e consequentemente, efeitos adversos à saúde.
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A prevalência da prática de atividade física habitual e de lazer em uma população
coberta pelo Programa de Saúde da Família em Salvador, Bahia.
Rodrigues, P.V.A1; Luna, J.L1; Freitas, A.V.S2; Medina, M.G1; Pereira, R.A.G1; Pamponet,
M.L1; Vilasbôas, A.L.Q1
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Introdução: A adoção de estilo de vida saudável, incluindo a prática regular de
atividade física contribui para a redução do risco de doenças crônicas não
transmissíveis. A Organização Pan-Americana da Saúde recomenda 30 min diários de
atividade física de intensidade moderada para adultos, porém, 60% da população
mundial não segue tal recomendação. Objetivo: Descrever a prevalência da prática de
atividade física habitual e de lazer e sua associação com fatores demográficos,
socioeconômicos e de saúde na população de 20 a 75 anos adscrita a seis equipes de
saúde da família de um Distrito Sanitário de Salvador, Bahia. Métodos: Estudo
transversal, tipo inquérito domiciliar, com amostragem sistemática em dois estágios
(sorteio de domicílios nas microáreas e de um morador por domicílio). As variáveis
dependentes foram padrão de atividade física e a realização de atividade física de lazer
e as preditoras sexo, idade, ocupação, escolaridade, autopercepção de saúde e
problema de saúde autorreferido. Foi realizada análise descritiva e modelos bivariados
e multivariados com regressão de Poisson. Dados através do software STATA 12.
Resultados: A população de estudo foi composta por 1.214 indivíduos, dos quais 71,8%
era do sexo feminino, com idade entre 20 e 39 anos (43,7%) e 64,1% tinham mais de
oito anos de estudo. A prevalência de indivíduos ativos foi de 66,8%. A prevalência de
atividades de lazer ou exercício foi de 43,8% para os homens e de apenas 19% para as
mulheres. Na análise multivariada, com regressão de Poisson, não observou-se
associações estatisticamente significantes das variáveis independentes com o padrão
de atividade física ativo. Quando analisada a realização de atividade física de lazer,
esta apresentou associação com a idade. Houve redução desta prática com o aumento
da idade, principalmente na faixa de 60 a 75 anos (OR:0,58; 0,36-0,92). Conclusão: A
prevalência de indivíduos que alcançam quantidade mínima de atividade física
recomendada foi alta. Como as unidades de saúde localizavam-se em regiões de
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menor nível socioeconômico, é possível que tais atividades estejam presentes no
cotidiano desta população. Entretanto, a realização de atividades relacionadas ao lazer
foi pouco frequente, mostrando a necessidade de ações voltadas ao incentivo da
prática de atividade neste domínio, principalmente para os indivíduos considerados
irregularmente ativos.
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SUPORTE SOCIAL, SAÚDE MENTAL MATERNA E SINTOMAS DE ASMA
EM CRIANÇAS: ANÁLISE DE MEDIAÇÃO ATRAVÉS DE MODELAGEM
POR EQUAÇÕES ESTRUTURAIS
Letícia Marques dos Santos – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da
Bahia
Leila Denise A. F. Amorim – Instituto de Matemática – Universidade Federal da Bahia
Darci Neves dos Santos – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia
Maurício L. Barreto – Instituto de Saúde Coletiva – Universidade Federal da Bahia

Introdução: Há consenso atual nomeando suporte social como preditor de saúde
individual e bem-estar físico e psicológico. Altos níveis de suporte social familiar
protegem contra a ocorrência de asma infantil, embora mecanismos subjacentes a este
efeito protetor não estejam esclarecidos. Busca-se explorar tais mecanismos,
analisando-se duas trajetórias de mediação – Biológica (mediada por atopia) e
psicossocial (mediada pela ocorrência de Transtornos Mentais Comuns TMC maternos).
Métodos: Estudo transversal com 904 crianças participantes do Social Changes,
Asthma and Allergy in Latin America-Salvador. Dados coletados através de inquérito
domiciliar, utilizando Self Reporting Questionnaire e Escala de Suporte Social do
Medical Outcome Study. Informações socioeconômicas e sobre asma foram obtidas
através do questionário International Study of Allergy and Asthma in Childhood, além
de serem mensurados níveis de IgE sérico alérgeno-específica. Mecanismos de
mediação foram testados através de Modelagem por Equações Estruturais, utilizando
método de máxima verossimilhança robusta para estimação do modelo estrutural.
Resultados: A maioria das crianças era do sexo masculino (53,4%), com idade até 7
anos (58,9%) e não apresentava atopia (61%), sendo 26,4% a prevalência de sintomas
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de asma. Observou-se que 13,1% das mães tinham história de asma, 69,9% não
completaram ensino médio e 37,7% apresentavam suspeita de TMC. Baixos níveis de
suporte social não estiveram associados à atopia (OR0,91; IC0,68-1,21) ou aos sintomas
de asma (OR1,29; IC0,94-1,79), embora aumentasse as chances de ocorrência de TMC
materno (OR1,72; IC1,30-2,28). Aumento na prevalência de sintomas de asma esteve
associado com suspeição de TMC (OR1,79; IC1,30-2,47), história de asma materna
(OR2,51; IC1,49-4,20), idade < 7 anos (OR1,93; IC1,39-2,70) e atopia (OR1,70;
IC1,23-2,35). Aumento na ocorrência de atopia esteve associada apenas ao sexo
masculino (OR2,06; IC1,56-2,72). Identificou-se efeito indireto estatisticamente
significante do suporte social familiar sobre sintomas de asma infantil, mediado pela
trajetória psicossocial, sendo este efeito até 6,7 vezes maior que o observado na
trajetória biológica. Conclusão: Baixos níveis de suporte social não afetam diretamente
a ocorrência de sintomas da asma, porém têm efeito através da sua influência sobre o
sofrimento psicológico materno.
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ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL: ESTUDO DE COORTE BRISA
PRÉ-NATAL.
Maria Nilza Lima Medeiros*, Fabrício José Alencar Mesquita*, Nádia
Carenina Nunes Cavalcante*, Rosângela Fernandes Lucena Batista*, Vanda
Maria Ferreira Simões*, Viviane Cunha Cardoso**, Ricardo de Carvalho
Cavalli**, Marco Antônio Barbieri**, Heloísa Bettiol**, Antônio Augusto Moura
da Silva*

* Departamento de Saúde Pública – UFMA – Universidade Federal do
Maranhão
** Departamento de Pediatria e Puericultura – Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto – USP – Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO: em estudos epidemiológicos a idade gestacional (IG) tem
sido estimada pela data da última menstruação (DUM). Entretanto, há erros
sistemáticos envolvidos nesta estimativa, e poucos estudos foram realizados
em países de renda média e baixa para investigar este problema.
OBJETIVO: avaliar a concordância entre as estimativas da IG baseadas na
DUM e na ultrassonografia gestacional (USG) em uma coorte pré-natal de
mulheres (BRISA- Coortes de nascimento brasileiras Ribeirão Preto São
Luís). MÉTODOS: estudo de coorte prospectiva com 1.381 mulheres
gestantes que realizaram pré-natal, das quais, 1361 foram reentrevistadas
após o parto em São Luís (MA), Brasil em 2010 e 2011. A amostra foi do tipo
não probabilística por conveniência. Foram incluídas mulheres grávidas de
feto único com USG realizada com menos de 20 semanas de IG, recrutadas
em quatro serviços públicos de saúde. Foi utilizado o diâmetro biparietal
como parâmetro biométrico para estimar a IG pela USG. Foram calculadas a
sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos e negativos e o
coeficiente kappa para avaliar a concordância entre a DUM relatada em dois
momentos (no pré-natal, em entrevista realizada de 22 a 25 semanas de IG,
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e após o parto) e a USG. RESULTADOS: A taxa de nascimentos pré-termo
foi de 7,5% e de pós-termo 2,8%. A sensibilidade, especificidade e valores
preditivos positivos da estimativa da IG pela DUM foram maiores para o
nascimento pré-termo do que para o pós-termo. O valor preditivo positivo
para o nascimento pré-termo foi de 98,0% e para o nascimento pós-termo de
75,6%, a partir da DUM coletada no início da gestação. A estatística kappa foi
excelente: 0,97 para pré-termo e 0,82 para pós-termo. Valores inferiores
foram encontrados quando se considerou a DUM coletada no pós-parto. O
kappa mostrou concordância intermediária de 0,60 para pré-termo e pobre de
0,18 para pós-termo. CONCLUSÕES: a predição da data do parto tanto pela
USG como pela DUM é confiável quando a DUM é investigada no início da
gestação, embora ocorram erros sistemáticos inerentes a cada método,
especialmente para nascimentos pós-termo. Entretanto, no final da gestação,
aumentam os erros sistemáticos da DUM (viés de memória), reduzindo muito
a sua confiabilidade na estimativa da idade gestacional, especialmente para
partos pós-termo.
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FATORES ASSOCIADOS À REDUÇÃO PONDERAL EM USUÁRIOS COM
EXCESSO DE PESO MEDIANTE INTERVENÇÃO NUTRICIONAL PAUTADA
NO MODELO TRANSTEÓRICO
Freitas, Patrícia Pinheiro de; Santos, Luana Caroline dos; Lopes, Aline Cristine
Souza
Tema: Vigilância epidemiológica/ vigilância em saúde
Resumo
Introdução: O excesso de peso é considerado um dos principais responsáveis
pelo desenvolvimento de doenças crônicas, importante problema de saúde da
atualidade. Assim, emerge a demanda por intervenções voltadas para o seu
manejo, sobretudo em serviços públicos de saúde. Objetivo: Analisar os
fatores associados à redução ponderal mediante intervenção nutricional,
pautada no Modelo Transteórico (MT), em usuários com excesso de peso de
um polo do Programa Academia da Saúde de Belo Horizonte/MG. Métodos:
Ensaio clínico randomizado, com duração de seis meses e, alocação dos
participantes (usuários com idade > 20 anos) em: Grupo controle (GC) atividades rotineiras do serviço (exercícios físicos e grupos de educação
alimentar e nutricional); ou Grupo intervenção (GI) - receberam adicionalmente
aconselhamento nutricional individual, pautado no MT para controle de peso.
Investigaram-se dados socioeconômicos; estágios de mudança segundo MT;
perfil de saúde, alimentar e antropométrico no início e ao final do estudo.
Verificou-se os fatores associados à redução ponderal por meio de regressão
linear múltipla considerando como desfecho o delta percentual de redução
ponderal {ΔPeso=[(peso inicial-peso final)/peso inicial] *100}. Resultados: A
amostra inicial contemplou 95 indivíduos, dos quais 55 (GI=31 e GC=20) foram
reavaliados após 6 meses, com perda de seguimento superior no GI (50% vs
39,4%; p=0,049). Os que completaram a intervenção eram em maioria idosa
(GC: 50,0%; GI: 57,1%) e mulheres (GC: 85,0%; GI: 83,9%). Indivíduos do GI
apresentaram redução percentual do peso (ΔPeso=1,7 P25-0,9; P754,2),
enquanto aqueles do GC apresentaram aumento (ΔPeso=-1,7 P25-4,3;P751,2)
(p=0,004). Foram associados à redução de peso: maior consumo de água
(p<0,001),

uso

de

óleo

vegetal

para cozinhar
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(p=0,042),

estar

em

ação/manutenção para o construto “gordura na dieta” (p=0,030) e nos estágios
de

pré-contemplação/contemplação/decisão

para

“controle

de

porções”

(p=0,004). Conclusão: A intervenção nutricional, pautada no MT, foi efetiva,
apontando o papel não só dos hábitos alimentares saudáveis, mas também da
motivação do indivíduo para mudanças de comportamentos como preditores
para a redução ponderal.
Palavras Chave: Obesidade; Comportamento Alimentar; Modelos Teóricos;
Atenção Primária à Saúde.
Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico
(CNPq)
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Padrões de renda per capita para redução da insegurança alimentar no Nordeste e
no Sul do Brasil
Autores: Luiz Augusto Facchini, Bruno Pereira Nunes, Elaine Thumé, Suele
Manjourany Silva Duro, Fernando Vinholes Siqueira, Denise Silva da Silveira, Mirelle
de Oliveira Saes, Alessander Osório, Elaine Tomasi
Introdução: Apesar dos avanços nas políticas de inclusão social do Brasil nos últimos
anos, a insegurança alimentar ainda é um grave problema. Além disso, o país apresenta
grandes variações inter e intrarregionais na ocorrência de insegurança alimentar.
Objetivo: Estimar os padrões de renda familiar per capita para redução da insegurança
alimentar nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. Metodologia: Estudo transversal, de
base comunitária, realizado no ano de 2010, em setores censitários urbanos da área de
abrangência de unidades básicas de saúde, identificou domicílios nas regiões Nordeste e
Sul, nos quais residissem crianças menores de sete anos e suas famílias. A insegurança
alimentar foi avaliada através da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Para
verificar a fração atribuível na população (FAP) a diferentes padrões de renda familiar
per capita mínima (R$70,00, R$140,00 e R$175,00, o que correspondia,
respectivamente, a €31,81, €63,63 e €79,54, em 2010) na redução de insegurança
alimentar moderada e grave na população utilizou-se a seguinte fórmula:
FAP=(%exposição*RRbruto–1) / [1+(%exposição*RRbruto – 1)]. O projeto do presente
estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética. Resultados: Localizou-se 5.419
domicílios na região Nordeste e 5.081 domicílios na região Sul. Em 14,5% dos
domicílios do Nordeste, a renda mensal familiar per capita era de até R$70,00 já no Sul,
essa proporção era de 2,5%. A prevalência de insegurança alimentar moderada e grave
foi 22,9% no Nordeste e 7,5% no Sul. A insegurança alimentar moderada e grave seria
reduzida em 19,5%, no Nordeste e em 10,5%, no Sul, com uma renda familiar per capita
mínima de R$70,00 ao mês. Já um padrão mínimo de renda familiar per capita mensal
de R$140,00, a redução seria de 46,4% no Nordeste e 34,1% no Sul. Projetando uma
renda familiar per capita mínima de R$175,00 ao mês, a redução seria de 59,5% no
Nordeste e 45,4% no Sul. Conclusões: A expansão de cobertura, a focalização
criteriosa e o incremento dos valores pagos por benefícios sociais, como, por exemplo,
o Bolsa Família, combinado com as demais estratégias de aumento de emprego, renda e
escolaridade das famílias, poderão maximizar as contribuições na redução da
insegurança alimentar no país.
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O arranjo publico-privado e a qualidade da assistência hospitalar
Juliana Machado – ANS/Brazil
Mônica Martins – Ensp/Fiocruz/Brazil
Iuri Leite – Ensp/Fiocruz/Brazil
Introdução: O desempenho de hospitais sofre influência da estrutura do sistema de saúde em
que se inserem. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) cobre toda a população e cerca de
25% dela é também coberta por planos privados de saúde.
Objetivo: Analisar se a qualidade da assistência hospitalar, medida pela taxa de mortalidade
ajustada por risco, difere segundo fontes de pagamento das internações e arranjos de
financiamento dos hospitais.
Metodologia: Foram utilizadas bases de dados administrativas de 2008 a 2010. Selecionaramse as internações em SP e RS segundo causas em duas propostas metodológicas distintas. Foi
realizado ajuste de risco para as características dos pacientes. A análise dos modelos
explicativos para a mortalidade foi realizada por meio de regressões logísticas tradicional e
multinível. Foram analisadas as relações entre mortalidade hospitalar ajustada, características
do processo de cuidado e características do hospital. O desempenho de hospitais foi analisado
utilizando-se a razão de mortalidade observada e esperada e o desvio em relação à média.
Resultados: Observou-se opção majoritária dos hospitais pelo multifinanciamento, com
clientela mista (SUS e não SUS). Os modelos de ajuste de risco tiveram capacidade
discriminativa razoável a boa, sendo considerados úteis para a sua finalidade, ainda que se
reconheçam falhas na qualidade da informação utilizada. Os modelos de regressão logística
tradicional e multinível mostraram-se coerentes quanto à direção e força das associações,
sendo o segundo considerado mais adequado devido à capacidade de tratar as hierarquias. O
risco de morte para pacientes do SUS foi maior que para os demais pacientes, mesmo quando
internados no mesmo hospital. Isto indica a ocorrência de iniquidades inter e intra-hospitais,
conduzindo a resultados diversos, mesmo com a disponibilidade física das mesmas estruturas.
Conclusão: Esforços devem ser dedicados ao alinhamento de investimentos públicos e
privados, com vistas à uniformização da oferta e à promoção da melhoria e equidade da
qualidade de serviços hospitalares, independentemente das fontes de pagamento. O
monitoramento da qualidade de serviços deve ser considerado para o direcionamento de
políticas e regulamentações na área hospitalar, em prol de resultados positivos para a
sociedade e para o país.
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Ingestão de nutrientes e obesidade em adultos residentes na área urbana: Inquérito Nacional de
Alimentação - Brasil, 2008-2009
Marina Campos Araujo1, Camilla Chermont Prochnik Estima2, Edna Massae Yokoo1, Taís de
Souza Lopes3, Rosangela Alves Pereira3, Rosely Sichieri2
1

Universidade Federal Fluminense, Centro de Ciências Médicas, Instituto de Saúde da
Comunidade. Travessa Marquês de Paraná, 303, 3 andar, Prédio anexo. Centro - 24030210 Niterói,
RJ
–
Brasil.
Telefone:
(021)
26299342.
URL
da
Homepage:
http://www.uff.br/saudecoletiva/
2
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social, Departamento de
Epidemiologia. Rua São Francisco Xavier 524. Maracanã - 20550900 - Rio de Janeiro, RJ –
Brasil. Telefone: (21) 23340235 Ramal: 155 URL da Homepage: http://www.ims.uerj.br/
3
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Nutrição Josué de Castro, Departamento
de Nutrição Social Aplicada. Av. Carlos Chagas Filho, 373. Edifício do Centro de Ciências da
Saúde, Bloco J, 2º andar. Cidade Universitária. 21941-590 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil.
Telefone: (21) 25626679 - URL da Homepage: http://nutricao.ufrj.br
Introdução: Evidências científicas apontam que a baixa ingestão de cálcio e vitaminas
antioxidantes associa-se com a obesidade, no entanto, a relação entre ingestão de nutrientes e
obesidade não está bem estabelecida. Objetivo: Avaliar a ingestão de nutrientes segundo o estado
nutricional em adultos no Brasil. Métodos: Foram utilizados dados do primeiro Inquérito
Nacional de Alimentação, realizado entre 2008 e 2009 pelo IBGE, incluindo 21.003 indivíduos
entre 20 a 59 anos de idade, dos quais 16.198 adultos (46% homens) residiam nas áreas urbanas
(população do estudo). O consumo alimentar individual foi avaliado a partir de registros
alimentares obtidos em dois dias não consecutivos. O consumo usual de nutrientes foi estimado
pelo método do National Cancer Institute, o que permitiu o ajuste pela variabilidade
intraindividual e, simultaneamente, pelo consumo de energia e pelo sub ou super-relato da
ingestão de energia, avaliada pelo método de Goldberg. Avaliou-se a ingestão de energia,
macronutrientes, fibra e nove micronutrientes. O peso foi aferido com o uso de balanças
eletrônicas e a estatura medida utilizando estadiômetros portáteis. Classificaram-se os adultos
como “obesos” e “não obesos” considerando o índice de massa corporal segundo critérios da
Organização Mundial de Saúde. Resultados: A prevalência de obesidade foi de 13% nos homens
e 16% nas mulheres. Mais da metade dos obesos subestimaram o consumo de energia. Foram
observadas médias mais elevadas para a ingestão de energia, gordura saturada, cálcio, zinco,
vitaminas C, D e B12 entre homens obesos quando comparados aos homens não obesos, porém a
média do consumo de fibra foi maior entre aqueles não obesos (p<0,05). Comparadas às obesas,
a média do consumo energético foi ligeiramente maior para as mulheres não obesas (p<0,01).
Entretanto, as médias de ingestão de proteína, ferro, zinco, vitamina E e sódio foram maiores
para as mulheres obesas (p<0,05) do que para as não obesas, configurando, possivelmente,
padrão dietético diferenciado entre esses dois grupos. Conclusão: Os dados brasileiros não
confirmaram a hipótese de que a obesidade está associada a uma pior qualidade da dieta, uma
vez que não foram observadas diferenças importantes no consumo de nutrientes entre obesos e
não obesos, com exceção para o consumo de fibra entre os homens, que foi maior entre aqueles
não obesos.
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Qualidade da atenção ao diabetes em idosos brasileiros: diferenças por posição
socioeconômica
Autores: Luiz Augusto Facchini, Bruno Pereira Nunes, Elaine Tomasi, Suele
Manjourany Silva Duro, Fernando Vinholes Siqueira, Mirelle de Oliveira Saes,
Alitéia Santiago Dilélio, Elaine Thumé
Introdução: A diabetes é um problema comum em idosos no Brasil, porém avaliações
da qualidade da atenção aos diabéticos são escassas. Objetivo: Avaliar a qualidade da
atenção ao indivíduo com diabetes autorreferida. Metodologia: Estudo transversal de
base populacional realizado em 2009 em áreas urbanas de 100 municípios das cinco
regiões geopolíticas do país. A qualidade da atenção ao diabetes foi verificada através
da consulta médica, exame dos pés do diabético e realização de exame de sangue em
jejum para medir a glicemia – indicadores com período recordatório de um ano. As
prevalências dos indicadores foram verificadas segundo posição socioeconômica,
mensurada pela ABEP - Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa. Nessa
classificação, os indivíduos foram classificados em A/B (mais ricos), C e D/E (mais
pobres). Utilizou-se teste de qui-quadrado de heterogeneidade e de tendência linear para
verificar as diferenças nas prevalências do desfecho segundo a posição socioeconômica.
O presente estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética. Resultados: Do total
de 6.582 idosos questionados sobre o recebimento de diagnóstico de diabetes, 16,9%
(IC95%: 16,0; 17,8) referiram diabetes. Destes, nos últimos doze meses, 77,8%
(IC95%: 75,3; 80,2) consultaram com médico, 36,6% (IC95%: 33,3; 39,9) tiveram seus
pés examinados e 90,4% (IC95%: 88,4; 92,4) realizaram exame de sangue em jejum
para medir a glicemia. Não foram observadas diferenças na prevalência de consulta
médica entre os grupos de posição socioeconômica (p=0,985). Em relação ao exame dos
pés, as prevalências nas classes A/B, C e D/E foram 52,4%, 35,2% e 31,6%,
respectivamente (p<0,001). A glicemia de jejum foi realizada por 97,4% dos idosos da
classe A/B, por 92,5% da classe C e por 84,5% dos indivíduos da classe D/E (p<0,001).
Conclusões: A utilização de consultas médicas foi razoável, sendo similar entre os
indivíduos de diferentes posições socioeconômicas, revelando a inexistência de
iniquidades. A prevalência de exame dos pés foi baixa e mostrou grandes desigualdades
entre as posições econômicas. Esta desigualdade também foi evidenciada na realização
de exame de sangue, indicando a necessidade de melhorias na qualidade da atenção aos
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portadores de diabetes mais pobres, que utiliza predominantemente serviços do SUS. A
melhoria do SUS tem grande potencial de promover a equidade em saúde no país.
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FATORES ASSOCIADOS À PRÁTICA EDUCATIVA PERMEADA PELOS “DEZ
PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO”

Epidemiologia de grupos populacionais - saúde materno-infantil.

