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E D I T O R I A L

Prezado leitor 

A Science in Health apresenta, na sua 8ª edição – volume 3, número 2, novas e interessantes divul-
gações de material de pesquisa e reflexões produzidas na Universidade Cidade de São Paulo e no meio 
universitário paulista. 

O estudo “Obesidade Central em Jovens” apresenta o risco da obesidade na juventude, associado 
a um estilo de vida sedentário e maior exposição a alimentos ricos em lipídios e calorias, servidos em 
porções cada vez maiores em restaurantes que estimulam o consumismo. Na própria Universidade, Talita 
Ferreira e colaboradores destacam a presença de obesidade central entre estudantes de Enfermagem, 
Biomedicina e Odontologia, notadamente no sexo feminino. Pode ser interessante notar a relação entre 
esse tema e o artigo assinado por Lima e Garcia, evidenciando que tanto a questão biológica, relacionada 
à manutenção da saúde, quanto a pedagógica, relacionada à abordagem crítico-superadora, se destacam 
na formação em Educação Física. Esta, por sua vez, pode desempenhar importante papel nos esforços 
de controle e redução de peso, a nível individual e também por meio de programas sociais. É possível, 
finalmente, encontrar respaldo, completando um ciclo – infelizmente não virtuoso, com os relevantes da-
dos de Montini e Neman sobre a prevalência de dor crônica. Nesse estudo, uma amostra da população 
assistida pela Unidade Básica de Saúde Jardim Palmira (Guarulhos/SP) permitiu observar que a maioria dos 
portadores dessa condição era do sexo feminino, com pouca atividade física regular, além de sobrepeso 
e, ainda, com excessivo uso de medicamentos. Embora estudos demonstrem a complexidade da epide-
mia da obesidade nas sociedades modernas, tais estudos contribuem para o quadro geral da Educação 
Física como profissão relevante quanto à saúde das futuras gerações.

A saúde bucal ganha destaque na pesquisa de Guaycuru e Souza e colaboradores, que mostram uma 
interessante relação entre baixa escolaridade e higiene oral inadequada, sendo reforçada pelos autores a 
importância do caráter social das afecções dentais. Os autores destacam, ainda, o papel do profissional 
de saúde em adequar seu discurso à linguagem cultural da população atendida para, efetivamente, se 
alcançar a higiene bucal e sua importância na preservação geral da saúde. 

A felicidade do encontro temático dos artigos desta edição pode ser observada no estudo de Gre-
gório e colaboradores sobre a relevância das hortaliças, comercializadas regularmente na Região Leste 
de São Paulo, na transmissão de parasitoses intestinais, assim como a necessidade da implantação de 
medidas sócio-educativas que propiciem uma melhoria na qualidade higiênico-sanitária desses alimen-
tos. Esse encontro é concluído com a investigação de Bouças e colaboradores sobre o uso potencial de 
agentes antitrombóticos, embora ainda experimental, que inclui derivados naturais como da alga marinha 
de Spatoglossum schröederi.

A Revista Science in Health novamente contribui de maneira eclética para a formação profissional 
com visão ampla dos futuros profissionais da Unicid. A presença de trabalhos originais de investigação 
aponta positivamente para o crescimento da sua abrangência e aceitação nesse ambiente transdisciplinar.

Desejamos a todos boa leitura e convidamos para visitar e publicar nestas páginas, em suas futuras 
edições.

Joaquim Edson Vieira
Rodrigo Ippolito Bouças
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OBESIDADE CENTRAL EM JOVENS

CEnTRAL OBESITy In yOungSTERS

Talita da Silva Ferreira1

Caroline Chafauzer2

Fernando Moreira de Araújo Júnior3

Gabriela Beltrame Silva4

R e s u m o

A obesidade central na juventude   representa grande  risco para a saúde, já que essa faixa etária possui,  em sua 
maioria, um estilo de vida sedentário e uma grande disponibilidade de alimentos ricos em lipídios e calorias, servidos 
em porções cada vez maiores em restaurantes que estimulam o consumismo. Este estudo não experimental, trans-
versal e de amostra por conveniência, realizado na Universidade Cidade de São Paulo durante o período de agosto 
de 2010 a novembro de 2011, que envolveu os cursos de Enfermagem, Biomedicina e Odontologia, totalizando 216 
alunos, teve como objetivo identificar obesidade central e levantar fatores associados à obesidade em jovens. Des-
tacamos o achado de obesidade central em todos os cursos, com maior incidência no curso de enfermagem e no 
sexo feminino. 