Autores: SILVA, C. M.; PELLEGRINELLI, A. L. R.; PEREIRA, S. C. L.; BARBOSA,
M. H.; SANTOS, L. C.
Introdução: Os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança visam, principalmente, informar gestantes e nutrizes acerca
dos benefícios e vantagens do aleitamento materno (AM). Objetivo: avaliar os fatores
associados à prática educativa intrínseca nos “Dez passos para o Sucesso do
Aleitamento Materno” entre nutrizes atendidas em um Banco de Leite Humano (BLH).
Métodos: Estudo retrospectivo com dados secundários (2009 a 2012), provenientes de
protocolo de atendimento de um BLH. Utilizaram-se informações sociodemográficas,
referentes ao período pré e pós gestacional e recém-nascido (RN). Os passos estudados
abrangeram aqueles relacionados a práticas educativas: Passo 3 (informar gestantes
sobre as vantagens e manejo do AM); Passo 4 (incentivar a amamentação na primeira
hora pós parto); Passo 6 (não oferecer outro alimento ao RN além do leite materno);
Passo 8 (promover AM sob livre demanda) e Passo 9 (não dar bicos artificiais aos bebês
amamentados ao seio). Realizou-se análise descritiva, teste qui-quadrado ou exato de
Fisher (p<0,05) e Regressão de Poisson. Resultados: Avaliou-se 12283 mães, com
mediana de 29 (12 - 54) anos de idade. A maioria (40,7%) mencionou escolaridade até o
ensino médio e 98,7% a realização do pré-natal. As orientações sobre AM, Passo 3,
foram mais prevalentes entre mães de 30 a 39 anos (RP=1,58; IC95% 1,42-1,75). Por
sua vez, o contato pele a pele e AM na sala de parto (Passo 4) foram mais prevalentes
entre mães que receberam orientação (RP=1,09; IC95% 1,06-1,13 e RP=1,20; IC95%
1,11-1,30, respectivamente), assim como o aleitamento materno exclusivo (AME)
(Passo 6) também foi mais frequente entre tais nutrizes (RP=1,08; IC95% 1,03- 1,13).
De modo semelhante, notou-se que o AM sob livre demanda (Passo 8) foi mais
prevalente entre mulheres orientadas (RP=1,09; IC95% 1,05-1,13), ao contrário do que
se observou no Passo 9, no qual as mães orientadas sobre AM ofertaram mais bicos
artificiais aos lactentes (RP=1,14; IC95% 1,06-1,23). Conclusão: Os achados
apontaram estreita relação entre os passos e sua importância como estratégia educativa,
tanto durante o pré-natal quando no pós-parto, a fim de favorecer a prática e
manutenção do AME.
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Desigualdades socioeconômicas na utilização de serviços de saúde por idosos
brasileiros
Autores: Luiz Augusto Facchini, Bruno Pereira Nunes, Elaine Thumé, Denise Silva da
Silveira, Fernando Vinholes Siqueira, Suele Manjourany Silva Duro, Alitéia Santiago
Dilélio, Alessander Osório, Elaine Tomasi

Avaliou-se as desigualdades socioeconômicas na utilização de serviços de saúde por
idosos brasileiros, em estudo transversal de base populacional realizado em 2009 em
áreas urbanas de 100 municípios das 5 regiões do país. A utilização dos serviços de
saúde foi verificada através do uso de consultas médicas e atendimento domiciliar – nos
últimos três meses; e a utilização de pronto-socorro e hospitalização – no ano anterior à
entrevista. Utilizou-se regressão de Poisson para o cálculo das razões de prevalência e
intervalos de confiança nas análises bruta e ajustada da associação entre os desfechos e
a posição socioeconômica, mensurada pela ABEP. Nessa classificação, os indivíduos
foram distribuídos em A/B (mais ricos), C e D/E (mais pobres). O ajuste de confusão foi
feito para as variáveis: sexo, idade, cor da pele, estado civil e escolaridade. O estudo foi
submetido e aprovado no Comitê de Ética.
As prevalências de atendimento médico, utilização de pronto-socorro, atendimento
domiciliar e hospitalização foram: 46,0% (IC95%: 44,8; 47,2), 16,5% (IC95%: 15,6;
17,3), 11,7% (IC95%: 10,9; 12,5), e 11,1% (IC95%: 10,4; 11,9), respectivamente. Na
análise ajustada, indivíduos mais ricos (classes A/B) tiveram 1,26 (IC95%: 1,18; 1,33)
vezes mais probabilidade de consultar com médico comparado àqueles mais pobres
(classe D/E). Não houve diferença na utilização de pronto-socorro segundo os estratos
de posição socioeconômica. Idosos mais ricos tiveram 1,36 (IC95%: 1,08; 1,72) vezes
mais ocorrência de internação hospitalar do que os mais pobres. Em relação ao
atendimento domiciliar, idosos mais ricos tiveram 0,74 (IC95%: 0,57; 0,97) vezes
menos probabilidade de receber atendimento domiciliar comparado aos idosos mais
pobres.
As desigualdades na utilização dos serviços de saúde em idosos brasileiros ainda são
evidentes, apesar dos avanços no SUS nos últimos anos. A igualdade no uso de serviços
de pronto-socorro evidencia a garantia de atendimento de urgência e emergência para os
idosos, independente da renda. O menor uso de serviços de atendimento domiciliar
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entre os mais ricos reflete a relevância da Estratégia de Saúde da Família para o país, ao
priorizar indivíduos e áreas mais pobres. Além de avanços na melhoria da qualidade da
atenção à saúde, a busca pela garantia de acesso equitativo ao conjunto dos serviços de
saúde deve continuar sendo priorizada.
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Desigualdades socioeconómicas en la utilización de servicios de salud por ancianos
brasileños
Autores: Luiz Augusto Facchini, Bruno Pereira Nunes, Elaine Tomasi, Elaine Thumé,
Denise Silva da Silveira, Fernando Vinholes Siqueira, Suele Manjourany Silva, Alitéia
Santiago Dilélio, Alessander Osório
Si evalúa las desigualdades socioeconómicas en la utilización de servicios de salud por
los ancianos brasileños. Encuesta de base poblacional llevada a cabo en 2009 en las
zonas urbanas en 100 municipios de las cinco regiones geopolíticas de Brasil. Se
verificó el uso de los servicios de salud para consultas médicas y atención domiciliaria en los últimos tres meses, y para servicios de urgencias y hospitales - el año anterior a la
encuesta. Se utilizó regresión de Poisson para calcular las tasas de prevalencia e
intervalos de confianza crudo y ajustado en el análisis de asociación entre los resultados
y la situación socioeconómica. Esta fue medida por el modelo de la Asociación
Brasileña de Empresas de Investigación y clasifica a los individuos en grupos barato A /
B (los más ricos), C y D / e (los más pobres). Los resultados se ajustaron por sexo, edad,
origen étnico, estado civil y educación. El estudio fue aprobado por Comité de Ética.
La prevalencia de utilización de consulta médica, servicio de urgencia, atención
domiciliaria y hospitales fue de 46,0% (95% IC: 44,8, 47,2), 16,5% (95% IC: 15,6,
17,3), 11,7% (95% IC: 10,9, 12,5) y 11,1% (95% IC: 10,4, 11,9), respectivamente. En el
análisis ajustado, los individuos más ricos (clases A / B) presentaron 1,26 (IC del 95%:
1,18, 1,33) veces más probabilidades de visitar a un médico en comparación a los más
pobres (Clase D / E). No hubo diferencia en el uso de servicios de urgencia de acuerdo
con la posición socioeconómica. Ancianos más ricos reportaron 1,36 (IC del 95%: 1,08
a 1,72) veces más hospitalización que los más pobres. La atención en el hogar, fue 1,35
(IC del 95%: 1,03; 1,77) veces más frecuente entre los acianos más pobres en
comparación a los más ricos.
Aun persisten desigualdades socioeconómicas en el uso de los servicios de salud –
consultas médicas y hospitalización – por ancianos brasileños. Afortunadamente se ha
avanzado en los últimos años, como en el uso similar de servicios de urgencias entre
personas mayores de diferentes niveles socioeconómicos. También llama la atención la
mayor utilización de atención en el hogar por los más pobres, reflejo de la mayor
presencia de La Salud de la Familia en las regiones más pobres de las ciudades
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brasileñas. En Brasil, la búsqueda por el acceso equitativo a los servicios de salud para
los ancianos pobres debe seguir siendo una prioridad, junto con los avances en la
calidad de la atención.
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Qualidade da dieta de mulheres: estudo comparativo entre trabalhadoras e donas
de casa
Caroline Senicato1
Daniela de Assumpção1
Marilisa Berti de Azevedo Barros1
Introdução. Historicamente as mulheres foram responsáveis pela escolha e preparo dos
alimentos para a família. Com a busca pela formação educacional e a inserção da
mulher no mercado de trabalho mudanças podem ter ocorrido, contudo não há trabalhos
que investiguem o padrão alimentar de mulheres segundo escolaridade e inserção no
processo produtivo. Objetivos. Avaliar a qualidade da alimentação de mulheres de 18 a
64 anos, segundo a inserção no processo produtivo (donas de casa e trabalhadoras
remuneradas, com alto e baixo nível de escolaridade). Método. Estudo transversal de
base populacional que utilizou dados de inquérito de saúde realizado em Campinas, SP
(ISACamp 2008). A qualidade da dieta de 664 mulheres foi avaliada pelo Índice de
Qualidade da Dieta Revisado (IQD-R). O IQD-R é constituído por 12 componentes:
oito baseados em alimentos e quatro baseados em nutrientes e ingredientes culinários.
Dependendo do componente são atribuídas pontuações que variam de zero (mínima) a
5, a 10 ou a 20 (máximas). O IQD-R total é representado pela soma dos escores dos
componentes, podendo atingir até 100 pontos. As variáveis independentes foram a
condição de inserção no processo produtivo (trabalhadora ou dona de casa) e o nível de
escolaridade (≤ 8 anos ou ≥ 9 anos). Foram estimadas as médias do escore total e de
cada componente do IQD-R e desenvolvidos modelos de regressão linear simples e
múltipla. Resultados. Comparadas ao segmento com maior escolaridade, as mulheres
com até 8 anos de estudo apresentaram pior qualidade alimentar em razão do consumo
inferior de frutas, vegetais, cereais integrais e leite e derivados, e ingestão superior de
sódio, gordura saturada e Gord_AA (avalia o percentual energético proveniente de
gorduras sólidas, álcool e açúcar de adição). Quanto a inserção no processo produtivo,
constatou-se no estrato de baixa escolaridade, maior ingestão de Gord_AA nas donas de
casa em relação às trabalhadoras. Não foram detectadas diferenças significativas no
padrão de dieta de trabalhadoras e donas de casa com 9 anos ou mais de estudo.
Conclusão. Verificou-se ausência de desigualdade na qualidade da dieta segundo
inserção no processo produtivo, mas presença de diferenças em relação ao nível de
escolaridade. Mulheres com menor escolaridade devem ser consideradas pelos serviços
de atenção à saúde para o estímulo de uma dieta com maior qualidade.

1

Departamento de Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas. Universidade
Estadual de Campinas.
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DESEMPENHO DA NOVA DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE DENGUE,
ADOTADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL EM 2014

Monaise Madalena Oliveira e Silva, Amelia Maria Kasper, Mariana Kikuti, Igor
Adolfo Dexheimer Paploski, Tássia Lacerda de Queiroz, Aline da Silva Tavares,
Jaqueline Silva da Cruz, Albert Icksang Ko, Mitermayer Galvão Reis, Guilherme
Sousa Ribeiro
O Ministério da Saúde atualizou a definição de caso usada pela vigilância para
notificação de pacientes suspeitos de dengue. O desempenho da nova definição de caso
(febre e ≥2 dos seguintes sintomas: cefaleia, dor retro-orbital, mialgia, artralgia,
prostração, exantema, vômito/náusea, leucopenia, petéquias ou prova de laço positiva)
ainda é pouco conhecido. O objetivo deste estudo foi avaliar a validade da nova
definição de caso suspeito de dengue. Em 2009 e 2010, os pacientes atendidos em um
centro de emergência de Salvador por uma doença febril aguda (DFA) de duração ≤7
dias foram entrevistados sobre a presença das manifestações clínicas usadas na
definição de caso suspeito de dengue. A leucometria e a prova do laço foram obtidas
dos prontuários. Amostras de sangue foram coletadas no dia do atendimento e após 14
dias e testes de referência (ELISA-IgM, ELISA-NS1 e RT-PCR) foram usados para
confirmação laboratorial. A sensibilidade (SEN), a especificidade (ESP), os valores
preditivos positivo e negativo (VVP e VPN) foram estimados. Dos 2.490 pacientes
incluídos no estudo, 2.243 (90,1%) preencheram a nova definição de caso suspeito de
dengue e 545 (21,8%) foram confirmados laboratorialmente como dengue. A nova
definição de caso suspeito de dengue apresentou SEN de 93,0% (IC 95%: 90,5-94,8%),
ESP de 10,7% (9,4-12,2%), VPP de 22,6% (20,9-24,3%) e VPN de 84,6% (79,588,5%). Leucopenia foi o indicador de melhor desempenho (SEN: 48,7% [42,5-55,0%],
ESP: 87,6% [84,1-90,5%], VPP: 70,0% [62,7-76,3%] e VPN: 74,3% [70,3-78,0%]);
entretanto, apenas 658 (26,4%) dos pacientes com DFA e 244 (44,7%) dos pacientes
com dengue confirmada realizaram leucograma. Somente 122 (5,4%) dos pacientes que
preencheram a nova definição de caso de dengue e 86 (15,8%) dos casos confirmados
de dengue tiveram a suspeita da doença registrada em prontuário. Nenhum dos
pacientes com suspeita da doença tinha registro da prova do laço no prontuário. A nova
definição de caso de dengue apresenta baixa capacidade para predizer os casos de
dengue, e os médicos não parecem utilizar esta definição de caso para suspeitar da
doença. A baixa suspeição de dengue entre os casos confirmados da doença justifica a
realização de estudos para estimar o impacto da subnotificação da dengue no Brasil.
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Perfil epidemiológico dos surtos de rotavírus no estado de São Paulo, 2000 a 2012
Renata Soares Martins - Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo – Departamento de Medicina Social
Andréia de Fátima Nascimento – Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo – Departamento de Medicina Social

Introdução: A doença diarreica ainda é responsável por uma grande proporção de
mortes em crianças menores de cinco anos em todo o mundo, sendo o rotavírus sua
principal causa. O rotavírus é responsável por cerca de 100 milhões de diarreias agudas,
24 milhões de consultas, cerca de 40% das hospitalizações por este agravo em crianças
menores de cinco anos e por 350.000 a 600.000 mortes de crianças em todo o mundo.
Objetivo: Descrever os surtos de diarreia segundo pessoa, tempo e lugar no estado de
São Paulo no período de 2000 a 2012.
Métodos: Estudo descritivo utilizando banco de dados secundário do sistema de
investigação de surtos Vigilância Epidemiológica das Doenças de Transmissão
Alimentar (VE DTA), no estado de São Paulo, de 2000 a 2012. Foram descritos os
surtos de rotavírus segundo pessoa, tempo e lugar bem como a distribuição dos surtos e
casos pela frequência relativa e suas respectivas medianas.
Resultados: Foram notificados 4412 surtos de DTA entre 2000 e 2012; em 1440
(33,6%) deles algum agente etiológico foi identificado. Rotavírus foi agente etiológico
de 299 surtos (6,8% do total de surtos e 20,8% do total de surtos com agentes
identificados). O número de casos por surto de rotavírus variou de 2 a 5600 (mediana de
18 casos) e chegou ao total de 33500. Em dois surtos por rotavírus ocorreu ao menos
um óbito. Os municípios com maior número de notificações de surtos por rotavírus
foram São Paulo, São José do Rio Preto e Piracicaba. Em 91 surtos ao menos uma
criança com menos de um ano de idade foi acometida (total de 8262 casos). O número
de crianças menores de um ano por surto variou de um a 4174 (mediana de 10 casos).
Conclusão: Com a avaliação do banco de surtos de DTA no período 2000 a 2012 foi
observada uma baixa sensibilidade no sistema em prover informação quanto ao agente
etiológico envolvido nos surtos. Dos surtos com agente etiológico identificado, o
rotavírus mostrou-se importante causador das doenças diarreicas, condizente com a
literatura nacional e internacional em que o rotavírus é a principal causa de diarreias.
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REALIZAÇÃO DE EXAME CLÍNICO DAS MAMAS E MAMOGRAFIA NAS
REGIÕES SUL E NORDESTE: AVALIAÇÃO DE DESIGUALDADES
Ana Paula Gomes dos Santos1; Zaida S. Borges1; Fernando C. Wehrmeister1; Helen
Gonçalves1
1

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia/UFPel

Introdução: O câncer de mama é a neoplasia com maior incidência e taxa de
mortalidade em mulheres no Brasil. A realização de exames preventivos por mulheres é
importante para o diagnóstico precoce e contribui para a redução da mortalidade em
decorrência da doença. Objetivos: Avaliar a prevalência e os fatores associados à
realização de exame clínico das mamas (ECM) e mamografia (MMG) nas regiões Sul e
Nordeste do Brasil. Métodos: Estudo com delineamento transversal, utilizando dados
secundários da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2008, tendo como
população alvo aquelas mulheres com idade entre 40 e 69 anos. Os desfechos avaliados
foram: prevalência de realização de ECM durante o último ano e prevalência de
realização de MMG nos últimos dois anos, conforme recomendação do Ministério da
Saúde. Os desfechos foram caracterizados segundo as variáveis independentes:
demográficas (idade, cor da pele e estado civil) e socioeconômicas (renda e
escolaridade). As razões de prevalência brutas e ajustadas foram obtidas através de
regressão de Poisson. Todas as análises foram estratificadas por região e realizadas no
pacote estatístico Stata 12.1. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina-UFPel. Resultados: Foram avaliadas 27.718 mulheres, sendo
que menos da metade das mulheres seguiu as recomendações para realização de ECM
em ambas as regiões. A prevalência de realização de MMG, conforme recomendações
foi de 58,6% e 45,5% para a Região Sul e a Nordeste, respectivamente. Mais de um
quarto das mulheres avaliadas de ambas as regiões nunca realizaram MMG (26,5% no
Sul e 40,6% no Nordeste). Nunca ter realizado ambos os exames foi quase duas vezes
maior na Região Nordeste (29,7%) do que na Região Sul (15,9%). A probabilidade de
não realização de ambos os exames foi maior em mulheres, com idade entre 60-69 anos,
não brancas, com menor escolaridade e menor renda familiar. Conclusão: Importantes
desigualdades foram observadas entre as Regiões Sul e Nordeste para a realização de
ECM e MMG. Políticas públicas de saúde devem priorizar grupos mais vulneráveis para
reduzi-las.
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O impacto da vacinação contra rubéola e as estimativas de proporção de suscetibilidade da
população brasileira entre 1999 – 2010.
Teresa Cristina Vieira Segatto; Luiz Antônio Bastos Camacho; Marilda Agudo Mendonça Teixeira
de Siqueira
A rubéola está entre as doenças elimináveis, segundo a Organização Mundial da Saúde. Casos
importados são notificados nos países onde a doença foi eliminada e a vigilância epidemiológica
integrada do sarampo e rubéola deve ser intensificada para evitar a reintrodução do vírus, bem
como a vigilância virológica. A vacina contra a rubéola foi implantada em 1992 para crianças de
1 – 11 anos de idade, posteriormente para mulheres em idade fértil (MIF) em 1998 – 2002 e, em
2008, para homens e mulheres de 20 a 39 anos de idade em todos os estados. Em 1999, os grupos
etários de maior risco foram os menores de 1 ano, 1 – 4 anos e 10 - 19 anos de idade para ambos
os sexos. Em 2007 houve o deslocamento da infecção dos menores de 1 ano para o grupo etário
de 20 - 29 e de 30 - 39 anos de idade para o sexo masculino. Para o sexo feminino, para o grupo
de 20 a 39 anos de idade. Em 2007, durante o surto da doença, o risco de adoecer para o sexo
masculino foi 2,3 vezes maior do que para as mulheres que haviam sido vacinadas anteriormente.
Após a campanha de vacinação em 2008, nenhum caso de rubéola foi confirmado. O êxito na
eliminação da rubéola só ocorrerá quando os estratos de imunidade estiverem entre 85 a 90%. O
objetivo foi avaliar o impacto da vacinação contra a rubéola na população brasileira entre 1999 –
2010. Método: estudo ecológico com dados agregados da taxa de incidência da rubéola entre 1993
e 2008 por faixa etária e sexo, as estratégias de implantação da vacina tríplice viral, vacinação das
MIF e a campanha de vacinação para eliminação da rubéola no país. Realizada revisão da
literatura sobre os estudos de soroprevalência da rubéola identificando-se o padrão por faixa etária
antes da introdução da vacina (2000) e após a campanha nacional de vacinação em 2008. Dados
populacionais do DATASUS, a cobertura vacinal do Programa Nacional de Imunização (PNI) e
os casos confirmados de rubéola do SINAN/MS. As variáveis utilizadas foram taxa de incidência
por sexo e faixa etária, cobertura vacinal no ano de implantação da vacina tríplice viral e na
campanha de vacinação, proporção de suscetibilidade para a rubéola por sexo e faixa etária.
Resultados: 18 estados (66,6%) atingiram 95% de cobertura vacinal na implantação da vacina.
Após a campanha, a vacina foi disponibilizada na rotina das salas de vacinação aos 15 meses de
idade até 2003, quando passou a ser aplicada aos 12 meses (D1) e aos 4 anos de idade (D2). As
MIF foram vacinadas entre 1998 e 2002 para acelerar a eliminação da SRC e apenas 13 (48,15%)
estados com a cobertura vacinal >95%. Houve redução da circulação viral, porém, insuficiente
para sua eliminação, foi necessária a campanha nacional de eliminação da rubéola em 2008 para
ambos os sexos no grupo de 20 a 39 anos e de 12 a 39 anos de idade em cinco estados. Desses, 9
(33,3%) atingiram a cobertura vacinal. Em 2010 a proporção de soroprevalência para homens e
mulheres chegou a 94,5% e sem a ocorrência de casos confirmados de rubéola. No Brasil, na era
pré-vacinal a proporção de soroprevalência encontrada foi semelhante a ocorrida em outros
países, variando entre 33% em São Paulo37 e 59% no Ceará42 no grupo etário de 1 – 5 anos de
idade. Para os outros grupos etários variou entre 47% para o grupo de 6 e 9 anos e até 100% para
o grupo de 30 a 39 anos de idade. No período pós-vacinal, com a mudança no perfil etário do
grupo em estudo, as MIF já vacinadas, a proporção de soroprevalência para ambos os sexos
elevou-se para 70 a 93%. Mesmo com importante redução da proporção de suscetibilidade para a
doença, não se conseguiu evitar os surtos de rubéola em 2007 e 2008. Foi realizada regressão
linear e observou-se que ela foi positiva entre o log da proporção de suscetibilidade e o log da
taxa de incidência, cujo coeficiente de correlação de Pearson R foi de 0,7349. As taxas de
incidência e a proporção de suscetibilidade identificadas no estudo apontam que >5% da
população suscetível ocorreram surtos da doença. Conclusões: para a eliminação da rubéola e
síndrome da rubéola congênita é necessário manter uma vigilância epidemiológica e virológica
ativas integrada ao sarampo, altas e homogêneas coberturas vacinais e análises de estudos de
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soroprevalência. Manter integrada a vigilância dentro e entre os países das Américas,
principalmente no que diz respeito a identificação precoce de casos importados, é o maior desafio
diante da ocorrência de eventos de massa entre 2013 a 2016.
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Violência entre parceiros íntimos e interrupção precoce do aleitamento materno
exclusivo no quinto mês de vida
(Gabriela Vasconcellos de Barros Vianna e Maria Helena Hasselmann)
INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde recomenda que o aleitamento
materno seja exclusivo até o 6º mês de vida da criança. No entanto, estudos no Brasil
mostram que apenas 41% dos menores de seis meses são aleitados exclusivamente e que
outros alimentos são introduzidos por volta do 4º mês. A literatura aponta para uma
possível associação entre saúde mental materna, relação conjugal, apoio social e as
práticas alimentares nos primeiros meses de vida, mas são poucos os estudos sobre a
influência da violência entre parceiros íntimos (VPI) na alimentação do bebê.
OBJETIVO: Investigar o papel da VPI na interrupção precoce do aleitamento materno
exclusivo (IPAME) em crianças no quinto mês de vida. MÉTODO: Trata-se de um
estudo seccional com 244 crianças que compareceram a 4 unidades básicas de saúde do
município do Rio de Janeiro para o acompanhamento do crescimento, no período de
junho/2005 a dezembro/2009. O desfecho do estudo, a IPAME, foi definido como a não
utilização do leite materno como fonte alimentar exclusiva (sem água, chás, sucos,
outros tipos de leite ou alimentos) e foi mensurado no quinto mês de vida via o
recordatório de 24h. A VPI foi medida através da versão em português da Conflict
Tactics Scales-1 no segundo e no quinto mês de vida da criança, foi classificada em VPI
Global (presença de agressão física no casal) e VPI Grave (agressão física grave), e
foram categorizadas como: (a) ausente, (b) presente em um dos dois momentos e (c)
presente nos dois momentos. A associação entre VPI e IPAME foi verificada por meio
do modelo de regressão logística, mediante estimativas de razões de chances (RC)
brutas e ajustadas e seus respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 95%).
RESULTADOS: Os achados deste estudo mostram que mesmo após o ajuste pela
idade, escolaridade e trabalho materno, a VPI Global aumentou em mais de três vezes a
chance de IPAME quando presente em um dos dois momentos (RC = 3,52; IC 95% =
1,17–10,58; p-valor = 0,025) e quando presente nos dois momentos (RC = 3,40; IC 95%
= 1,13–10,27; p-valor = 0,030). CONCLUSÃO: Chama-se atenção para a contribuição
do presente estudo para o desenvolvimento de ações que identifiquem situações de
violência familiar, provendo auxílio a essas famílias, e que incentivem, não só a prática
do aleitamento materno exclusivo, mas estilos de vida saudáveis e harmoniosos.
Palavras-chave: Violência entre parceiros íntimos. Aleitamento materno exclusivo.
Determinantes psicossociais.
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Desigualdades sociais na chance de realizar mamografia no Brasil
Evangelina Xavier Gouveia de Oliveira, Dóra Chor, Enirtes Caetano Prates Melo, Rejane Sobrino
Pinheiro, Marilia Sá Carvalho
Introdução: Procedimentos de rastreamento, como a mamografia, são essenciais para a detecção precoce do
câncer de mama, o mais frequente entre as mulheres brasileiras e de outros países. Uma vez que pior posição
socioeconômica está relacionada a dificuldades adicionais no acesso ao rastreamento, trata-se de importante
iniquidade de saúde.
Objetivos: analisar a chance de realização de pelo menos uma mamografia ao longo da vida de mulheres de
40 anos ou mais, em cada uma das nove regiões metropolitanas (RM) do Brasil.
Método: Estudo de corte seccional, com base nos dados do Suplemento Saúde da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD) do ano de 2008. Renda, escolaridade e cor/raça foram os indicadores de
posição socioeconômica selecionados. A chance de ter realizado, alguma vez, a mamografia foi estimada por
regressão logística multivariada com correção do efeito de desenho da amostra. Na modelagem, foram
considerados os efeitos da renda, escolaridade, e cor/raça, ajustados mutuamente e pela idade. A PNAD
possui desenho amostral complexo e, em função disso, foi utilizada regressão logística com ponderação e
correção do efeito de desenho da amostra, com base nas bibliotecas survey e SOAR do software R.
Resultados: Como em outros eventos de saúde, a realização de mamografia no Brasil é fortemente
condicionada pela posição socioeconômica da mulher. No entanto, renda, escolaridade e cor/raça
influenciam a realização deste exame com padrões e intensidades distintas nas nove regiões metropolitanas
do país. Entre aquelas que tinham até 7 anos de estudo, no conjunto das RM, mulheres auto-classificadas
como pretas apresentaram chance 30% menor (OR=0,70; 95% IC: 0,60-0,82) e as pardas, 24% menor
(OR=0,76; 95% IC: 0,69-0,84) de realizarem o exame. Nas RM consideradas separadamente, não
observamos padrão consistente de diferenças. Os resultados sugerem que cor/raça pode constituir uma das
barreiras para a realização de mamografia especialmente nas camadas de maior renda das RM. Ao contrário,
nas parcelas mais pobres, sua influência parece ser menos relevante.
Conclusão: Os resultados confirmam a existência de “vários Brasis” nos quais análises segundo renda,
escolaridade ou cor/raça revelam diferentes aspectos da desigualdade. A compreensão detalhada dos
condicionantes de cada desfecho contribuirá para o sucesso das políticas de saúde.
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Título: Café da manhã: associação com consumo e comportamentos alimentares em
adolescentes
Autores: Laura Augusta Barufaldi, Monica Maria Ferreira Magnaninni, Gabriela de
Azevedo Abreu e Katia Vergetti Bloch.
Introdução: O café da manhã/desjejum é uma das três principais refeições do dia e tem
sido utilizado como um indicador de comportamento alimentar saudável. Objetivos:
Avaliar a associação do hábito de realizar café da manhã/desjejum com características
sociodemográficas, outros comportamentos alimentares e consumo de macro e micro
nutrientes. Métodos: Trata-se de um estudo de delineamento seccional de base escolar,
parte do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA)”. Os dados
foram obtidos em cinco cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Feira de Santana, Botucatu,
Campinas e Cuiabá. Em cada cidade foram escolhidas 3 escolas (2 públicas e 1
particular), e em cada escola foram sorteadas 3 turmas. Dados socioeconômicos, de
comportamento alimentar e de atividade física foram coletados através de questionário
autopreenchido em coletor eletrônico de dados. O consumo alimentar foi avaliado
através de recordatório alimentar de 24 horas. Foram ajustados modelos de regressão
logística ordinal para investigar se a frequência do consumo do desjejum está associada
às características de interesse (sexo, idade, atividade física, escolaridade da mãe,
refeições com os pais, refeições em frente a telas, consumir petiscos em frente a telas,
ingestão de água, consumo energético de (macro e micro nutrientes). A associação com
cada característica foi investigada ajustando-se para confundimento pelas demais
variáveis após avaliação de modificação de efeito por sexo, idade, atividade física e
escolaridade da mãe.

Resultados: Foram avaliados 943 adolescentes (73,8% dos

elegíveis). Observou-se que 18,9% dos adolescentes nunca consome café da manhã.
Adolescentes que referiram consumo do desjejum referiram também realizarem
refeições com os pais com maior frequência (OR: 1,66 e IC: 1,01 – 2,73). O consumo
dessa refeição é mais frequente no sexo masculino (OR: 2,44 e IC: 1,67-3,55) e entre os
adolescentes mais jovens (OR: 0,91 e IC: 0,84-0,98). A associação com sexo só foi
observada nos indivíduos ativos, que realizam mais de 300 min / semana de atividade
física moderada e/ou rigorosa. Adolescentes que realizam desjejum consomem mais
energia, fibra e diversos micronutrientes. Conclusão: Os adolescentes que consomem

2636

café da manhã com maior frequência são do sexo masculino, mais jovens e também
fazem refeições com os pais/responsáveis com maior frequência.
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Consumo de alimentos ricos em açúcar entre escolares brasileiros. PeNSE 2009
FERREIRA, Nathália Luíza; CLARO, Rafael Moreira; LOPES, Aline Cristine Souza
Introdução: O consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar entre adolescentes é um
problema em todo o mundo, podendo predispô-los ao excesso de peso e comorbidades,
no presente e em longo prazo. Objetivos: Identificar os fatores associados ao consumo
de alimentos ricos em açúcar entre estudantes avaliados na Pesquisa Nacional de Saúde
do Escolar (PeNSE 2009). Método: Estudo transversal, realizado com dados da PeNSE
2009, que avaliou amostra representativa de estudantes do 9º ano do ensino fundamental
de escolas públicas e privadas, das 26 capitais brasileiras e Distrito Federal. Os dados
foram coletados em computador de mão, contendo questionário autoaplicável. A variável
resposta, frequência de consumo de alimentos ricos em açúcar (guloseimas e
refrigerantes),

foi

classificada

em

regular (≥5

dias/semana) ou

ocasional (≤4

dias/semana). Avaliaram-se dados sociodemográficos, tempo diário de tela (televisão,
videogame e computador) e hábitos alimentares. Realizou-se análise descritiva dos dados
e Regressão de Poisson para obtenção das Razões de Prevalência (RP) e intervalos de
confiança de 95%, conforme delineamento complexo da amostra. Resultados: Os 59.198
escolares avaliados apresentaram idade média de 14,2 (14,1–14,2) anos, sendo que a
maioria era do sexo feminino (52,7%), frequentava escolas públicas (79,1%) e possuía
escolaridade materna ≥9 anos de estudo (58,7%). Mais da metade dos alunos realizava
as refeições em frente à televisão (66,0%) e relatou tempo de tela >4 horas/dia (57,5%).
O consumo regular de guloseimas e de refrigerantes foi referido por 24,6% dos
estudantes. A ingestão regular destes alimentos foi mais prevalente no sexo feminino
[RP=1,28 (1,21-1,35)], entre filhos de mães com escolaridade entre 9-12 anos [RP=1,10
(1,02-1,19)], entre aqueles que realizavam as refeições em frente à televisão [RP=1,64
(1,53-1,76)], e que relataram tempo diário de tela >2 e ≤4 horas [RP=1,21 (1,10-1,34)] e
>4 horas [RP=1,96 (1,80-2,12)]. Conclusão: Características sociodemográficas e
comportamentais se associaram ao consumo regular de alimentos ricos em açúcar entre
os adolescentes, denotando a necessidade de ações voltadas para obtenção de
melhorias quanto aos fatores modificáveis, como o hábito de se alimentar em frente à
televisão e o tempo de tela, visando à prevenção de agravos à saúde decorrentes do
consumo alimentar inadequado.
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AUTORES
MELZER MRTF; OLIVEIRA MA; MARTINS PA

RESUMO
Introdução: O ambiente alimentar em torno da residência dos indivíduos pode
interferir na saúde e estado nutricional, inclusive da população infantil. Existem poucas
evidências sobre a ocorrência de desertos alimentares em países em desenvolvimento
e as relações com o estado nutricional da população. Objetivo: Avaliar a associação
entre a ocorrência de desertos alimentares em torno da residência de crianças na
cidade de Santos, com seu acúmulo de gordura abdominal. Método: Estudo de
delineamento transversal de base domiciliar, em 36 setores censitários selecionados
aleatoriamente nas regiões da Orla, Centro e Zona Noroeste do município de
Santos/SP. Foram aferidas a altura e a circunferência da cintura de crianças de 3 a 10
anos em 357 domicílios e calculada a razão cintura/altura, que é um indicador do
acúmulo de gordura abdominal. Também foram aplicados questionários em 672
comércios de alimentos localizados por toda a cidade. Coordenadas geográficas foram
coletadas tanto nos domicílios quanto nos estabelecimentos e um Sistema de
Informações Geográficas (SIG) foi utilizado para montagem do banco de dados. O
deserto alimentar foi definido como a inexistência de qualquer comércio de alimentos
em um buffer de 400 metros de raio ao redor do centroide de cada setor censitário. A
diferença entre a média da razão cintura/altura entre as crianças residentes e não em
desertos alimentares foi calculada utilizando o teste t-student e a distribuição da
variável foi avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Resultados: A média da
razão cintura/altura foi menor nas crianças que não residiam em desertos alimentares
(média=0,477 e DP=0,05) em relação às crianças que residiam em áreas classificadas
como desertos alimentares (média=0,514 e DP=0,11; p =0,03). Conclusão: No
presente estudo, residir em áreas com a ocorrência de desertos alimentares esteve

associado com o estado nutricional das crianças, especificamente com o acúmulo
de gordura abdominal. Os resultados contribuem para o estudo do ambiente
alimentar e saúde da população e podem sugerir que políticas de promoção de
saúde e controle da obesidade na população infantil devem incluir estratégias de
aumento da disponibilidade de alimentos saudáveis em regiões urbanas, nas regiões
de moradia dos indivíduos.
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CARACTERÍSTICAS DA VIZINHANÇA E PADRÃO DE ATIVIDADE FÍSICA DE ADOLESCENTES E
JOVENS DE UM MUNICÍPIO DA BAHIA
Autores
Daiane Nascimento de Castro
Poliana Vieira Amaral Rodrigues
Maria Luna Pamponet
Maria Gudalupe Medina
Rosana Aquino Guimarães Pereira

Introdução: A prática regular de atividade física (AF) é um hábito que compõem estilos de vida
saudáveis e podem prevenir a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. Estudos
recentes sobre os fatores que contribuem para adoção desta prática demonstram a
importância de determinantes contextuais como as redes comunitárias, de apoio,
características do bairro, vizinhança e dos espaços onde as pessoas vivem e inter-relacionam.
Objetivo: Analisar a associação entre características da vizinhança e o padrão de AF de
adolescentes e jovens de um município da Bahia. Métodos: Inquérito domiciliar, de corte
transversal, aninhado à pesquisa “Avaliação dos hábitos de vida e acessibilidade aos serviços
de Atenção Primária à Saúde da população entre 15 a 24 anos", realizada em um município da
Bahia. A população foi composta por adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos. Amostra
obtida através de cálculo probabilístico por conglomerados, distribuído em três estágios de
seleção: unidade primária – micro área; unidade secundária – domicílio; unidade terciária –
indivíduo adolescente. Foi realizada análise descritiva e regressão logística, utilizando o
software STATA 12. O padrão de AF foi determinado a partir das categorias estabelecidas pelas
diretrizes de processamento e análise de dados do International Physical Activity
Questionnaire (IPAQ) versão curta e foi agrupado em duas classes: baixo e moderado/alto
nível de AF. Resultados: Dos 1698 indivíduos, 57,4% eram do sexo feminino, 54,6% jovens (19
a 24 anos) e o padrão de AF predominante foi o moderado/alto (83,0%). Um total de 47,5%
discordaram que a vizinhança possuía muitos lugares para a prática de AF. Quanto a
iluminação, 70% concordaram que as ruas eram bem iluminadas, entretanto 59% não se
sentiam seguros durante a noite e 37% já sofreram algum tipo de violência. A existência de
muitas lanchonetes na vizinhança reduziu em 40% a chance dos indivíduos apresentarem nível
moderado/alto de AF (OR: 0,63; IC95%: 0,48-0,84). Não houve associação estatisticamente
significante entre o padrão de AF com outras características da vizinhança. Conclusão: A
prevalência de atividade física moderada/alta foi elevada. As análises demonstraram que a
existência de muitas lanchonetes apresentou associação negativa e estatisticamente
significante com a prática de AF, todavia recomenda-se a ampliação das análises e discussões.
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INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EDUCATIVA E SUA INFLUÊNCIA NOS
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA
PÚBLICA FEDERAL

Karine Anusca Martins; Bárbara Ramos de Oliveira; Maria Irene de Castro
Barbosa
Faculdade de Nutrição – Universidade Federal de Goiás
Email: karineanusca@gmail.com; b4bi_oliveira@hotmail.com;
mariairenedecastro@hotmail.com;

Introdução: o estado nutricional e condição de saúde infantis podem ser
determinados utilizando-se as curvas adotadas pelo Ministério da Saúde. Para
tanto, as medidas de peso e altura são de alta sensibilidade para a idade préescolar e escolar. Sendo assim, o sobrepeso e obesidade devem ser
considerados ao planejar ações nutricionais educativas. Objetivo: avaliar os
indicadores antropométricos de alunos do 2º ao 5º ano de uma escola pública,
antes e após uma intervenção nutricional educativa. Metodologia: trata-se de
uma análise temporal do tipo “antes e depois”. Participaram 213 escolares de
sete a dez anos, respeitando os critérios de inclusão e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis. As variáveis
antropométricas utilizadas foram: peso (kg) e altura (m). Para realização do
diagnóstico nutricional utilizou-se o Índice de Massa Corporal (IMC), por meio
do programa WHO AntroPlus versão 1.4.0. As atividades educativas
desenvolvidas tiveram por tema principal: Programa Nacional de Alimentação
Escolar, Mercado Saudável e Gincana ativa e nutritiva. Na análise estatística
foram utilizados os testes Qui-quadrado, Exato de Fischer e Kruskall-Wallis,
com nível de significância p<0,05. Resultados: ao avaliar o estado nutricional
verificou-se que antes (68,48%) e após (63,04%) à intervenção, a maioria dos
alunos era eutrófica. Destaca-se o percentual (20,00%) de alunos com
sobrepeso e obesidade, em ambos os momentos. Em relação às ações
educativas observou-se um aumento dos acertos dos pré e pós testes, no que
se refere à adesão às propostas de promoção da alimentação e peso
saudáveis . Conclusão: ao avaliar o impacto do programa de intervenção
nutricional educativa sobre os indicadores antropométricos observou-se
aumento da média de peso e do IMC sem significância estatística e um ganho
estatural significativo.
Palavras-chave: educação alimentar e nutricional; antropometria; setor
público; escolares
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Traumatismo craniano por acidentes envolvendo motocicleta: e o capacete?

Francismeire Brasileiro Magalhães
José Gomes Bezerra Filho
O traumatismo craniano é responsável por lesões graves e pelo maior percentual de
óbito em acidentes de trânsito. Quando o veículo envolvido é a motocicleta, o uso do
capacete enquanto equipamento de segurança minimiza as complicações graves e
previne o óbito. Nosso estudo objetivou analisar a relação entre uso do capacete e
gravidade de acidentes envolvendo motocicletas.Trata-se de um estudo com
delineamento epidemiológico de coorte, onde foram acompanhados 1059 vítimas de
acidentes envolvendo motocicletas desde sua entrada no pronto-socorro até a alta
hospitalar ou óbito. Foram utilizadas variáveis relacionados com o homem, via e
veículo. A coorte foi composta pelas vítimas de acidentes envolvendo motocicleta
independente da posição que assume, seja motociclista, ciclista, pedestre ou ocupante
de veículo. O local foi selecionado a partir do estudo do comportamento
epidemiológico do desfecho nos últimos 30 anos no Estado do Ceará, onde
evidenciamos taxas de mortalidade mais elevadas na macrorregião de Sobral,
justificando a coleta nessa região. Foram capacitados 10 pesquisadores de campo. A
coleta iniciou-se em 13 de janeiro de 2013 e seguiu até que se completasse a amostra
de 1.059 indivíduos. Realizado piloto para ajuste no instrumento. A análise se deu
inicialmente univariada, seguida da estratificada e multivariada. Utilizamos técnicas de
regressão pelos modelos lineares generalizados pela distribuição binomial e função de
ligação logit para análise multivariada. Aprovado pelo comitê de ética da Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA). Os resultados apontaram elevado percentual de
jovens do sexo masculino, ingestão de bebidas alcoólicas, não uso de capacete,
condutores não habilitados, quanto ao tipo de acidente a queda foi a mais incidente
porém se destaca a vulnerabilidade de pedestres e ciclistas no evento grave. O
traumatismo craniano demonstrou-se mais grave quando a posição ocupada foi
passageiro ou pedestre.. todos os condutores que evoluíram para óbito, não utilizavam
capacete, conseqüentemente tiveram lesões cranianas graves, estavam sob efeito de
álcool e não possuíam habilitação para dirigir o veículo. A colisão frontal e o
atropelamento foram as tipologias de acidente que mais determinaram lesões graves
no crânio. Quando o desfecho óbito é modelado, o trauma de crânio explica em 15% o
fenômeno. Conclui-se que a mortalidade e a ocorrência elevada de traumatismo
craniano por acidentes envolvendo motocicletas é explicada por fatores relacionados a
atitudes inadequadas do ser humano e a cultura de paz no trânsito seria a alternativa
para melhoria do cenário atual.

2642

Fatores associados acomplexidade do tratamento anti-hipertensivo em
usuários de uma farmácia básica no sul do Brasil
Ana Paula HelferSchneider1,2
Fabiane Motter1
Maria Teresa Anselmo Olinto1,3
Vera Maria Vieira Paniz1
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos
2
Universidade de Santa Cruz do Sul
3
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
1

Introdução: A farmacoterapia é um recurso terapêutico de cura e controle de
doenças. O desenvolvimento constante de novos fármacos, as mudanças de
perfil epidemiológico e o predomínio de doenças crônicas aumentam a
necessidade de uso de múltiplos medicamentos resultando, muitas vezes, em
terapias de maior complexidade. Objetivo: Avaliar a prevalência e os fatores
associados à complexidade do tratamento anti-hipertensivo em usuários de
uma farmácia básica. Método: Estudo transversal, realizado entre
novembro/2010 e fevereiro/2011, com 653 adultos de 20 anos ou mais de
idade, usuários de anti-hipertensivos dispensados na Farmácia Básica de São
Francisco de Paula, RS. O desfecho foi avaliado mediante instrumento validado
denominado de Índice de Complexidade Farmacoterapêutica (ICFT),
categorizado em tercis como baixa, média e alta complexidade. Como fatores
associados investigou-se além das variáveis sociodemográficas, o número de
comorbidades, de consultas médicas no último ano e de medicamentos, sendo
definido como polifarmácia o uso de cinco ou mais. Avaliou-se ainda o
conhecimento sobre a farmacoterapia definido pela concordância entre as
respostas dos usuários e as informações contidas na prescrição médica. Os
dados foram analisados por regressão de Poisson. Resultados: A prevalência
de alta complexidade da farmacoterapia foi de 27%( IC95% 22,1-31,9). O ICFT
variou de 2 a 19,5 com média de 6,12 (± 2,88). Após ajuste para fatores de
confusão maior número de consultas médicas ao ano (RP=1,07; IC95%1,011,13),conhecimento da farmacoterapia (RP=0,83; IC95%0,75-0,91) e
polifarmácia (RP=1,21; IC95%1,09-1,33) associaram-se com a alta
complexidade. O número de comorbidades não apresentou associação na
analise ajustada. Conclusão: Os resultados apontam para a necessidade de
simplificação dos esquemas terapêuticos do tratamento anti-hipertenviso, visto
que os indivíduos com polifarmácia e com maior número de consultas
medicas/ano possuem tratamentos mais complexos. Além disso, os indivíduos
com maior complexidade da farmacoterapia apresentaram menor
conhecimento da farmacoterapia, podendo resultar em falhas terapêuticas
oriundas da alta complexidade da farmacoterapia.
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Consumo de refrigerantes dietéticos e excesso de peso em adultos de
Belo Horizonte, Estudo Saúde em Beagá.
Roseli Gomes de Andrade1,2, Amanda Cristina de Souza Andrade1,2, Dario Alves da Silva Costa1,2, Otaviana Cardoso
Chaves1,4, Stephanie Bispo1,4, Monica Faria Felicíssimo1,2, Amélia Augusta de Lima Friche1,3, César Coelho Xavier1,4,
Fernando Augusto Proietti1,2, Waleska Teixeira Caiaffa1,2.
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Observatório de Saúde Urbana/Grupo de Pesquisa em Epidemiologia (OSUBH/GPE),da Universidade Federal de
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Introdução: A obesidade resulta de um desequilíbrio de energia derivada de
uma complexa interação de fatores, entre eles o consumo alimentar. Objetivo:
Avaliar a associação entre consumo alimentar e excesso de peso em
indivíduos adultos. Métodos: Foram utilizadas informações de uma pesquisa
domiciliar representativa de dois distritos sanitários de Belo Horizonte,
realizada pelo Observatório de Saúde Urbana – OSUBH, com adultos entre 18
e 60 anos. A variável dependente estudada foi excesso de peso (índice de
massa corporal – IMC acima de 25 kg/m²). As variáveis independentes foram:
consumo de frutas, verduras e legumes, hábito de adoçar as bebidas, consumo
de gordura/pele de frango, leite, feijão e refrigerantes. Foi utilizado modelo de
Poisson com variância robusta ajustado por sexo, idade, escolaridade e estado
civil. Resultados: Entre os 3280 adultos entrevistados 52,6% eram do sexo
feminino e 51,0% apresentavam excesso de peso. Na análise univariada, a
prevalência de sobrepeso foi maior entre aqueles que relataram consumir
refrigerante
diet/light/zero,
consumir
frutas,
legumes e
verduras
adequadamente, não utilizar açúcar ou somente adoçante, e consumir apenas
leite desnatado ou semidesnatado. O consumo de refrigerantes dietéticos (RP:
1,49; IC95%: 1,23 – 1,81) foi a única variável que permaneceu no modelo, após
ajuste. Observou-se que refrigerantes dietéticos eram mais consumidos entre
pessoas de maior escolaridade (14,79% x 6,15%; p<0,001) e do sexo feminino
(13,19% x 9,8%; p<0,001). Conclusão e considerações: Sempre tratadas
como causalidade reversa, devido a natureza transversal do estudo, o
consumo de refrigerantes dietéticos foi maior entre indivíduos com excesso de
peso e parece ser modulado por gênero e fatores educacionais. Entretanto,
tem sido levantada a hipótese de que os adoçantes artificiais podem aumentar
o desejo por doces e alimentos mais densamente energéticos, perpetuando o
ciclo causal da obesidade/sobrepeso. Dessa forma, parece plausível a
associação entre o consumo de refrigerantes dietéticos e o excesso de peso,
para além da causalidade reversa.
Palavras-chave: sobrepeso, obesidade, consumo de alimentos, refrigerantes.
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Estudo da condição clínica, medida por meio do escore de bem-estar subjetivo,
de portadores de transtorno depressivo identificados na população geral.
Aline Cacozzi; Denise Martin; Maria Inês Quintana; Mario César Rezende
Andrade; Marcela Potrich Peluffo; Rodrigo Affonseca Bressan; Marcelo Feijó de
Mello; Jair de Jesus Mari; Sergio Baxter Andreoli
O transtorno depressivo é considerado um importante problema de saúde
pública por ser prevalente e pelo seu alto grau de incapacitação. A importância
de estudar a condição clínica destes pacientes na população geral reside no
fato desta estar relacionada ao seu grau de incapacitação. Uma vez que a
condição clínica não está relacionada apenas a redução de sintomas, a medida
de Bem-Estar (BES) tem sido considerada um indicador desta condição.
OBJETIVO: estudar a condição clínica, medida por meio do escore de bemestar subjetivo, de portadores de transtorno depressivo identificados na
população geral. MÉTODO: estudo de corte transversal com amostra
probabilística estratificada em multi-estágios da população geral das cidades
de São Paulo e Rio de Janeiro (n=3744). O Diagnóstico de depressão foi feito a
partir da aplicação do “Composite International Diagnostic Interview” (CIDI)
versão 2.1. O BES foi avaliado por meio do Subjective Well-Being (SUBI). A
análise da associação entre os escores alto ou baixo do BES e o diagnóstico
de depressão foi feita por meio de um modelo de regressão logística,
controlado pelas variáveis demográficas e utilização de medicamentos.
RESULTADOS: entre os pacientes com transtorno depressivos ou distimia no
último ano, 47% apresentaram BES pior e este não esteve associado com a
utilização ou não de medicação anti-depressiva. A condição de BES pior esteve
associada a ter diagnóstico de depressão ou distimia no último ano (odds=2,0)
e ter transtornos psiquiátricos (odds=1,3), depois de controlado por ter histórico
de doença mental na família (odds=1,4); renda média familiar igual ou inferior a
1 mil reais mês (odds=1,6); estado civil solteiro (odds=1,5). CONCLUSÃO: uma
parcela grande (47%) dos pacientes com transtorno depressivo na população
geral apresentou condição clínica ruim. A literatura tem mostrado que apenas
uma pequena parte destes pacientes recebe tratamento medicamentoso
adequado, em nosso estudo pudemos observar que isso se reflete na condição
clínica deste paciente. Nossos achados mostram também que o BES não está
associado ao tratamento medicamentoso, o que nos leva a pensar que um
tratamento focando na redução de sintomas é insuficiente para enfrentar o
problema da incapacitação.
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Aplicação e desempenho dos critérios de rastreamento na vigilância de eventos
adversos na unidade de terapia intensiva
ROQUE, Keroulay Estebanez; MELO, Enirtes Caetano Prates; TONINI, Teresa.
Este estudo teve como objetivo avaliar a aplicação e o desempenho de critérios
de rastreadores na vigilância de eventos adversos (EAs). Trata-se de um estudo
prospectivo desenvolvido em um hospital de grande porte no município do Rio de
Janeiro. A coorte foi formada por 355 pacientes maiores de 18 anos admitidos na
unidade de terapia intensiva (UTI), no período de 1◦ agosto de 2011 a 31 de julho de
2012. Os pacientes foram seguidos a partir da internação na UTI até a alta da unidade,
por transferência para a enfermaria ou óbito. O processo de identificação de incidentes
relacionados à segurança do paciente de interesse baseou-se em uma adaptação do
método proposto pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI). Os incidentes foram
identificados, com o auxílio de rastreadores, por meio de revisão diária e prospectiva de
prontuário e notificação voluntária estimulada. A confirmação dos incidentes se deu por
meio de estratégia de consenso entre especialistas. Após implementação do processo de
identificação de incidentes buscou-se analisar o desempenho dos critérios de
rastreamento na vigilância de EAs. Dos 355 pacientes da coorte, foram confirmados 316
EAs pela aplicação de critérios de rastreamento (n = 303) e vigilância ativa prospectiva
da assistência prestada na UTI (n = 13). Foram identificados 4130 critérios de
rastreamento em 310 prontuários. Verificou-se uma média de 11,6 (17,7) rastreadores
positivos por prontuário, variando de 0 a 126 rastreadores. Em 50,4% dos prontuários
revisados foram identificados de 1 a 8 rastreadores. Dos rastreadores identificados,
apareceram com maior frequência “uso de anti-eméticos” (n = 1466), “sedação
excessiva/hipotensão” (n= 1106) e “uréia aumentada ou creatinina > 2 vezes o valor
basal” (n = 550). Os rastreadores “cultura positiva para Clostridium difficile” e “uso de
flumazenil” não foram identificados nos prontuários analisados. O uso simplificado de
três rastreadores de alto rendimento propostos pelo IHI (“úlcera por pressão”, “caso de
pneumonia” e “complicação de procedimento na unidade”) garantiria a implantação de
um sistema de vigilância de eventos em terapia intensiva de boa performance. Os
critérios de rastreamento utilizados possibilitaram o adequado monitoramento de
potencias incidentes relacionados à segurança ao longo de um ano de seguimento.
Palavras-chave: Evento adverso. Qualidade da assistência à saúde. Segurança do
paciente. Monitoramento Epidemiológico. Terapia intensiva.
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Prevalência de ingestão inadequada das vitaminas B6, B12 e folato em
idosas institucionalizadas no município de Natal/RN.
Laura Camila Pereira Liberalino
Natália Louise de Araújo Cabral
Larissa Praça de Oliveira
Marcos Felipe Silva de Lima
Dulce Maria Bezerra de Oliveira
Heverton Araújo de Oliveira Figueirêdo
Lucia de Fátima Campos Pedrosa Schwarzschild
Clélia de Oliveira Lyra
Kenio Costa de Lima
Introdução: As deficiências de vitamina B6, B12 e folato são frequentes na
população idosa e estão relacionadas negativamente ao estado neurológico,
hematológico, cardiovascular e do tecido ósseo. Objetivo: Avaliar a
prevalência da ingestão inadequada de vitamina B6, B12 e folato em idosas
residentes de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos filantrópica
em Natal/RN, bem como identificar o alimento que mais contribuiu para a
ingestão desses nutrientes. Método: Estudo transversal conduzido com 36
idosas (>60 anos). Os dados de consumo alimentar foram verificados a partir
do método de pesagem direta dos alimentos, durante 2 dias não consecutivos.
Foram elaboradas Fichas Técnicas de Preparação das refeições, padronizadas
as porções servidas para o registro de consumo alimentar e posterior pesagem
do rejeito. As dietas foram analisadas no software Virtual Nutri Plus®. Foram
utilizados valores entre 500 e 5.000 Kcal como pontos de corte para análise
dietética. Os nutrientes foram ajustados pela variabilidade intra e interpessoal
do consumo. A prevalência de inadequação foi calculada pelo método
Estimated Average Requirements como ponto de corte. A contribuição
percentual do nutriente em relação ao alimento foi estabelecida a partir da
seguinte fórmula: [(conteúdo do nutriente X no alimento Y)/ (somatória do
conteúdo do nutriente X em todos os alimentos)] x 100. A classificação do
percentual de contribuição foi feita a partir da identificação dos dez alimentos
mais citados. Resultados: A média etária das idosas foi 81,7 (8,0) anos. As
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prevalências de inadequação mais elevadas foram relativas às vitaminas B6
(99,1%) e folato (99,0%) com consumo médio de 0,94mg (0,90-1,00 mg) e
224,85mg (210,88; 238,81mg), respectivamente. Para a vitamina B12 a
prevalência de inadequação foi 5,5% e consumo médio de 6,35mg (5,43; 7,28
mg). O alimento que contribuiu mais com as vitaminas B6 e B12 na dieta foi o
mingau de farinha láctea (24% e 37% do total de cada) e para o folato, foi suco
de goiaba com mamão (20%). Conclusão: Elevadas prevalências de
inadequação identificadas sugerem um cuidado especial no consumo dietético
das vitaminas B6 e folato, que possuem papel protetor conhecido na cognição
e no metabolismo ósseo. Esses dados podem ser úteis para investigar a
inadequação na ingestão alimentar de idosos institucionalizados, bem como,
para o planejamento do cuidado em saúde desse grupo.
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Polimorfismo da apolipoproteína E (apoE) e sua associação com incapacidade
funcional entre idosos: evidências do Projeto Bambuí
PEIXOTO, S.V.; MEGALE, R.Z.; LOYOLA FILHO, A.I.; FIRMO, J.O.A.;
LIMA-COSTA, M.F.
Introdução: Inúmeros estudos tem associado o alelo ε4 do gene da apoE a doenças
comuns em idosos como a doença arterial coronariana, o acidente vascular encefálico
e a doença de Alzheimer. Mais recentemente, o gene da apolipoproteína E também
tem sido considerado um gene da vulnerabilidade já que portadores de ε4 apresentam
um pior prognóstico em várias outras condições clínicas como traumatismo craniano,
doença arterial periférica e diabetes. A associação desse genótipo com a
funcionalidade ainda apresentar resultados controversos na literatura.
Objetivo: Avaliar a associação do genótipo da apolipoproteína E com incapacidade
funcional e com um fenótipo de “envelhecimento livre de incapacidade”.
Metodologia: 1408 idosos incluídos na linha de base do Projeto Bambuí foram
submetidos a genotipagem da apolipoproteína E e constituíram a amostra desse
estudo. Os participantes responderam a um questionário para avaliação da
funcionalidade e foram classificados de acordo com a presença ou ausência de
incapacidades em atividades relacionadas à AVDs, AIVDs e mobilidade. Um
subgrupo de idosos que não apresentavam nenhuma dificuldade nas tarefas avaliadas
foram considerados idosos com “envelhecimento livre de incapacidade”. A associação
do genótipo da apolipoproteína E e os fenótipos descritos foi avaliada pela regressão
logística múltipla, considerando as possíveis variáveis de confusão.
Resultados: Não houve diferenças significativas em relação a presença de
incapacidades em AVDs e AIVDs e o genótipo da apoE mas a presença do alelo ε4 foi
associado a uma menor frequência de comprometimento na mobilidade, tanto quando
comparado ao grupo ε3ε3 (OR=0,71; IC95%=0,50-1,00), quando comparado aos
idosos sem a presença do alelo ε4 (OR=0,69; IC95%=0,49-0,97). A presença do alelo
ε4 também foi associada ao envelhecimento bem sucedido, aumentando a chance de
um envelhecimento livre de incapacidades em cerca de 40% (OR=1,41; IC95%=1,021,94).
Conclusão: Em Bambuí a presença do alelo ε4 esteve relacionada a um melhor
desempenho funcional em idosos em relação às tarefas de mobilidade, ressaltando a
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importância de estudos sobre a associação desse genótipo com a funcionalidade de
idosos em diferentes populações.
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Introdução: A maioria das consultas médicas resulta em prescrição de medicamentos,
que muitas vezes não são utilizados por falta de acesso, podendo agravar o estado de
saúde e gerar gastos adicionais nos tratamentos. Dentre as ações da Política Nacional de
Medicamentos

e

Política

Nacional

de

Assistência

Farmacêutica,

têm

sido

implementadas, nas últimas décadas, políticas e programas que visam a garantir o
acesso a medicamentos essenciais e a promoção do uso racional, de forma gratuita ou de
copagamento, como a Política de Medicamentos Genéricos, a revisão da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e o Programa Farmácia Popular do
Brasil (PFPB). Entretanto, pesquisas revelam um gasto direto expressivo com aquisição
de medicamentos pela população, tornando necessário avaliar o acesso e as ações que
enfocam a melhoria do acesso a medicamentos. Objetivos: Avaliar a prevalência de
acesso total e gratuito a medicamentos prescritos na última consulta médica para
problemas agudos e explorar o quanto esse acesso pode ter melhorado com a inclusão
dos medicamentos em políticas e programas vigentes. Metodologia: Estudo transversal
no âmbito do Projeto de Expansão e Consolidação Saúde da Família (PROESF-2005),
com 4060 adultos de 30-64 anos residentes na área das unidades básicas de saúde de 41
municípios do Sul e Nordeste do Brasil. Utilizou-se no denominador o total de adultos
para a análise das prevalências de acesso; e o total de medicamentos para a verificação
da inclusão na RENAME 2002-2012; lista de genéricos 2005-2012 e PFPB, por meio
do teste do qui-quadrado. Resultados: O acesso a todos os medicamentos prescritos foi
maior no Sul (83,2%) que no Nordeste (71,0%) e o acesso gratuito foi semelhante
(36,0%) com maior participação do PSF em relação ao modelo tradicional
especialmente no Nordeste. Cerca de 60% dos medicamentos prescritos e 50% dos
presentes na RENAME foram pagos. Nenhuma variação foi observada na proporção de
medicamentos presentes na RENAME vigente e acesso. Contudo, 40% dos
medicamentos que foram pagos podem atualmente ser obtidos por meio do PFPB.
Conclusão: O PFPB surge como uma nova forma de garantir o acesso a medicamentos
prescritos, mas a iniquidade em saúde ainda persiste e reforça a necessidade de
monitorar as políticas e programas existentes para tornar suas ações mais efetivas e
assegurar o acesso aos medicamentos.

Palavras-chave: Uso racional de medicamentos; Prescrição de Medicamentos; Acesso
aos Serviços de Saúde; Farmacoepidemiologia; Estudos Transversais.
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Risco do câncer renal atribuível à inatividade física no Brasil
Leandro Fornias Machado de Rezende, Fabio da Silva Gomes, José Eluf Neto, Lenildo de
Moura e Gulnar Azevedo e Silva
Introdução: Entre os fatores de risco para câncer, a inatividade física tem sido muito
estudada pela sua relação com o risco de vários tipos de câncer que estão relacionados com a
obesidade. Atualmente, tem se investigado a associação da inatividade física com o câncer
renal, explicada por mecanismos como aumento da obesidade, pressão arterial, resistência à
insulina e nível de peroxidação lipídica. Objetivo: Estimar o risco atribuível populacional do
câncer renal associado à inatividade física no Brasil. Métodos: foi calculado o risco atribuível
populacional (RAP) do câncer renal associado à inatividade física no Brasil e macroregiões.
Para calcular o RAP foi utilizada a equação: RAP = [P(RRaj-1)/P(RRaj-1)+1]x100, onde P é a
prevalência de inatividade física no Brasil publicada na Pesquisa Nacional por Amostrar em
Domicílio (PNAD) em 2008, e RRaj é o risco relativo ajustado extraído de revisões
sistemáticas. Foram considerados inativos pela PNAD os indivíduos que relataram não
praticar atividade física em nenhum dos domínios estudados: transporte, trabalho, atividades
domésticas e lazer. A qualidade da revisão sistemática, avaliada através do “Assessing
methodological quality of systematic reviews – AMSTAR), foi classificada como baixa (0 – 4
pontos), moderada (5 – 8 pontos) ou alta qualidade metodológica (9 – 11 pontos). No presente
trabalho, foram consideradas apenas as revisões sistemáticas de alta qualidade. Resultados:
Em 2008, no Brasil, a prevalência de inatividade física era 21%: 18% na região Sul, 20,% no
Nordeste, 21% no Norte e Centro-Oeste e 22% no Sudeste. Somente a revisão sistemática de
Behrens e Leitzmann (2013) foi classificada como de alta qualidade metodológica (9 pontos),
e o RR ajustado de inatividade física apresentado em sua meta-análise foi de 1,28 (IC 95%
1,07 - 1,51). O RAP de câncer renal atribuível à inatividade física foi 11,8% no Brasil: 10,2%
na região Sul, 11,4% na região Nordeste, 11,8% na região Norte, 11,9% na região CentroOeste e 12,6% na região Sudeste. Conclusão: A inatividade física tem contribuição
expressiva nos novos casos de câncer de renal no Brasil. O investimento em estratégias que
estimulem estilos de vida ativos deve ser priorizado na política de prevenção do câncer no
país.
Palavras-chave: inatividade física, câncer renal, risco atribuível populacional
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Autores: Ioná Carreno, Ana Lúcia de Lourenzi Bonilha, Juvenal Soares Dias da Costa

Introdução: A mortalidade materna representa um evento de grande magnitude e
transcendência que impacta negativamente à saúde no Brasil e no mundo. Objetivo:
Analisar a mortalidade materna do Estado do Rio Grande do Sul (RS), entre 1999 e
2008. Método: Estudo ecológico, série temporal de agregado humano. A
população/amostra foi de 845 óbitos maternos entre 10 e 49 anos no RS, de 1999 a
2008. As variáveis (sociodemográficas, obstétricas e período de ocorrência) foram
coletadas do SIM e do SINASC e calculado as Razões de Mortalidade Materna (RMM)
e as Razões de Mortalidade Materna Específica (RMME) do RS e das sete
macrorregiões; utilizado a Regressão de Poisson (SPSS), IC 95% e teste de Wald. Nas
variáveis, discretas e numéricas, foi utilizado teste Qui-quadrado de tendência linear e
Qui-quadrado de Pearson, respectivamente (software R versão 2.13.0), p<0,005.
Também, foi realizado análise de tendência utilizando médias móveis e a distribuição
espacial da morte materna do RS. Resultados: Os resultados mostraram pouca
oscilação, em 1999 a RMM foi de 50,9 em 100 mil n-v (IC95% 40,6-61,1) e em 2008 a
RMM foi de 60,7 em 100 mil n-v (IC95% 47,5-73,8), os intervalos de confiança não
mostraram diferenças nas taxas. Das sete macrorregiões do RS, três apresentaram
tendência de aumento para morte materna, a Serra (1,15; IC95% 1,08-1,21; p <0,001),
Centro-Oeste (1,07; IC95% 1,00-1,15; p=0,04), Norte (1,06; IC95% 1,01-1,11; p=0,01).
Em relação a idade, acima dos 40 anos há tendência de aumento, em 2008 a RMME foi
de 304,9 em 100 mil n-v, o teste Qui-quadrado de tendência linear (p<0,0001); em
relação à escolaridade detectou-se uma relação inversa entre RMME e os anos de estudo
(p<0,0001); quanto a cor/raça das mulheres, a cor branca apresentou as maiores e
crescentes RMME ao longo do período, em 2008 a RMME atingiu 44,4 em 100 mil nv, teste Qui-quadrado de Pearson (p<0,0001). O período de maior ocorrência dos óbitos
maternos foi durante a gravidez, parto ou aborto, em 2007, a RMME foi de 24 em 100
mil n-v (p<0,000). A causa obstétrica direta são as mais preocupantes, a hipertensão e a
hemorragia são as principais. Em 2006, a RMME foi de 10,6 em 100 mil n-v para
hipertensão (p<0,000). Conclusão: Este estudo mostrou um panorama da saúde materna
do RS nos remetendo a repensar o sistema e o atendimento de saúde da mulher,
especialmente na atenção ao pré-natal.

2654

Avaliação dos eventos adversos na unidade de terapia intensiva:
um estudo prospectivo
ROQUE, Keroulay Estebanez; MELO, Enirtes Caetano Prates; TONINI, Teresa.
Este estudo teve como objetivos avaliar a ocorrência de eventos adversos (EAs)
em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e identificar os fatores de risco associados à
sua ocorrência. Trata-se de um estudo prospectivo desenvolvido em um hospital de
grande porte no município do Rio de Janeiro. A coorte foi formada por 355 pacientes
maiores de 18 anos admitidos na UTI, no período de 1◦ agosto de 2011 a 31 de julho de
2012. Os pacientes foram seguidos a partir da internação na UTI até a alta da unidade,
por transferência para a enfermaria ou óbito. O processo de identificação de incidentes
de interesse baseou-se em uma adaptação do método proposto pelo Institute for
Healthcare Improvement. Os incidentes foram identificados, com o auxílio de
rastreadores, por meio de revisão diária e prospectiva de prontuário e notificação
voluntária estimulada. A confirmação dos incidentes se deu por meio de estratégia de
consenso entre especialistas. A avaliação de fatores de risco associados à ocorrência de
EA na UTI foi feita por meio de modelos de Poisson, binomial negativo e inflacionados
de zeros (ZINB). O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética
e Pesquisa do hospital estudado. Confirmados 323 EAs em 114 pacientes internados ao
longo de um ano de seguimento. A incidência de EA foi de 32,1% e a taxa de incidência
de 9,3 EAs por 100 pacientes-dia. Foram avaliados os fatores de risco associados à
ocorrência de EA, sendo utilizada como variável resposta o número de EAs na UTI.
Observou-se que a média e a variância de EAs não são iguais e que havia
sobredispersão e excesso de zeros. Os zeros encontrados podem ser devido a não
ocorrência de EA (zeros estruturais) e, o método de avaliação de EA pode não ter sido
capaz de detectá-lo gerando zeros amostrais. Na parte não inflacionada do modelo
ZINB, os pacientes admitidos por motivo cirúrgico apresentaram menor risco de EAs.
No entanto, cada aumento do número de medicamentos durante a internação implicou
em sobrerisco para a frequência de EAs. O ajuste do modelo ZINB foi melhor quando
comparado ao modelo binomial negativo com significância estatística. A detecção de
EAs nas UTIs possibilita conhecer falhas na assistência prestada e implementar
estratégias para reduzí-las.
Palavras-chave: Evento adverso. Qualidade da assistência à saúde. Segurança do
paciente. Terapia intensiva.
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Autores: Maria da Glória Lima Cruz Teixeira, Enny Santos da Paixão, Maria
Conceição Nascimento Costa, Eduardo Hage Carmo
RESUMO
Introdução: A maioria dos países da América do Sul vem experimentando melhorias
sociais e econômicas que devem estar produzindo impactos positivos nos padrões de
adoecimento e morte das populações. Objetivo: analisar as principais mudanças
epidemiológicas observadas entre os países da América do Sul, em décadas recentes.
Metodologia: Estudo descritivo utilizando informações obtidas em publicações e sites
da OMS, UNICEF, The World Bank, PAHO, Datasus. Resultados: De 1990 até 2010,
a mortalidade geral manteve-se em torno de 6,5 a 6,9/1000 habitantes, no continente
sul-americano. A mortalidade infantil apresentou decréscimo de 54% e, em 2010, esta
taxa variou de 7,7/1000 (Chile) a 40,9/1000 nascidos vivos/NV (Bolívia). Uruguai
registrou a menor (11,1/100.000 NV) razão de mortalidade materna e Bolívia a mais
elevada (230/100.000 NV). A mortalidade por Doenças Crônicas Não
Transmissíveis/DCNT foi alta no Brasil (614,0/100.000) e Argentina (612,7/100.000).
Entretanto, na Bolívia, Guiana e Suriname esses indicadores foram ainda mais elevados.
Em 2008, as maiores taxas de mortalidade por causas externas da região foram exibidas
pela Colômbia (109,1/100.000), Equador (88,1/100.000) e Brasil (84,0/100.000). A
mortalidade por Doenças Infecciosas e Parasitárias/DIP apresenta tendência de queda.
Entre 1997 e 2009, a mortalidade por este grupo de causas decresceu no Chile de 73,4
para 30,4/100.000 habitantes, porém, apresentou crescimento (30%) na Argentina, entre
1997 e 2007. A circulação autóctone do sarampo e da rubéola foi eliminada e houve
redução (39%) na incidência de tuberculose, entre 1990 e 2010. A malária continua
atingindo sete países desta região e a epidemia de HIV/aids atingiu todos os países, com
incremento de 15% no número de infectados pelo HIV (2001 a 2011). Nos anos 2000,
foram notificados mais de 6.786.771 casos de dengue e sua incidência, em 2010, foi de
389,5/100.000. Conclusão: Conquanto seja observada acentuada heterogeneidade entre
os países da América do Sul e a persistência simultânea de doenças crônicas não
transmissíveis e novas e velhas DIP, verifica-se uma trajetória claramente positiva da
situação epidemiológica neste subcontinente, mesmo se tratando da morbidade, mas
principalmente no perfil da mortalidade.
Palavras-chaves: Tendências; Morbidade; Mortalidade; América do Sul; Mudanças
epidemiológicas.
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FATORES DE RISCO PARA TESTAGEM TARDIA E/OU NÃO TESTAGEM
DE HIV ENTRE AS PROFISSIONAIS DO SEXO EM FORTALEZA/CE.

Introdução: Profissionais do sexo (PS) representam um segmento de
mulheres vivendo em contexto de alta vulnerabilidade para o HIV/aids. Estudo
recente realizado em 10 cidades brasileiras estimou a prevalência de HIV,
entre mulheres profissionais do sexo em 4,9%, superior á mesma taxa entre
mulheres não profissionais do sexo (MNPS). A realização precoce do teste
para HIV contribui individualmente para prevenção, redução da morbimortalidade e coletivamente da transmissão entre parceiros. Objetivo:
Identicar fatores de risco para testagem inadequada (tardia e/ou não testagem)
para HIV entre PS de Fortaleza/Ce. Metodologia: Estudo seccional, com
amostra de 402 mulheres, > de 18 anos, que referiram relação sexual
comercial nos 4 meses anteriores à pesquisa, residentes em Fortaleza/Ce,
recrutadas através da técnica de RDS (Respondent Driving Sampling) no
período de novembro e dezembro de 2010. Resultado: A chance de testagem
tardia (>12 meses) e/ou não testagem para HIV entre PS aumenta entre as
mais jovens (OR=2,45; 95% IC=1,18-5,22), de classes sociais mais baixas
(C/D: OR=2,59; 95% IC=1,48-4,51), sem união estável (OR=2,96; 95%
IC=1,34-6,55) com filhos (1 a 3 filhos: OR=2,80; 95% IC=1,18-5,22; => 4 filhos:
OR=7,92; 95% IC=2,86-21,9), que usam álcool (mês: OR= 5,86; 95% IC =
2,95-11,63 ou semana: OR= 4,05; 95% IC=2,04-8,06). Características do
trabalho sexual como não possuir outra fonte de renda além da prostituição
(OR=3,01;95% IC=1,61-5,61), cobrança de baixos valores/programa (=< 30
reais no último dia: OR=3,88;95% IC=1,58-9,49) e possuir poucos clientes no
ultimo dia de trabalho (OR=3,03;95% IC=1,59-5,76) também estão associados
à inadequada testagem para HIV. Outros fatores associados foram o
desconhecimento do local de realização do teste gratuito (OR=3,08; 95%
IC=1,44-6,59), a não realização do exame ginecológico (OR=2,86; 95%
IC=1,37-5,97), a elevada auto percepção de risco de infecção pelo HIV
(OR=4,23; 95% IC=2,30-7,79), bem como a crença que o teste deve ser
obrigatório para todas as pessoas (OR=3,63; 95% IC=2,01- 6,58). Conclusão:
PS apresentaram fatores de risco para testagem inadequada (tardia e/ou não
testagem) que robustecem suas vulnerabilidades para HIV. Faz-se premente o
alargamento das ações de prevenção, a oferta ampliada ao preservativo e teste
para HIV.

2657

OBESIDADE	
  EM	
  MULHERES	
  NA	
  AMÉRICA	
  LATINA:	
  EVOLUÇÃO	
  E	
  INIQUIDADES	
  
	
  
ARAÚJO-‐FRANÇA,	
  G.V.;	
  RESTREPO-‐MENDÉZ,	
  M.C.;	
  BARROS,	
  A.J.D.;	
  VICTORA,	
  C.G.	
  
	
  
Universidade	
  Federal	
  de	
  Pelotas	
  
	
  
Introdução:	
   Na	
   América	
   Latina,	
   o	
   acentuado	
   processo	
   de	
   urbanização	
   e	
   melhorias	
   nas	
  
condições	
  socioeconômicas	
  tem	
  acarretado	
  mudanças	
  nos	
  padrões	
  de	
  alimentação	
  e	
  atividade	
  
física	
  da	
  população,	
  contribuindo	
  para	
  o	
  aumento	
  na	
  prevalência	
  de	
  obesidade.	
  
	
  
Objetivo:	
   Analisar	
   a	
   evolução	
   da	
   prevalência	
   de	
   obesidade	
   em	
   mulheres	
   de	
   15-‐49	
   anos	
   nas	
  
duas	
  últimas	
  décadas	
  segundo	
  nível	
  socioeconômico	
  em	
  países	
  da	
  América	
  Latina.	
  
	
  
Métodos:	
  Foram	
  utilizados	
  dados	
  das	
  Demographic	
  Health	
  Surveys	
  (DHS),	
  estudos	
  transversais	
  
de	
  base	
  populacional.	
  Foram	
  incluídos	
  cinco	
  países	
  da	
  América	
  Latina	
  (Bolívia,	
  Brasil,	
  Colômbia,	
  
Haiti	
   e	
   Peru)	
   com	
   dados	
   para	
   os	
   períodos:	
   1990-‐1999	
   e	
   2000-‐2009.	
   Peso	
   e	
   altura	
   foram	
  
coletados	
   a	
   partir	
   de	
   métodos	
   padronizados.	
   Calculou-‐se	
   o	
   Índice	
   de	
   Massa	
   Corporal	
  
(peso/altura2),	
  excluindo-‐se	
  mulheres	
  grávidas	
  ou	
  que	
  deram	
  à	
  luz	
  nos	
  três	
  meses	
  precedentes	
  
à	
   entrevista.	
   As	
   prevalências	
   de	
   obesidade	
   (IMC≥30kg/m2)	
   foram	
   estimadas,	
   nacional	
   e	
  
estratificada	
  por	
  quintis	
  de	
  Índice	
  de	
  Bens.	
  Testou-‐se	
  a	
  diferença	
  entre	
  as	
  estimativas	
  nacionais	
  
entre	
  os	
  dois	
  inquéritos	
  de	
  cada	
  país	
  utilizando-‐se	
  o	
  teste	
  exato	
  de	
  Fisher.	
  Foram	
  calculadas	
  as	
  
diferenças	
  absolutas	
  (Q5–Q1)	
  e	
  relativas	
  (Q5/Q1).	
  	
  
	
  
Resultados:	
   Ao	
   total,	
   foram	
   analisados	
   dez	
   inquéritos	
   que	
   compreendiam	
   uma	
   amostra	
   de	
  
117.584	
  mulheres	
  de	
  15-‐49	
  anos.	
  No	
  primeiro	
  período	
  (1994-‐96),	
  Bolívia	
  e	
  Brasil	
  apresentaram	
  
a	
   menor	
   (7,8%)	
   e	
   maior	
   (9,8%)	
   prevalências	
   de	
   obesidade,	
   respectivamente.	
   Em	
   termos	
  
absolutos,	
   identificou-‐se	
   um	
   incremento	
   significativo	
   na	
   prevalência	
   para	
   todos	
   os	
   países,	
  
sendo	
   maior	
   para	
   a	
   Bolívia	
   (7,3	
   pontos	
   percentuais)	
   e	
   Brasil	
   (6,2	
   pontos	
   percentuais).	
   No	
   Haiti,	
  
país	
  com	
  maior	
  incremento	
  relativo,	
  a	
  prevalência	
  aumentou	
  134%	
  no	
  período	
  de	
  1994	
  a	
  2005.	
  
Comparando-‐se	
  os	
  dois	
  períodos,	
  a	
  razão	
  Q5/Q1	
  diminuiu	
  para	
  quase	
  todos	
  os	
  países,	
  exceto	
  
para	
  o	
  Haiti,	
  em	
  que	
  aumentou	
  de	
  12,3	
  para	
  18,7.	
  
	
  
Conclusão:	
  A	
  prevalência	
  de	
  obesidade	
  nas	
  mulheres	
  dos	
  países	
  estudados	
  aumentou	
  ao	
  longo	
  
do	
   tempo.	
   Observou-‐se	
   um	
   aumento	
   substancial	
   na	
   razão	
   Q5/Q1	
   para	
   o	
   país	
   menos	
  
desenvolvido	
   (Haiti)	
   e	
   uma	
   inversão	
   nesta	
   relação	
   para	
   o	
   país	
   mais	
   desenvolvido	
   da	
   região	
  
(Brasil).	
  Diferenças	
  nos	
  estágios	
  no	
  processo	
  de	
  transição	
  epidemiológica	
  podem	
  explicar	
  tais	
  
achados.	
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ATIVIDADE FÍSICA EM GESTANTES E SUA ASSOCIAÇÃO COM DESFECHOS
PERINATAIS ADVERSOS AO NASCIMENTO

Adriana Sousa Rêgo; Maria Teresa Seabra Soares de Britto e Alves; Rosângela
Fernandes Lucena Batista; Antônio Augusto Moura da Silva; Marco Antonio Barbieri;
Heloísa Bettiol; Viviane Cunha Cardoso.

Introdução: A atividade física em excesso durante a gestação vem sendo estudada
como fator de risco para os desfechos perinatais adversos. Objetivo: Investigar a
associação entre atividade física durante o segundo trimestre gestacional e os desfechos
perinatais adversos: baixo peso ao nascer, nascimento pré-termo e restrição de
crescimento intrauterino. Este estudo foi realizado com os dados da coorte BRISA de
São Luís-Maranhão. Método: amostra de conveniência de mulheres com gravidez única
e idade gestacional medida por ultrassonografia até a 20ª semana, recrutadas nas
principais maternidades públicas e serviços de ultrassonografia da rede pública e
privada. . As mulheres foram entrevistadas de 22 a 25 semanas de idade gestacional e
novamente 1381 gestantes foram reentrevistadas nas primeiras 24 horas após o parto. O
nível de atividade física foi mensurado pelo Questionário Internacional de Atividade
Física- IPAQ, versão curta, e classificado em alta, moderada e baixa. Foi realizado o
modelo de regressão logística com estimativa do oods ratio e intervalos de confiança de
95%. Utilizaram-se três variáveis desfechos em modelos de regressão logística
(univariáveis e multivariáveis) distintos: baixo peso ao nascer, nascimento pré-termo e
restrição de crescimento intrauterino. Resultado: A taxa de gestantes ativas no 2ª
trimestre de gestação foi 60,3%, destas 42,8% foram classificadas como tendo atividade
moderada e 17,5% com atividade alta. Na amostra estudada 6,7% das crianças
apresentaram baixo peso ao nascer, 7,2% nasceram de partos pré-termo e 16,1% com
restrição de crescimento intrauterino. A atividade física não se mostrou associada com
NBP (OR 1,15, IC 95% 0,72-1,86), NPT (OR 1,15, IC 95% 0,71- 1,86) e RCIU (OR
1,06, IC 95% 0,77-1,46). Conclusão: O nível de atividade física não se associou aos
desfechos adversos estudados fortalecendo a hipótese de que atividade física durante a
gestação não interfere nos desfechos adversos ao nascimento.
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Palavras-chave: Coorte de nascimento, Gravidez, Atividade física, Baixo peso,
Nascimento pré-termo, Restrição de crescimento intrauterino.
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Variáveis associadas ao consumo de antioxidantes entre participantes do ELSABrasil.
Autores: TEIXEIRA, M.G.; PEREIRA, T.S.S.; MOLINA, M.C.B; MILL, J.G.; PEREIRA,
A.C.
Introdução: Há evidências que uma dieta rica em frutas e hortaliças está relacionada
à redução de risco de doenças cardiovasculares. Esse efeito tem fundamento na
presença de nutrientes antioxidantes com capacidade de combater os radicais livres e
reduzir o estresse oxidativo.
Objetivo: Identificar a relação entre consumo de nutrientes antioxidantes e variáveis
socioeconômicas e de saúde entre os participantes do Estudo Longitudinal de Saúde
do Adulto – ELSA-Brasil
Métodos: A amostra foi composta por 14.353 participantes da linha de base do ELSABrasil, trabalhadores ativos ou aposentados de ambos os sexos com idade entre 35-74
anos. Os dados de consumo alimentar foram obtidos por meio do Questionário de
Frequência Alimentar (QFA), ajustados pelo consumo calórico e sazonal. Os valores
foram categorizados em quintis. Foram avaliados os nutrientes: vitaminas A, C e E e
os minerais zinco e selênio e o consumo total desses. Foram excluídos participantes
que não tinham dados dietéticos completos e que relataram infarto agudo do
miocárdio. Foram utilizados os testes de qui-quadrado, Kruskal-Wallis e regressão
logística multinomial.
Resultados: O sexo feminino apresentou maior média de consumo de todos os
nutrientes antioxidantes. O maior quintil de consumo total de antioxidantes apresentou
maior renda, maior percentual de mulheres e de pessoas com alta escolaridade. O
percentual de diabéticos e hipertensos não foi associado aos quintis de consumo de
antioxidantes. Maior chance de baixo consumo de antioxidantes foi associada ao sexo
masculino (OR=3,55; IC95%=3,13-4,03), IMC <18,5Kg/m2 (OR=2,71 IC95%=1,39-5,28),
baixa escolaridade (OR=3,14; IC95%=2,46-4,0), menor tercil de renda (OR=4,43;
IC95%=3,66-5,37) e menor faixa etária (OR=5,64; IC95%=4,32-7,37).
Conclusão: Na população ELSA-Brasil o baixo consumo de nutrientes antioxidantes
está associado aos grupos dos homens, de baixa renda, alta escolaridade, baixo IMC
(magreza) e menor faixa etária.

PALAVRAS-CHAVE: ANTIOXIDANTES, VARIÁVEIS SOCIOECONOMICAS, QUESTIONÁRIO DE
FREQUENCIA ALIMENTAR
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Análise espacial dos casos de Aids em homens no município de São Paulo entre 2000 e
2010.

Breno Souza de Aguiar
Francisco Chiaravalloti-Neto

Introdução: A infecção pelo HIV tem sido um problema crítico de saúde principalmente entre
gays e homens que fazem sexo com homens (HSH). A característica de grande centro urbano
e a presença da doença há mais de 30 anos conferem ao município de São Paulo diferenças
no padrão de adoecimento por Aids em relação ao restante do estado e à maioria dos
municípios brasileiros.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da Aids na população masculina com 13 anos e
mais no município de São Paulo entre 2001 e 2010 a partir da análise espacial e
espaçotemporal de dados.
Método: O estudo descritivo e ecológico analisou 18709 casos segundo ano de diagnóstico,
idade, raça / cor, escolaridade, categoria de exposição e dados de residência. Foram
calculadas taxa de incidência e razão de sexo segundo faixa etária e distribuição proporcional
segundo raça  cor, escolaridade e categoria de exposição. Após geocodificação foram
identificados aglomerados espaciais e espaçotemporais por meio de estatística de varredura
(modelo discreto de Poisson) utilizando-se os programas TerraView 4.1.0 e SaTScan 9.1.1.
Foram apresentadas informações dos aglomerados (número de setores censitários, números
de casos, risco relativo, período e Distritos Administrativos envolvidos). Avaliou-se a
composição dos aglomerados espaciais segundo raça  cor, escolaridade e categoria de
exposição; os aglomerados espaçotemporais foram avaliados segundo duração e período de
ocorrência. Foram calculadas taxa de incidência média por período e distribuição proporcional
por categoria de exposição segundo Distritos Administrativos.
Resultados: Observou-se diminuição da taxa de incidência, exceto na população entre 13 e 29
anos e acima de 60 anos. A razão de sexo aumentou no período avaliado, especialmente na
população entre 13 e 29 anos. Foram identificados três aglomerados espaciais e dois
aglomerados espaçotemporais (p < 0,01). Homens entre 30 e 59 anos, brancos, com alta
escolaridade, homossexuais / bissexuais e residentes na região Central e Oeste do município
caracterizaram-se como população prioritária neste estudo.
Conclusão: As técnicas de geoprocessamento e a análise espacial de dados podem ser úteis
às ações de vigilância e controle da Aids na população em geral e em populações mais
vulneráveis, com o intuito de contribuir no planejamento da assistência à saúde das pessoas
vivendo com HIV/Aids.
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GORDURA	
  ABDOMINAL	
  VISCERAL	
  E	
  SUBCUTÂNEA	
  EM	
  ADULTOS	
  E	
  SUA	
  
ASSOCIAÇÃO	
  COM	
  ANCESTRALIDADE	
  GENÔMICA	
  E	
  POSIÇÃO	
  
SOCIOECONÔMICA	
  
Giovanny V A FRANÇA, Emanuella DE LUCIA ROLFE, Bernardo L HORTA, Denise
P GIGANTE, John S YUDKIN, Ken K ONG, and Cesar G VICTORA

Introdução:	
  Na	
  população	
  brasileira,	
  uma	
  das	
  mais	
  heterogêneas	
  do	
  mundo,	
  é	
  
complexo	
  distinguir	
  os	
  efeitos	
  genéticos	
  e	
  sociais	
  da	
  raça/etnia	
  sobre	
  desfechos	
  
em	
  saúde,	
  como	
  a	
  adiposidade	
  abdominal.	
  Neste	
  cenário,	
  a	
  ancestralidade	
  
genômica	
  permite	
  quantificar	
  as	
  proporções	
  ancestrais	
  de	
  cada	
  indivíduo,	
  
possibilitando	
  o	
  ajuste	
  para	
  fatores	
  socioeconômicos.	
  
Objetivo:	
  Identificar	
  as	
  associações	
  independentes	
  entre	
  ancestralidade	
  
genômica,	
  posição	
  socioeconômica	
  (PSE)	
  e	
  depósitos	
  de	
  gordura	
  abdominal	
  na	
  
coorte	
  de	
  nascimentos	
  de	
  1982,	
  Pelotas-‐RS.	
  
Método:	
  A	
  amostra	
  foi	
  composta	
  por	
  2.890	
  participantes	
  (1.409	
  homens	
  e	
  1.481	
  
mulheres)	
  com	
  idades	
  entre	
  29	
  e	
  31	
  anos.	
  Utilizou-‐se	
  ultrassonografia	
  para	
  
mensuração	
  das	
  espessuras	
  intra-‐abdominal	
  (visceral)	
  e	
  de	
  gordura	
  subcutânea	
  
abdominal.	
  A	
  ancestralidade	
  genômica	
  foi	
  estimada	
  utilizando	
  370.539	
  SNPs,	
  
quantificando-‐se	
  as	
  proporções	
  ancestrais	
  individuais.	
  O	
  nível	
  de	
  escolaridade	
  e	
  
o	
  índice	
  de	
  bens	
  foram	
  utilizados	
  como	
  indicadores	
  de	
  PSE.	
  Modelos	
  de	
  
regressão	
  linear	
  foram	
  aplicados,	
  com	
  e	
  sem	
  ajuste	
  para	
  o	
  índice	
  de	
  massa	
  
corporal	
  (IMC).	
  Medidas	
  ajustadas	
  para	
  o	
  IMC	
  são	
  referidas	
  como	
  distribuições	
  
de	
  gordura	
  abdominal.	
  
Resultados:	
  Independente	
  dos	
  indicadores	
  de	
  PSE	
  e	
  IMC,	
  a	
  ancestralidade	
  
Africana	
  mostrou-‐se	
  inversamente	
  associada	
  à	
  distribuição	
  de	
  gordura	
  visceral	
  e	
  
subcutânea	
  em	
  homens	
  (ambos	
  p	
  <	
  0,001),	
  assim	
  como	
  com	
  a	
  espessura	
  de	
  
gordura	
  subcutânea	
  em	
  mulheres	
  (p	
  =	
  0,02).	
  O	
  nível	
  de	
  escolaridade	
  associou-‐se	
  
inversamente	
  com	
  a	
  distribuição	
  de	
  gordura	
  visceral	
  entre	
  homens	
  e	
  mulheres,	
  
independente	
  do	
  índice	
  de	
  bens	
  e	
  da	
  ancestralidade	
  genômica	
  (ambos	
  p	
  <	
  0,001),	
  
mas	
  mostrou-‐se	
  positivamente	
  associado	
  à	
  espessura	
  de	
  gordura	
  subcutânea	
  
abdominal	
  em	
  homens	
  (p	
  <	
  0,001).	
  Além	
  disso,	
  o	
  nível	
  de	
  escolaridade	
  modificou	
  
significativamente	
  a	
  associação	
  entre	
  índice	
  de	
  bens	
  e	
  a	
  distribuição	
  de	
  gordura	
  
abdominal	
  subcutânea	
  em	
  mulheres	
  (p-‐	
  interação	
  =	
  0,007).	
  
Conclusões:	
  A	
  ancestralidade	
  Africana	
  mostrou-‐se	
  associada	
  à	
  menor	
  
adiposidade	
  abdominal	
  visceral	
  e	
  subcutânea,	
  particularmente	
  em	
  homens.	
  O	
  
maior	
  nível	
  de	
  escolaridade	
  está	
  associado	
  à	
  menor	
  adiposidade	
  visceral,	
  mas	
  
parece	
  não	
  influenciar	
  a	
  gordura	
  subcutânea	
  abdominal.	
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RESUMO
Os idosos latino-americanos presenciaram, durante seu curso de vida, países com
grandes contradições sociais. Ou seja, de forma geral, foram expostos a situações que
limitaram sua ascensão social. Entende-se que as diferenças no tocante aos fatores envolvidos
no atendimento e entendimento de suas necessidades são muitas. Para tentar compreender
alguns desses aspectos foram analisados os fatores associados à percepção de suficiência de
renda dos idosos, em 2000, das principais cidades do Conesul. Estudo epidemiológico
multicêntrico de corte transversal. Realizado a partir da entrevista com 5.937 idosos do
Estudo Saúde Bem-Estar e Envelhecimento onde foram identificados 3.672 que não
precisaram de ajuda para responder o questionário, obtiveram 13 pontos ou mais no Mini
Exame de Estado Mental, trabalharam com remuneração em algum momento, tinham algum
tipo de renda e que esta coincidisse com a quantidade de fontes de renda informada. A análise
de dados foi feita por meio da descrição dos dados e testes de associação. Utilizou-se o teste
de Rao-Scott para medir a associação entre variáveis categóricas. Todas as variáveis com
p<0,20 foram incluídas no modelo de regressão logística múltipla pelo método backwards. O
ajuste final dos modelos foi avaliado por meio do teste de Hosmer-Lemeshow para amostras
complexas. Todas as análises foram ponderadas e realizadas por meio do software Stata 13,
utilizando-se o comando “survey” para análise de amostras complexas.
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Perceberam como suficiente sua renda, 31% dos idosos paulistanos, 33,4% dos
portenhos, 34,8% dos santiaguinos e 40,5% dos idosos residentes na capital do Uruguai.
Aqueles com renda acima das medidas de pobreza analisadas apresentaram maiores chances
de percepção satisfatória e, independente da renda, estiveram associados: trabalho
predominante em atividades não físicas, início da atividade laboral com 14 anos ou mais, ter
plano privado de saúde, ter boa saúde e, exceto entre os argentinos, não privação alimentar
nos 15 anos iniciais de vida. As diferenças sociais verificadas e a trajetória de vida trilhada
pelos idosos apresentaram papel relevante na medida da percepção de suficiência de renda.
Nesse sentido, é lícito concluir que o capital humano e os determinantes sociais relacionados
aos idosos estudados foram significativos, principalmente no tocante à situação de vida
verificada no momento da pesquisa.
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Utilização de serviços substitutivos de Saúde mental por criancas e adolescentes em
Sergipe
Resumo
INTRODUÇÃO: A atual política brasileira de Saúde Mental preconiza a utilização de
serviços territorializados e comunitários.OBJETIVOS: Examinar as características dos
atendimentos realizados pela rede publica para descrever o perfil epidemiológico dos
usuários. Analisar as tendências no atendimento prestado as crianças e adolescentes
com transtornos mentais MÉTODO: Estudo descritivo, de cort e transversal,
realizado com d a d o s s e c u n d á r i o s o b t i d o s a t r a v é s dos registros do
Sistema de Informações Ambulatoriais para Procedimentos de Alta Complexidade
(SIA-SUS-APAC) disponibilizados pelo Datasus/MS referente ao pe r í o d o d e
2 0 0 8 a 2 0 1 2 . Foram analisadas as frequências da produção ambulatorial dos
serviços prestados. RESULTADOS: Foram registrados 10.898 atendimentos por
transtornos mentais em usuários com até 19 anos,65,35% destes os foram destinados
ao sexo masculino. A maioria dos pacientes tinha idade entre 15 e 19 anos (58,18%).
Dentre os atendimentos, observou-se que os diagnósticos (CID-10) mais frequentes
foram: retardo mental(28,3%),esquizofrenia e transtornos delirantes somaram
20,8%,uso de substâncias psicoativas 11,0%, em relação ao tipo de substâncias
utilizadas 61,1% utilizaram múltiplas drogas, 17,5% cocaína, e 10,7% opiáceos. Entre
as mulheres, as maiores proporções de diagnósticos referem-se ao retardo mental
(33,6%), esquizofrenia e transtornos delirantes (25,3%) e transtornos do humor (12%).
Para os pacientes do sexo masculino os valores mais elevados correspondem ao
retardo mental(25,4%), esquizofrenia e transtornos delirantes (18,4%) e uso de
substâncias psicoativas (14,8%). O maior número de atendimentos foi realizado por
CAPS (89,2%) seguido de Unidade ambulatorial de especialidade (10,3%). Em relação
ao tipo de prestador, a maior concentração de atendimentos ocorreu no âmbito público
municipal (89,5%). Os procedimentos principais mais utilizados foram:
acompanhamento não intensivo (30,8%), acompanhamento semi-intensivo (22%). Em
relação ao tipo de APAC a 1ª consulta compreendeu 60,9% dos atendimentos,
seguido por urgência e emergência 39%. A capital do estado, Aracaju registrou o
maior número de pessoas atendidas (34,5%), entretanto os atendimentos abrangeram
20 municípios dos 72 existentes no estado. O ano de 2009 teve a maior frequência
totalizando 2.322 atendimentos. CONCLUSÃO: observa-se que apesar dos avanços
na expansão da rede de atenção, muitos pacientes não dispõem dos serviços nos
municípios onde residem.
Palavras-chave: Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica; Crianças e adolescentes.
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Avaliação dos serviços de atenção primária a saúde para o diagnóstico da tuberculose
em Natal/RN: a tríade capacidade-desempenho-resultado.
Maria Concebida da Cunha Garcia1; Bertha Cruz Enders2; Ricardo Alexandre Arcêncio1; Illa
Dantas Cirino2; Rejane Maria Paiva de Menezes2; Ana Angélica Rêgo de Queiroz2; Déborah
Raquel Carvalho de Oliveira2; Marcela Paulino Moreira da Silva2; Dândara Nayara Azevedo
Dantas2; Rayssa Horacio Lopes3.
1

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) – Universidade de São Paulo(USP)

2

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

3

Escola de Enfermagem de Natal (EEN)

Introdução: A avaliação de serviços de da atenção primária à saúde (APS) implica medir os
componentes capacidade (recursos humanos e materiais), desempenho (ações, oferta e
recebimento de serviços) e resultado (estado de saúde e ao alcance de metas). Objetivo:
Avaliar os componentes capacidade-desempenho–resultado das unidades de atenção primária
do município de Natal/RN, no tocante a atenção à tuberculose (TB). Método: Pesquisa
avaliativa, de abordagem quantitativa, realizada de março a julho de 2011, que envolveu 121
profissionais de saúde, que atuam em 52 unidades de saúde. O instrumento de coleta continha
perguntas fechadas acerca da frequência com que os indicadores eram observados, sendo a
sua maioria em escala Likert de 1 a 5, com 5 indicando sempre e 1 nunca. Os dados da escala
foram classificados em desempenho satisfatório (4-5), regular (3) e insatisfatório (1-2),
tabulados no software Statistic 6.0, e analisados conforme o referencial teórico-metodológico: a
avaliação dos serviços de saúde, proposto por Starfield. Resultados: No tocante a capacidade,
as unidades apresentaram condições satisfatórias, para formulário, consulta médica e cesta
básica; condição regular para pote; e condições insatisfatórias para vale-transporte, e
realização da baciloscopia e raioX. Além disso, das 52 unidades observadas, 80,8% (42) não
possuíam geladeira, 55,8% (29) não existia nenhum laboratório responsável, 88,5% (46)
tinham livro de registro de sintomáticos respiratórios (SR). Quanto à capacitação dos
profissionais, 94,2% receberam treinamentos para identificar SR. Em relação ao desempenho,
observou-se desenvolvimento satisfatório para as ações centradas no indivíduo doente.
Aquelas voltadas para o âmbito coletivo, como a busca de SR, controle de comunicantes e
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orientações para comunidade, variaram de regular a insatisfatória. No que se refere ao tempo
para o diagnóstico, através do qual avaliamos o alcance de metas (resultado), a mediana do
tempo decorrido entre a identificação do SR e o início do tratamento foi de 22 dias.
Conclusões: Observam-se limitações e entraves de caráter organizacional e operacional,
emergindo a necessidade de adoção de novas estratégias intersetoriais que visem à ampliação
da capacidade de resposta da APS, promovendo o melhor desempenho na prestação dos
serviços, e assegurando ações efetivas e resolutivas.
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Intoxicação alcoólica e outros comportamentos de risco em baladas na cidade de São
Paulo: a utilização de inquérito de portal para mensurar comportamentos nos locais
em que ocorrem
Zila M Sancheza, Solange Andreonib, Adriana Sanudoc, Claudia M Carlinic, Mariana R
G Santosc
Professora do Departamento de Medicina Preventiva, Disciplina de Epidemiologia, Universidade
Federal de São Paulo
a

Professora do Departamento de Medicina Preventiva, Disciplina de Bioestatística, Universidade Federal
de São Paulo
b

c

Pós-graduanda do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal de São Paulo

Introdução: Em diversos países, desenvolver um ambiente de lazer noturno seguro se
tornou sinônimo de reduzir o consumo excessivo de álcool, indiretamente reduzindo a
violência, acidentes e outros agravos a saúde, que não afetam apenas o indivíduo, mas a
sociedade. O diagnóstico do que ocorre na vida noturna é o primeiro passo para o
direcionamento de ações preventivas destinadas à população exposta, baseando-se em
dados da realidade local. Objetivos: Este estudo teve como objetivo central a avaliação
da intoxicação alcoólica, consumo de outras drogas e comportamentos de risco associados
à frequência a “baladas” da cidade de São Paulo. Metodologia: Foi realizado o primeiro
inquérito de portal em casas noturnas da cidade de São Paulo, selecionadas por
amostragem probabilística com probabilidade proporcional ao tamanho das mesmas,
seguida de amostragem sistemática de frequentadores na fila de entrada deste
estabelecimentos. Dois níveis de dados foram coletados: dados individuais e dados
ambientais. Dados individuais foram coletados em três momentos: 1) na entrada do
estabelecimento; 2) na saída do estabelecimento; 3) 24 horas depois da saída do
estabelecimento, via internet. Dados ambientais foram coletados durante uma noite
completa em cada um dos estabelecimentos. As análises foram ponderadas tendo em
conta diferentes probabilidades no sorteio dos conglomerados, não-resposta e gênero.
Resultados: Foram realizadas 2422 entrevistas na entrada e 1832 na saída de 31
estabelecimentos. Cerca de 41% (IC95%=33,7;49,3) dos baladeiros já chegou
alcoolizado à casa noturna, tendo praticado “esquenta”. Modelo multinível mostrou que
“esquenta” teve a mais forte associação significativa com intoxicação alcoólica na saída
da balada (OR=5,98, 95%CI 4,37;8,17). Serviço de “open bar” foi a variável ambiental
mais associada à intoxicação alcoólica de saída (OR= 2,44, 95% CI1,03;5,79). A prática
do binge drinking (consumo de 5 ou mais doses de bebidas alcoólicas, BrAC>0,38mg/L)
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surge como o principal comportamento de risco praticado nas baladas no dia da coleta de
dados (31%, IC95%23,1;39,9), no entanto consumo de drogas ilícitas nestes locais
também foi relatado, sendo o ecstasy (4,8%, IC95%1,7;12,6), a maconha (4,5%,
IC95%2,2;9,1) e a ketamina (3,1%, IC95%0,8;11,9), as drogas mais usadas durante a
balada. Dentro da balada, 29,0% (IC95%17,7;43,8) dos entrevistados presenciaram
consumo de drogas ilícitas, 19,8% (IC95%10,8;33,4) presenciaram briga com agressão
física e 10,3% (IC95%7,7;13,8) sofreram assédio sexual considerado indesejado.
Conclusões: Baladas são locais de alta prevalência de comportamentos de risco. Políticas
de controle de venda de álcool para pessoas já embriagadas e de controle sobre a venda
de drogas ilícitas são necessárias nestes estabelecimentos, como forma de redução dos
riscos associados ao consumo das mesmas. Inquéritos de portal são uma alternativa
metodológica inovadora para mensurar comportamentos onde eles ocorrem.
Financiamento: FAPESP e CNPq (auxílio à pesquisa para a coordenadora do estudo,
Zila M Sanchez)
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IODÚRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO NO RIO DE JANEIRO
Cynthia Macedo Aguiar & Lúcia Rodrigues
Departamento de Nutrição em Saúde Pública, Escola de Nutrição, Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO: A iodação universal do sal foi recomendada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) para a prevenção e correção da carência de iodo no mundo.
Após a implantação dessa recomendação, a prevalência de bócio no Brasil teve uma
redução de 20,7% para 1,3%. Em 2000, iniciou-se a pesquisa de Thyromobil, onde foi
observado que a prevalência de bócio havia diminuído, no entanto o consumo de iodo se
mostrou excessivo, tendo 65% da população avaliada apresentado iodúria com valores
acima do Limite Máximo Tolerado (UL) para a idade (> 300µg/L).
OBJETIVOS: Analisar a adequação do consumo de iodo em crianças e adolescentes
através da iodúria.
SUJEITOS E MÉTODOS: Foram selecionados 40 crianças e adolescentes atendidos
no ambulatório de nutrição pediátrica de um hospital universitário do Rio de Janeiro no
período de maio de 2012 a agosto de 2013. Foram coletadas informações
antropométricas e laboratoriais. Para análise de iodúria foram coletadas e analisadas a
urina de 24 horas e a urina spot de toda a amostra. A análise dos dados antropométricos
e bioquímicos foi realizada nos pacotes estatísticos SPSS 13.0 e MedCalc.
RESULTADOS: A amostra total consistiu em 40 crianças e adolescentes, sendo 52,5%
do sexo masculino e 47,5% do sexo feminino, com idade média de 10±2,5 anos. Houve
uma perda de amostra para análise da iodúria de 3 indivíduos, perfazendo uma amostra
total de 37. A excreção urinária de 24 horas foi de 172,3±100,4µg/l e da urina spot
correspondeu a 178,9±108,6µg/l e não foi encontrada diferença estatística entre os dois
métodos de análise (p-valor=0,639). Quanto à avaliação da adequação da ingestão de
iodo foi encontrado 43,2% da amostra com risco de hipertireoidismo e 32,4% com
algum grau de deficiência.
CONCLUSÃO: Os dados apresentados merecem ser avaliados com cautela, pois
demonstraram tanto deficiência quanto excesso no estado nutricional do iodo, sendo
necessária ampliação do tamanho amostral. De qualquer forma, o excesso de iodo
encontrado vai de encontro a preocupação mundial com o consumo excessivo de sal
iodado, tanto no preparo caseiro quanto no consumo de produtos industrializados.
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Estudo comparativo de fatores relacionados a oferta de alimentos pré-lácteos em
países da América-Latina e Caribe.

!
Autores: Cristiano Siqueira Boccolini, , Patricia de Moraes Mello Boccolini, Elsa Justo
Giugliani, Rafael Pérez-Escamilla.

!
Introdução: Apesar das evidências dos benefícios do aleitamento materno e do
colostro, em diversos países é relativamente comum a introdução de outros alimentos nos primeiros
dias de vida, o que pode aumentar o risco de mortalidade neonatal e reduzir a duração do
aleitamento materno. A alimentação pré-láctea pode ser definida como a oferta de qualquer
alimento, sólido ou líquido, ao recém-nascido antes da lactogênese II: produção copiosa do leite
ocorrida até o quarto dia de nascimento. 	

Metodologia: Estudo transversal cujos sujeitos foram crianças, com até três anos de
idade, de sete países da América Latina e Caribe participantes do “Demographic and Health
Surveys” (DHS) entre 2005 e 2010: Bolivia/2008; Colombia/2010; Republica Dominicana/2007;
Guiana/2009; Haiti/2005; Honduras/2005; e Peru/2007, totalizando 58.127 crianças.	

O desfecho refere-se à oferta alimentos prelácteos. Foi ajustado um modelo de Poisson
com variância robusta e alfa de 5% para cada país, levando em conta os pesos do plano amostral, e
ajustando-o por covariáveis individuais: local de residência, classificação socioeconômica, idade e
nível educacional materno, tipo e local de parto, número de filhos tidos, sexo do bebê e estado civil.	

Resultados: Receberam alimentos pré-lácteos 32,3% dos recém-nascidos, sendo mais
prevalente essa prática na República Dominicana (55%), e menos prevalente na Guiana (17,6%).
Considerando os modelos ajustados em cada país, houve importantes diferenças de efeito (o que era
fator de proteção em um país não era em outro) das covariáveis lugar de residência, indicador
socieconômico, estado civil e sexo do bebê. Houve, também, diferenças na magnitude e na
associação das demais variáveis. O parto cesariano foi a única variável que se mostrou associada à
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oferta de alimentos pré-lácteos em todos os sete países. 	

Conclusões: Cerca de um terço todas as crianças observadas em sete países da América
Latina e Caribe recebeu alimentos pré-lácteos nos três primeiros dias de vida. Considerando cada
país individualmente, os determinantes identificados apresentaram grande heterogeneidade,
variando em efeito, magnitude e associação, o que reforça a ideia de que o contexto em que as mães
vivem influenciam a oferta de alimentos pré-lácteos. As políticas públicas de saúde para a
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno devem levar em conta essas diferenças
contextuais.
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FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INTERNAÇÃO POR
DIARRÉIA

AGUDA

EM

CRIANÇAS

BRASILEIRAS:

UM

ESTUDO CASO-CONTROLE
Autores: Ichihara, M.Y.T, Rodrigues, L.C., Santos, C.A.S.T,
Barreto, M.L.
Introdução: A diarréia persiste como uma das causas frequentes
de atendimentos em serviços de saúde e de internações entre crianças
menores de cinco anos de idade. Múltiplos fatores inter-relacionados estão
envolvidos na determinação da diarréia em função das rotas de transmissão
dos agentes etiológicos, das várias fontes de infecção e das condições de vida
das populações.
Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar quais fatores de
risco se inter-relacionam e explicam o caminho “causal” da ocorrência da
internação por diarréia (exceto causada por rotavirus) em crianças brasileiras
menores de 2 anos.
Método: Estudo de caso-controle de base hospitalar, envolvendo
dez hospitais do Brasil. Foram recrutados 1.178 casos entre 4 a 24 meses, com
diarréia aguda na admissão hospitalar e amostra negativa para rotavírus e
2.515 controles internados sem diarréia no mesmo hospital dos casos,
pareados pela frequência de sexo e faixa etária dos casos (frequency
matching). A análise hierárquica foi utilizada agrupando-se as variáveis
segundo um modelo conceitual pré-definido. Uma regressão logística
multivariada não condicional estimou o odds ratio e as frações populacionais
atribuíveis para cada variável, para cada bloco de variáveis e para todas as
variáveis que permaneceram significativas no modelo final.
Resultados: Os fatores de saneamento foram os que mais
contribuíram para determinar a internação por DA grave (FAP=28%),
destacando-se a falta esgotamento sanitário público (FAP=12%) e a falta de
tratamento da água de beber (FAP=11%), seguido por ter uma ou mais
internações por diarréia (FAP=21%). Fatores sócio-econômicos, aglomeração e
déficit peso idade tiveram menor contribuição. Todos os fatores em conjunto
explicaram 43% das internações por DA (exceto causada por rotavirus).
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Conclusão: O saneamento básico inadequado e ter tido
internação anterior de diarréia grave foram os principais fatores associados á
internação por DA (exceto causada por rotavirus). O aumento da cobertura de
saneamento básico às populações e a ampliação da cobertura do Programa de
Saúde da Família poderão reduzir a ocorrência das internações por DA em
crianças menores de dois anos no Brasil.
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A associação entre a posição socioeconômica no curso de vida e a proteína C- reativa é
mediada por comportamentos de risco à saúde e alterações metabólicas? Estudo
Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil)

Autores: Lidyane do Valle Camelo, Luana Giatti, Jorge Alexandre Barbosa Neves, Paulo
Andrade Lotufo, Pedro Guatimosim Vidigal, Isabela Benseñor, Dóra Chor, Rosane Harter
Griep, Maria de Jesus Mendes da Fonseca, Maria Inês Schmidt, Sandhi Maria Barreto.

INTRODUÇÃO: A inflamação crônica tem sido postulada como um mecanismo mediador
da associação já estabelecida entre a posição socioeconômica (PSE) e doenças
cardiovasculares (DCV). Nossos objetivos foram investigar a associação entre a PSE no curso
de vida e os níveis de proteína C-reativa (PCR) na idade adulta, e avaliar em que medida os
comportamentos de risco à saúde e as alterações metabólicas são mediadores desta
associação. Adicionalmente, exploramos o possível efeito modificador do gênero.
METODOLOGIA: A população de estudo consistiu em 12.505 participantes do ELSABrasil. Os indicadores de PSE considerados foram: escolaridade materna (PSE na Infância);
escolaridade do participante e status socioeconômico da primeira ocupação (PSE no Adulto
Jovem); status socioeconômico na ocupação atual e renda familiar per capita (PSE na vida
Adulta). Os mediadores potenciais da associação entre PSE no curso de vida e PCR foram o
cluster de comportamentos de risco à saúde (tabagismo, atividade física insuficiente e
consumo abusivo de álcool) e o cluster de alterações metabólicas (obesidade adominal,
hipertensão, HDL, hipertrigliceridemia e diabetes). Modelos de equações estruturais foram
utilizados para avaliar a mediação. RESULTADOS: Os níveis de PCR aumentaram de forma
linear com o aumento do número de exposições a contextos sociais desfavoráveis ao longo da
vida (p de tendência < 0,001) em ambos os sexos. O cluster de alterações metabólicas foi a
principal mediador dessa associação em ambos os sexos. Este caminho de mediação foi
responsável por 46,8% do efeito total da acumulação de PSE no curso vida nos níveis de PCR
entre as mulheres, mas apenas 18,7% entre os homens. Consequentemente, a parcela do efeito
total da acumulação de PSE no curso da vida nos níveis de PCR mediada pelos
comportamentos de risco à saúde e alterações metabólicas foi estatisticamente maior entre as
mulheres (53,2%) do que entre os homens (35,8%). CONCLUSÕES: A acumulação de PSE
no curso de vida foi associada a uma elevada resposta inflamatória na idade adulta. Apesar
dos comportamentos de risco à saúde e das alterações metabólicas terem sido importantes
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mediadores dessa associação, uma parcela importante desse efeito não foi mediada por esses
fatores, o que sugere que outros mecanismos, como o estresse psicossocial, podem
desempenhar um importante papel nessa complexa relação causal.
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Escolaridade e comportamento saudável entre adultos brasileiros: análise
temporal de resultados do Vigitel 2008-2012

Autores: Lidyane do Valle Camelo, Maryane Oliveira Campos, Roberta Carvalho de
Figueiredo, Luana Giatti, Sandhi Maria Barreto.

INTRODUÇÃO: O objetivo desse trabalho foi estimar a prevalência de aglomeração
de quatro comportamentos saudáveis (não fumar, consumo não abusivo de álcool,
prática de atividade física regular e consumo recomendado de frutas e hortaliças) entre
adultos brasileiros, bem como sua tendência ao longo dos anos de 2008 a 2012; e
avaliar se a escolaridade está associada a essa aglomeração nesse mesmo período de
tempo. METODOLOGIA: Este estudo incluiu adultos de 18 a 64 anos participantes do
VIGITEL nos anos de 2008 a 2012. Foi criado um escore de aglomeração dos quatros
comportamentos saudáveis que variou de zero (ausência de comportamento saudável)
até quatro (presença dos quatro comportamentos saudáveis). Foram estimadas as
prevalências da aglomeração simultânea dos quatro comportamentos saudáveis em cada
ano. A significância estatística da tendência temporal das prevalências foi verificada por
meio de regressão linear. Para analisar a associação entre a escolaridade e o cluster de
comportamento saudável, o grupo exposto simultaneamente aos quatro comportamentos
saudáveis foi comparado aos demais por meio de regressão logística. Sexo, idade e
região do país foram considerados como variáveis de ajuste. RESULTADOS: A
prevalência da aglomeração dos quatro comportamentos saudáveis foi de 3,5%, 3,3%,
3,5%, 4,0% e 3,9% nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 respectivamente. O
discreto aumento observado não foi estatisticamente significante (p=0.10). Ter relatado
escolaridade igual ou acima de 9 anos de estudo foi associado independentemente a
maiores chances de apresentar os quatro comportamentos saudáveis simultaneamente e
as

magnitudes

dessas

associações

se

mantiveram

constantes

no

período.

CONCLUSÕES: A aglomeração dos quatro fatores de proteção mais importantes para
a prevenção da morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis além de
apresentar baixa prevalência, se manteve estável entre 2008 e 2012 no Brasil, apesar da
queda de alguns comportamentos de risco, como o tabagismo, no mesmo período.
Adicionalmente nenhuma queda da desigualdade em saúde foi observada no período,
apesar das diminuições das desigualdades sociais observadas em vários aspectos no
país. Esses achados mostram a necessidade de ações que promovam comportamentos e
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modos de vida saudáveis a níveis populacionais, principalmente, envolvendo políticas
de setores externos à saúde.
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Fatores socioambientais associados à deficiência de vitamina D em
gestantes
Marcos Pereira-Santos1, Ana Marlúcia Oliveira Assis1, Gisele Queiroz Carvalho2,
Djanilson Barbosa dos Santos2
1-Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 2- Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia; E-mail para correspondência: pereira-santosm@bol.com.br

Concentrações séricas deficientes de vitamina D (25OHD) durante a gestação são
associadas com condições adversas a saúde materna. Neste sentido, este estudo tem
como objetivo analisar as concentrações séricas de vitamina D e identificar os fatores de
socioambientais associados a deficiência de vitamina D em gestantes. Trata-se do
baseline de um estudo de coorte com amostra de 190 gestantes residentes na cidade de
Santo Antônio de Jesus-Bahia- Brasil. Foi aplicado questionário contento informações
socioambientais, de estilo de vida e biológicas e realizado coleta sanguínea para
determinação das concentrações séricas de 25(OH)D. O teste T student e regressão de
Poisson foram utilizados para análise dos dados. A média das concentrações de
25(OH)D foi de 78,66 (32,11) nmol/l. Observou-se que 14,21% e 44,74% das gestantes
apresentavam deficiência e insuficiente de 25(OH)D, respetivamente. As maiores
concentrações desta vitamina foram observadas durante a primavera/verão (89.46, DP:
36,06 nmol/l) e as menores no inverno (66.08-DP: 25,93 nmol/l). Condições elevadas
de renda familiar (p=0.001) e nível educacional mais elevado (p=0.032) apresentaram
associação estatisticamente significante com a deficiência de vitamina D. Além disso,
gestantes que descocavam-se para o trabalho com meios automobilísticos apresentaram
risco de deficiência de vitamina D em 200% em comparação com aquelas não
deficientes; observou-se também que a estação do ano inverno aumentou em 188% a
prevalência dessa deficiência. Estes resultados evidenciam a necessidade de avaliação
das concentrações de vitamina D durante a gestação, bem como a necessidade de
orientação sobre adequada exposição solar, visto que estação do ano inverno e hábitos
de estilo de vida se associam com a deficiência de vitamina D. Estudos longitudinais
sobre vitamina D em gestantes brasileiras são necessários para substanciar o
conhecimento atual e fornecer subsídios para a prevenção da insuficiência/ deficiência
de vitamina D na gestação.
Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
Processo 481509/2012-7. CNPq Universal - Edital 14/2012.
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MORTES POR VIOLENCIA: RELACIONAMENTO DE BASE DE DADOS PARA
QUALIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
CIRIACO, D.L.
SARMENTO, M.A.S.
SIQUEIRA, N.G.
SOUZA, L.GRANJA.

Nas mortes por violência, a declaração de Óbito (DO) deve ser emitida por médicos-legistas do
Instituto Médico Legal (IML). Muitas vezes, ao preencherem a DO pós-necropsia os legistas
fazem menção somente as lesões encontradas e não as circunstancias do acidente/violência
responsável por essas lesões. As circunstancias que deram origem as mortes por causas
externas, além dos dados da necropsia, têm como fonte de dados os inquéritos policiais.
Atualmente o estado de Alagoas consolida esses dados em um Sistema de Informação da
Secretaria de Estado da Defesa Social (SEDS). Visando melhor qualificar as informações
existentes nos dois sistemas, as duas instituições acordaram a disponibilização das bases entre
si. O objetivo desse trabalho foi compatibilizar e qualificar as informações sobre as mortes por
violência entre o Sistema de Informação de Mortalidade e o SIS-SEDS. Realizado um
relacionamento probabilístico entre o total de registros do Sistema de Informação sobre
Mortalidade- SIM e da base do SIS-SEDS referentes aos óbitos por violência (agressão, suicídio
e intenção indeterminada), ocorridos no estado de Alagoas no ano de 2012. Utilizado o
aplicativo Reclink III e o Excel para o relacionamento e, a análise foi feita pelo Epiinfo
Windows. A base de dados da SEDS referente aos óbitos concluídos como violência tinha
2.200 registros, sendo a maior proporção de homicídios (2.147 óbitos -98%). A base de dados
do SIM tinha 18.835 registros, desses 2.097 (11%) mortes por violência. Após o relacionamento
verificado que 1.890 registros formavam pares, 310 registros só estavam na base de dados da
SEDS, e 166 óbitos por violência só estavam presentes no SIM. Na análise da consistência entre
a causa básica e conclusão dos inquéritos dos pares formados, 101 (5%) registros apresentavam
divergência em relação a causa básica definida no SIM com a conclusão presente no SIS-SEDS.
Após essa etapa foi possível recuperar 34 (11%) óbitos dos ausentes no SIM e reclassificar ou
definir a causas básicas de 41 registros divergentes. Esse trabalho demonstrou a importância da
utilização das diversas fontes para aprimoramento dos dados e identificação dos pontos críticos
a serem corrigidos, visando a melhoria da informação para uma melhor intervenção intra e
intersetorial.
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Magnitude dos intervalos de tempo entre o diagnóstico/tratamento e
consulta/tratamento oncológico no estado de São Paulo: análise dos dados do
Registro Hospitalar de Câncer
Carolina Terra de Moraes Luizaga
Valéria Lombardo
Valter Bezerra
Karina Braga Ribeiro
José Eluf Neto

Introdução: O tempo decorrido entre o diagnóstico/consulta e o início do tratamento
oncológico pode interferir no prognóstico do paciente e indicar a qualidade do
atendimento. No Brasil, uma lei federal preconiza que este intervalo seja inferior a 60
dias. Objetivo: Avaliar a magnitude dos intervalos de tempo entre o
diagnóstico/consulta e tratamento para casos de câncer de mama feminina e de
cólon/reto. Método: A partir de uma base estadual de dados sobre câncer foram
selecionados 3.037 casos de câncer de mama feminina e 1.532 de câncer de cólon/reto,
diagnosticados em 2010, que chegaram aos hospitais da Rede de Atenção Oncológica
integrantes do Registro Hospitalar de Câncer de São Paulo sem diagnóstico e sem
tratamento. A análise considerou os casos atendidos em 69 hospitais prestadores
localizados nas regiões do estado segundo Redes Regionais de Atenção à Saúde
(RRAS). Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para avaliar os intervalos de tempo de
acordo com estádio clínico no momento do diagnóstico e com a região de tratamento.
Resultados: Para os tumores de mama, o intervalo mediano de tempo entre
diagnóstico/tratamento foi de 44 dias (variando de 0 a 68 dias nas RRAS), e de 71 dias
(variando de 4 a 112 dias nas RRAS), entre consulta/tratamento. Observaram-se
diferenças estatisticamente significativas entre os intervalos de tempo entre
diagnóstico/tratamento e entre consulta/ tratamento segundo estádio clínico (p=0,001).
Para o câncer colorretal, o intervalo mediano de tempo entre diagnóstico/tratamento foi
igual a zero (variando de 0 a 29 dias nas RRAS), e de 27 dias (variando de 0 a 70 dias
nas RRAS), entre consulta/tratamento. Houve diferença estatisticamente significativa
entre os intervalos de tempo consulta/tratamento segundo estádio clínico (p=0,007). A
região de tratamento afetou significativamente ambos os intervalos de tempo tanto para
o câncer de mama (p<0,001) como para o câncer colorretal (p<0,001). Conclusão: Os
intervalos de tempo analisados são afetados pelo estádio da doença no momento do
diagnóstico e pela região que ofertou o tratamento. Variações inter-regionais elevadas
foram observadas, principalmente, quando se avaliou o intervalo consulta/tratamento.
Julga-se necessária a regularização da oferta de atendimento oncológico, considerando
que o prognóstico pode ser influenciado pelo acesso e pela qualidade do atendimento.
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Violência Perpetrada por Parceiro Íntimo após Revelação do Diagnóstico de Doenças
Sexualmente Transmissíveis
Roumayne Fernandes Vieira Andrade
Maria Alix Leite Araújo
Cláudia Bastos Silveira
Angélica Espinosa Barbosa Miranda
Introdução: A violência por parceiro íntimo (VPI) refere-se a qualquer comportamento
dentro de uma relação íntima que cause dano físico, psíquico ou sexual aos membros da
relação. Assim como a violência, as doenças sexualmente transmissíveis (DST) e o
HIV/Aids têm impactado a saúde, pois além de provocar danos, possivelmente, podem
desencadear atos de violência. Objetivo: Esse estudo teve como objetivo analisar a
prevalência e fatores associados à violência entre parceiros íntimos após revelação do
diagnóstico de DST, em Fortaleza, Ceará. Métodos: Trata-se de um estudo de corte
transversal, realizado com homens e mulheres atendidos nos serviços de saúde de
referência para tratamento de DST. A amostra foi de 221 pessoas, que foram
entrevistadas no período de março a setembro de 2012, por meio de um questionário,
aplicado face a face aos participantes. Foi realizada uma análise multivariada pelo
pacote estatístico STATA versão 11.0 por meio do modelo de regressão logística,
utilizando-se a técnica de Stepwise. Resultados: Os resultados da pesquisa apontaram
que praticar violência apresentou associação estatística com uso de álcool (OR: 2,79;
IC: 1,25-6,22; p=0,012), o parceiro ter se relacionado com outra pessoa durante o
relacionamento atual (OR: 4,71; IC: 2,24-9,91; p=0,000), ter cometido violência
anterior a DST (OR: 2,87; IC: 1,22-6,73; p=0,015) e ter sofrido violência após o
diagnóstico de DST (OR: 6,53; IC: 3,06-13,93; p=0,000). Conclui-se que a prevalência
elevada de VPI na amostra, sugere fortemente que esta é uma população crítica para a
qual devem ser direcionados esforços de intervenção, e que os serviços de referência
para atendimento das DST podem ser locais estratégicos para identificar e prevenir a
VPI.
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Uso e acesso de serviços de saúde por idosos no sistema público e privado de saúde no
município de São Paulo: contribuições do estudo SABE
Marilia CP Louvison (FSP/USP)
Yeda Duarte (EE/USP)
Maria Lucia Lebrão (FSP/USP)
O padrão de utilização de serviços de saúde de um grupo populacional está relacionado às
necessidades de saúde, mas também à capacidade de utilização de serviços dessa população,
considerando demanda e oferta. O uso de inquéritos populacionais na análise da utilização dos
serviços e restrição de acesso contribui para o planejamento e gestão de serviços,
principalmente considerando o mix publico privado existente no sistema de saúde brasileiro, e
a existência de possíveis desigualdades de acesso. O objetivo é o de analisar a tipologia de
utilização de serviços de saúde por idosos no município de São Paulo e dificuldades no acesso
associados aos sistemas público e privado. Trata‐se de uma análise transversal dos
sobreviventes das coortes de 2000 e 2006 de idosos entrevistados em 2010, com relação ao
uso e acesso aos serviços de saúde, de um estudo em painel com amostra complexa ‐ Estudo
SABE (Saúde, Bem Estar e Envelhecimento). Em São Paulo, em 2000, a população do estudo
foi constituída por 2.143 indivíduos com 60 anos e mais, não institucionalizados, de ambos os
sexos, residentes em domicílios na área urbana, em estudo realizado em vários países da
América Latina. Em 2006, o Estudo SABE em São Paulo tornou‐se um estudo longitudinal e
foram reentrevistados 1.115 idosos. Incluiu‐se nova coorte com 298 idosos de 60 a 64 anos,
totalizando 1.413 idosos. Em 2010, os idosos das coortes A e B foram reentrevistados,
totalizando 978 idosos sobreviventes. Desses, 46,8% referiram ter plano de saúde privado
(PSP), sendo 13,2% plano de assistência ao servidor público sendo que do total que tem PSP,
48,6% são pagos pelo próprio idoso. Em torno de 25,3% refere alguma dificuldade para acessar
serviços de saúde sendo 21,9% entre os que têm PSP. Dos idosos, 13,1% referiram internação
no último ano, sendo 16,13% em quem tem PSP. Dos que tem PSP, 4,44% referem ter sido
internados pelo SUS, sendo 43,35% no total. Dos que foram internados, 88,9% consideraram
muito bom/bom, sendo 91,3% dos que tem PSP. Dos idosos, 21,7% (20,8% entre os que têm
PSP) usaram serviços de urgência e 87,6% realizou consulta no último ano (92,51% entre os
que tem PSP – p<0,001). Dos idosos, 11,18% referiram ter recebido atendimento domiciliar
(10,62% dos que tem PSP) e 6,37% referem atendimento geriátrico, sendo 7,72% por quem
referiu PSP. Conclui‐se que os idosos do município de São Paulo com PSP utilizam mais os
serviços de saúde, em particular, consultas ambulatoriais, indicando desigualdades, mas
ambos os sistemas tem obstáculos ao acesso considerando a demanda referida dos idosos.
Atendimentos com geriatra e domiciliares ainda apresentam baixa oferta de serviços. É
importante indicar que o maior uso de serviços ambulatoriais pode não significar melhor
qualidade do cuidado, considerando inclusive que atendimentos de urgência e internações não
demonstram diferenças significativas.
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Anemia e fatores associados em crianças menores de cinco anos em assentamentos
rurais de Teresina, Piauí
Lívia Patrícia Rodrigues Batista2; Adriana de Azevedo Paiva1; Laísla de França da Silva
Teles2; Maria da Cruz Moura e Silva2
1. Docente. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI
2. Estudante. Programa de Pós Graduação em Alimentos e Nutrição, UFPI

Introdução: A anemia é um importante problema de Saúde Pública que afeta
principalmente populações menos desenvolvidas. No entanto, pouco se conhece sobre
sua prevalência em crianças de assentamentos rurais no Brasil, ainda que as
inadequadas condições de vida a que normalmente estão submetidas, sejam
provavelmente fator de risco para a doença. Objetivo: Estimar a prevalência de anemia
e investigar os fatores associados em crianças menores de cinco anos dos assentamentos
rurais de Teresina, Piauí. Metodologia: Estudo transversal, realizado entre maio e
outubro de 2013, com 131 crianças menores de cinco anos dos nove Projetos de
Assentamento do Instituo Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Teresina,
correspondendo a 92% do total de crianças (n = 143). Os dados foram coletados por
meio da aplicação de questionários sobre as condições socioeconômicas, segurança
alimentar e aspectos de saúde da criança. O diagnóstico de anemia foi dado por meio da
dosagem de hemoglobina (Hb) em sangue venoso, através de contador automático XS1000i SysmexTM (Japão), sendo consideradas anêmicas crianças com Hb inferior a 10,3
g/dL (menor de 6 meses – Saarinen, 1978) e 11,0 g/dL (6 a 59 meses – WHO, 2008). Os
dados foram analisados pelos programas estatísticos SPSS v.20 e R-Projc, v.3.0.2.
Utilizou-se modelo múltiplo de Regressão de Poisson para avaliar a relação entre
anemia e as variáveis investigadas. Resultados: A prevalência de anemia na população
estudada foi de 29,0%. Ter idade inferior a 24 meses (RP = 3,98; IC95%: 2,66 - 4,89),
ser filho de mãe adolescente (RP = 3,83 IC95%: 2,76 - 4,54), residir em casa de
taipa/alvenaria inacabada (RP = 3,31; IC95%: 2,01 - 4,06), com aglomeração de uma ou
mais pessoas por cômodo (RP = 1,72; IC95%: 1,09 - 2,36), em situação de insegurança
alimentar (RP= 1,74; IC95%: 1,23 - 2,08) e não frequentar creche/escola foram os
fatores de risco associados à ocorrência de anemia. O incremento de R$ 100,00 na renda
per capita mostrou-se como fator de proteção para a anemia (RP = 0,88; IC95%: 0,81 -
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0,89). Conclusão: A prevalência de anemia nas crianças configura-se como problema
moderado de saúde pública e sua relação com as desfavoráveis condições de vida
mostram a necessidade de ações de desenvolvimento social e de combate a fome, além
das intervenções usuais, para o controle da doença.
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DETERMINANTES DISTAIS E PROXIMAIS DOS PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA NA CIDADE DE
SALVADOR, BAHIA.

Caroline Alves Feitosa, Darci Neves Santos, Letícia Marques Neves, Maurício Barreto

INTRODUÇÃO: Problemas de saúde mental contribuem para uma grande parcela da carga de doença entre crianças.
Além das conseqüências negativas para a criança, os problemas de saúde mental nessa fase do desenvolvimento são
cruciais para a compreensão da saúde ao longo do curso de vida, afetando não só o indivíduo, mas também sua
família, as relações com outros pares, e seu desempenho em diversos contextos. Porém, são ainda escassos os
estudos epidemiológicos sobre o tema.
OBJETIVO: Descrever a prevalência de problemas de saúde mental em crianças, apresentados em duas categorias de
sintomas (Internalização e Externalização), assim como investigar seus principais determinantes individuais e
contextuais.
MÉTODOS: Estudo de corte transversal, com 907 crianças de 06 a 12 anos residentes em Salvador-BA. Foram
utilizados instrumentos padronizados e validados para avaliação da saúde mental das mães (SRQ-20) e das crianças
(CBCL). A coleta foi realizada através de entrevista domiciliar no período de 2005 a 2006. Foi realizada uma análise
descritiva e modelagem através de Regressão Politômica Múltipla para estimação das razões de prevalência (RP’s) e
seus respectivos intervalos de confiança (95%) da relação entre os fatores individuais e contextuais com a ocorrência
de diferentes grupos de sintomas de problemas comportamentais.
RESULTADOS: Observou-se que 16% das crianças apresentaram simultaneamente sintomas de ansiedade e
depressão com co-morbidade com transtornos de conduta e agressividade. No modelo final ajustado, encontramos
que os principais fatores associados aos problemas de saúde mental das crianças foram os Transtornos mentais
comuns nas mães (RP:5.41, IC95%:3.5-8.3); Abuso de álcool (RP:2.73, IC95%:1.6-4.7); sexo masculino (RP:2.21,
IC95%:1.4-3.4); presença de mais de duas crianças no domicílio (RP: 2.13, IC95%:1.4-3.2); idade da mãe (RP:1.9,
IC95%:1.3-2.9); e presença de fumantes no domicílio (RP: 1.76, IC95%:1.1-2.7).
CONCLUSÕES: Nosso estudo aponta para uma elevada prevalência de co-morbidade entre sintomas relativos à
saúde mental em crianças. Seus principais determinantes estão relacionados ao contexto familiar e à saúde mental
das suas cuidadoras. Nesse sentido, enfatizamos a necessidade de elaboração de políticas de saúde mental infantil
que levem em consideração o contexto familiar, atentando para a necessidade de promoção de cuidado em saúde
mental das mães, e voltadas para melhoria das condições de promoção do cuidado no contexto familiar.
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Empoderamento em Diabetes na educação em grupo e associação com variáveis
sociodemográficas e clínica
COSTA, Danielle Vasconcellos de Paula(1),
TORRES, Heloisa de Carvalho(2),
REIS, Ilka Afonso(3).
Artigo Original
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Enfermagem Aplicada da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas
Gerais. Coordenadora do Projeto Educação em Diabetes. Contato: Email:heloisa.ufmg@gmail.com; Telefone: (031) 3409-9850
3
Estatística. Doutora em Sensoriamento Remoto, Professora do Departamento de
Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: ilka@est.ufmg.br;
Telefone: (031) 3409-5937.
Introdução: O Diabetes Mellitus é uma complexa doença crônica que exige dos
usuários acometidos práticas de autocuidado, logo, as intervenções direcionadas a
público, deve reconhecer que o usuário é quem deve estar no controle das escolhas para
seu tratamento. No contexto da educação em grupo, a abordagem do empoderamento, é
entendida como uma cooperação do profissional com o usuário para que esse descubra e
desenvolva mais a capacidade que já possui para cuidar de sua saúde e então seja
responsável por si. Algumas variáveis podem influenciar no processo do
empoderamento, sejam sociodemográficas ou clínicas. Objetivo: Determinar os efeitos
da educação em grupo no nível de empoderamento em Diabetes e associação do
empoderamento com glicohemoglobina e variáveis sociodemográficas. Métodos:
Estudo do tipo cluster aleatorizado realizado em oito Unidades Básicas de Saúde de
Belo Horizonte-MG com usuários com diabetes mellitus tipo 2. O grupo intervenção
participou de encontros de educação em grupo fundamentados na abordagem do
empoderamento e o grupo controle recebeu apenas uma cartilha educativa sobre
diabetes. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro semiestruturado com
informações sociodemográficas e de taxas de Glicohemoglobina. Além disso, foram
utilizados os instrumentos Escala de Empoderamento do Diabetes, com 28 questões
divididas em três subescalas e Autogerenciamento dos Cuidados em Diabetes com oito
questões sobre atividades de autocuidado. Resultados: Participaram do estudo 77
usuários no Grupo Intervenção e 113 no Grupo Controle, em ambos os grupos de
estudo, a maioria dos usuários era do sexo feminino, vivia com companheiro, com
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tempo de evolução da doença de 10 anos ou mais, era idosa e inativa em relação à
ocupação. Os usuários do Grupo Intervenção apresentaram melhores escores de
empoderamento e de autocuidado e menores taxas de glicohemoglobina em comparação
aos do Grupo Controle. Conclusão: Reconhecendo os benefícios da abordagem
empoderamento é essencial considerar os fatores que interferem nesse processo, e então
elaborar intervenções efetivas que colaborem para o empoderamento de usuários com
diabetes e esses serão então capazes de participar ativamente de seus cuidados com sua
saúde e realizar as práticas de autocuidado.
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ENVELHECIMENTO ÓTIMO OU FRAGILIZADO: FATORES DETERMINANTES EM IDOSOS
BRASILEIROS
Duarte, YAO; Lebrão ML; Nunes DP; Brito TRP
Introdução : O Brasil é um país com enormes desigualdades , onde o principal fenômeno
observado é o envelhecimento da população , que ocorre de forma extremamente rápida .
Identificar os determinantes do envelhecimento considerado ideal e daquele mais fragilizado
representam um dos principais desafios para as políticas públicas. Objetivos: identificar os
fatores determinantes do envelhecimento considerado ideal (sem comprometimento
funcional ou cognitivo) e do envelhecimento considerado fragilizado (com comprometimento
funcional e/ou cognitivo grave). Métodos: O estudo é parte do Estudo Longitudinal SABE (
Saúde , Bem-estar e Envelhecimento) iniciado em 2000 (primeira onda), com amostra
probabilística (n = 2.143 ) de pessoas idosas ( ≥ 60 anos )residentes nio município de São Paulo,
Brasil. A segunda onda foi realizada em 2006, quando 1.115 idosos foram re- entrevistados e
uma nova amostra probabilística (60 a 64 anos) foi incluído (n = 298). O mesmo ocorreu
(terceira onda ) , em 2010 (978 idosos foram re- entrevistadas e uma nova coorte (n = 355 ) foi
incluída). A amostra desse estudo é composta pelos idosos entrevistados em 2006 e 2010
(n=978) . A variável dependente foram os idosos sem comprometimento funcional ou
cognitiva em 2006 que mantiveram esta condição em 2010 ( envelhecimento ideal) e os que
desenvolveram algum comprometimento (funcional, cognitivo ou ambos) ( envelhecimento
fragilizado ). Resultados: Na análise de regressão logística múltipla ajustada para as variáveis
de base , o envelhecimento ideal foi associado com idosos mais jovens ( 70-79 anos ; OR= 0,59,
p = 0,003 e ≥ 80 anos : OR = 0,35 , p = 0,000 ); alta escolaridade ( ≥ 8 anos : OR = 4,86 , p =
0,001 ), não ter diabetes (OR = 1,73 , p = 0,05) e comportamento relacionado a auto-cuidado
em saúde (OR=1,49, p=0,03) . O envelhecimento fragilizado (ajustado por hipertensão,
osteoporose e sexo ) foi associado com idosos mais longevos (OR=2,13, p=0,014), baixa
escolaridade (p = 0,001), diabetes ( OR = 1,72 , p = 0,016); doença pulmonar crônica (OR =2,20,
p = 0,015 ), doença cerebrovascular (OR = 2,32 , p = 0,036) e menor contato social ativo
(p=0,025). Conclusão: A melhor ou pior condição de envelhecimento está diretamente
relacionada à desigualdade social e, devido à realidade social brasileira, a adequação de
políticas públicas voltadas para a melhoria das condições na velhice urgem ser implementadas.

2690
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Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma antropozoonose
infecciosa e parasitária causada por protozoário do gênero Leishmania, de transmissão
vetorial, tendo como hospedeiros animais silvestres, sinantrópicos e domésticos. O vetor
são insetos denominados flebotomíneos conhecido comumente como mosquito “palha”,
“tatuquira”, “birigui”. No período de 2007 a 2013, foram registrados no Brasil 148.315
casos de LTA, com destaque para o Estado do Pará com 23.867, sendo considerado o
primeiro nas estatísticas do Ministério da Saúde. Objetivos: Neste sentido, este trabalho
objetivou relacionar bancos de dados epidemiológicos, cartográficos, imagens digitais
de satélites e observações em campo, para realização de análises da distribuição espaçotemporal dos casos da doença, no município e no período retromensionado. Método:
Para tal, foram utilizadas bases de dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, do Ministério da Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
do Serviço de Geologia dos Estados Unidos, complementadas com dados
georreferenciados em campo, com o uso do receptor do Sistema de Posicionamento
Global. Na sequência, foi realizada a análise temática das informações e o
processamento digital das imagens de satélite no software ArcGIS 9.3. Finalmente,
foram realizadas análises geoestatísticas, para que fosse possível observar as maiores
densidades geográficas dos casos notificados no período estudado. Para tal, foi utilizado
um estimador de densidade de Kernel, para avaliar a densidade da distribuição dos casos
da doença, em cada localidade e sua relação espacial com os fatores de risco.
Resultados: Considerando as análises, foi observado um padrão de distribuição espacial
não homogênea com a identificação de aglomerados em localidades próximas da sede
do município (7 casos, 10%), a saber, Emboraí Grande - Porto Velho (12 casos, 16%),
Santa Maria do Patal (6 casos, 8%), Santa Maria do Açaizal (5 casos, 7%), outras
localidades (43 casos, 59%). Conclusão: Foi observado que variáveis demográficas
como ocupação em áreas rurais e periurbanas associadas espacialmente com
desmatamento constituíram os fatores de risco para a proliferação do agravo, desta
forma, ações de vigilância da doença devem ser intensificadas, por parte do governo
federal, estadual e municipal, para mitigação dos indicadores do agravo na área.
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Introdução: A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário
Toxoplasma gondii, com alta prevalência em humanos. Estima-se que 70 a 95 % da
população mundial está infectada. No Brasil, a prevalência alcança índices acima de
60%. Na Região Amazônica brasileira, em função das condições climáticas, das
características culturais da população e outros fatores epidemiológicos, é uma infecção
bastante freqüente, com soroprevalência acima de 70%. A transmissão no homem pode
ocorrer por via oral, via transplacentária e por outros mecanismos. A toxoplasmose
apresenta quadro clínico variado, desde infecção assintomática a manifestações
sistêmicas graves. Objetivo: Este trabalho objetivou analisar a distribuição espacial dos
casos ocorridos no município, em maio de 2013, para testar a hipótese etiológica da
dependência espacial dos mesmos, em relação às prováveis fontes comuns de infecção,
utilizando geotecnologias. Metodologia: Foi realizada uma excursão ao município,
onde foram realizadas entrevistas e coletas de materiais biológicos de pacientes
suspeitos para exames laboratoriais. Após os resultados dos exames foram definidos os
grupos de casos positivos e os considerados como controle. Na sequência, foi criado um
banco de dados com os casos positivos, que foram georreferenciados em campo, usando
um Receptor de Posicionamento Global (GPS) modelo Garmim 76 CSx. Em seguida, os
dados foram agregados às bases cartográficas do IBGE e a um mosaico de imagens de
satélites de alta resolução para que fossem desenvolvidas análises de distribuição
espacial dos casos. Resultados: Foram elaborados dois mapas: o primeiro com os 86
casos georreferenciados na área urbana e rural do município e o segundo com a
concentração dos casos positivos, a partir do qual é possível observar a densidade
espacial dos casos da doença por meio do estimador de Kernel. Conclusão: O uso das
geotecnologias permitiu a análise da distribuição dos casos referentes ao surto de
toxoplasmose ocorrido no município, além de possibilitar o dimensionamento do
cenário epidemiológico, mostrando que 66 casos encontravam-se na área urbana, 17 na
área rural e 3 na área ribeirinha e que possivelmente estavam ligados a uma fonte de
infecção alimentar comum. Tais análises foram importantes, enquanto insumos
informacionais, para a tomada de decisões no âmbito da saúde pública para os gestores
municipais.
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Introdução: Resultante da interação de fatores de natureza ambiental, biológica,
socioeconômica e cultural, a malária continua a ser um grave problema de saúde
pública, porque atinge grandes populações vulneráveis nos lugares onde ela é endêmica.
Objetivo: Desta forma, neste trabalho, foi feito um estudo da distribuição espacial dos
casos de malária nos municípios de Anajás, Cametá e Augusto Corrêa, face as suas
características epidemiológicas, ambientais e socioeconômicas, no período de 2009 a
2011. Metodologia: Para a análise da ocorrência de malária, foi feito um levantamento
dos casos notificados no Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP Malária) da
base de dados da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Pará (SESPA) e do
Ministério da Saúde (MS), que posteriormente foram georreferenciados em relação às
localidades, sendo que para os casos notificados, nos municípios de Cametá e Augusto
Corrêa, este processo ocorreu em campo e para os casos ocorridos em Anajás, o mesmo
foi feito laboratorialmente, no Laboratório de Geoprocessamento (LabGeo) do Instituto
Evandro Chagas (IEC). Resultados: Por meio do interrelacionamento de dados
ambientais, demográficos e epidemiológicos levantados, foram gerados Bancos de
Dados Geográficos (BDGeo) e a partir deles foram criados mapas temáticos que
demonstraram o padrão de distribuição espacial da doença relacionada à caracterização
ambiental das áreas de estudo. O grau de intensidade de ocorrência dos casos foi
avaliado através do estimador de intensidade de Kernel, cujos mapas demonstraram a
formação de aglomerados concentrados nas sedes de Augusto Corrêa e Cametá e
dispersos em localidades rurais ao longo dos rios em Anajás. Os resultados da análise
estatística demonstraram um perfil epidemiológico dos casos bem definido nos
municípios, onde os maiores índices de malária ocorreram em crianças e adultos jovens
com um padrão decrescente nos números de notificações, no período do estudo nos três
municípios. Conclusão: A metodologia de análise espacial permitiu a observação de
padrões de distribuição de malária, reflexo das peculiaridades de cada local
possibilitando uma avaliação de como se expressam as relações espaciais e temporais
em diferentes cenários do Estado do Pará.
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Introdução: A malária é uma doença infecciosa, causada por um protozoário, do gênero
Plasmodium e transmitida através da picada de um mosquito do gênero Anopheles. No
mundo cerca de 300 milhões de casos são notificados por ano (Organização Mundial da
Saúde, 2010), na Amazônia a doença é endêmica, com 646 casos notificados no município
de Baião, entre 2010 e 2012. Objetivo: Compreender a dinâmica epidemiológica da malária
na área de estudos e sua relação com variáveis ambientais e socioeconômicas intervenientes
na transmissão. Metodologia: Os casos de malária obtidos a partir dos bancos de dados do
Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malária), foram
georreferenciados utilizando o receptor do Sistema de Posicionamento Global (Garmin
76CSX), para a posterior construção de um banco de dados geográficos do agravo
(BDGEO), na sequência foram incluidas neste ambiente imagens de satélites adquiridas do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) TM 5, órbita ponto 224/62 e 224/63, de
05 novembro de 2012, que foram pré-processadas pelo software Erdas 8.1, para
desenvolvimento da álgebra de mapas e para a criação do mapa de Kernel, utilizando o
software TerraView 3.2.1, que serviu para identificar as localidades com maior
concentração de casos de malária no município, tendo as localidades como ponto
referencial. Resultados: Foram gerados mapas temáticos com a localização dos casos
georreferenciados e seu interrelacionamento com os dados ambientais (vegetação e
hidrografia) e demográficos (localidades), para a construção das expressões visuais das
análises geoestatística e espaço-temporais, mostrando que no período estudado a localidade
Angelin obteve o maior numero de casos, 130 (20%), seguidos por Baixinha, Araquembaua
e Mararia, com 85 (13%), 61 (9%) e 52 (8%) casos respectivamente. Conclusão: A análise
dos dados mostrou que ocorreram 3 grandes focos, o primeiro no sítio angelin distante da
sede municipal e com vegetação de Floresta Densa de baixos platôs, o segundo foco foi no
povoado de Araquembaua, proximo a sede do municipio, onde a mata original foi retirada,
apresentando assim Floresta Secundária e o terceiro foco foi no Sítio Baixinha e Mararia,
que estão localizados em áreas insulares, com formações aluviais recobertas pela Floresta
de Várzea, caracterizada pela presença de palmeiras no meio da vegetação dicotiledônea.
As alterações do ambiente nas localidades rurais favoreceram a incidência da malária,
agravando a mesma enquanto problema de saúde pública. Indicando assim a necessidade de
ações educativas para a população local, para que ações de vigilância ambiental desta
doença possa ser desenvolvidas pelo município e comunidade conjuntamente.
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A morte materna é um problema de saúde pública que aflige nações. Diante desse
panorama, 189 países, inclusive o Brasil, assumiram o compromisso de diminuir
algumas mazelas que assolavam tais países, até 2015, através dos oito Objetivos do
Milênio. Entre estes, destaca-se a redução da mortalidade materna a três quartos. Para
alcançar esta meta no período pactuado, o Brasil deve apresentar uma Razão de
Mortalidade Materna menor que 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Como ação
estratégica para reduzir os óbitos maternos, a Amazônia Legal e a Região Nordeste
foram escolhidas como áreas prioritárias, tendo a Bahia posição de destaque nacional
quanto à precariedade de investigação e diminuição desses óbitos. Dessa forma, o
presente trabalho descreve o perfil da mortalidade materna na Bahia entre 2007 e 2011
através de um estudo ecológico, de agregado espaço-temporal, conduzidos a partir dos
óbitos maternos registrados no Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna e no
Sistema de Informação sobre Mortalidade, que são ferramentas utilizadas para
monitorar os óbitos de acesso universal. Foram excluídos os óbitos de mulher em idade
fértil mascarados que não foram recodificados como óbitos maternos. A análise destes
óbitos ocorreu de acordo com a correlação do número de mortes maternas com as
variáveis: ano do óbito, percentual de investigação, faixa etária, causa do óbito,
raça/cor, escolaridade, estado civil, momento do óbito e local de ocorrência. Identificouse que o perfil da mortalidade materna na Bahia é composto por mulheres de 20 a 29
anos, pardas, solteiras, com 4 a 7 anos de estudo, que faleceram em hospitais,
principalmente até 42 dias após o parto. Esses óbitos estavam, sobretudo, relacionados a
doenças hipertensivas, hemorrágicas ou infecciosas (causas obstétricas diretas) e
também a patologias cardiovasculares (causas obstétricas indiretas). Portanto, devem ser
reforçadas as ações de prevenção do óbito materno através do fortalecimento da atenção
básica, da ampliação do acesso aos serviços de saúde, da melhoria da integralidade das
ações e serviços de saúde e da redução da fragilidade das políticas sociais.
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