Pal avr as - chave :  Obesidade – Jovens - Atividade física

A b s t R A c t

The central obesity in youngsters represents a big risk for health, since this age range has in it’s maiority a sedentary 
life style and a big disponibility of food rich in lipids and calories served each time in bigger quantities in restaurants 
which estimulate consumism. This non-experimental, cross sectional sample of convenience, done at the Uni-
versidade Cidade de São Paulo for the period from August 2010 to November 2011, involving courses of Nursing, 
Odontology and Biomedicine, summing upto a total of 216 students, it’s goal was to identify central obesity and raise 
factors associated to obesity in youngsters. We discovered the cause of the central obesity in all courses, with more 
occurrence in nursing course and female gender.

Ke y words :  Obesity - Youngsters - Physical activity

1 Graduada em Enfermagem pela Universidade Cidade de São Paulo. UNICID Talita.1005@hotmail.com
2   Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Cidade de São Paulo. UNICID. carol_chafa@hotmail.com
3 Graduando do curso de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo. shigaraki@gmail.com
4 Graduanda do curso de Biomedicina da Universidade Cidade de São Paulo. UNICID. beltrame.gabriela@gmail.com
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1 .  INtRoDuÇÃo
1.1 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

A obesidade é reconhecida como uma epi-
demia em vários países do mundo, incluindo-se 
o Brasil. Com prevalência aumentada, representa 
um dos grandes desafios da saúde pública para 
este milênio, tanto nos países desenvolvidos 
quanto naqueles em desenvolvimento. Em 2010, 
a International Obesity Task Force (IOFT) apon-
ta para a existência de mais de um bilhão de 
adultos com excesso de peso (IMC entre 25-29.9 
Kg/m²), sendo 475 milhões considerados obesos. 
Atualmente, estima-se que mais de 115 milhões 
de pessoas sofram de problemas relacionados 
com a obesidade nos países em desenvolvimen-
to (Brasil1, 2006, IASO2). 

A obesidade aumenta velozmente, contudo, 
esse aumento apresenta diferentes velocidades 
de progressão de país para país. A Europa, se-
gundo o IOFT 2010, registrou um aumento da 
prevalência da obesidade de 10 para 20% nos 
homens, e de 10 para 25% nas mulheres (IASO3, 
2006, Oliveira e Lemos4, 2010). 

A América Latina, inclusive o Brasil, nos últi-
mos 20 anos, apresentou uma rápida transição 
epidemiológica e nutricional marcada pelo au-
mento da prevalência da obesidade nos diversos 
estratos da população, nas várias classes econô-
micas e, praticamente, em todas as faixas etá-
rias. Em todo o mundo, a prevalência de sobre-
peso e obesidade entre populações jovens tem 
aumentado de forma preocupante nas últimas 
décadas. Tal aumento, atrelado aos fatos de que 
a obesidade tende a persistir até a vida adulta, 
que a mesma diminui a expectativa de vida do 
indivíduo obeso e que fatores de risco como a 
obesidade abdominal já em populações jovens 
representam uma realidade, torna de extrema 
relevância a elaboração de estratégias eficientes 
de combate a essa desordem nutricional, que re-
presenta um importante fator de risco ao desen-
volvimento da síndrome metabólica (Fernandes 
et al.5, 2007, Monteiro6, 2000). 

Nos últimos 30 anos, em populações jovens 

de diferentes países, tem-se observado um cres-
cimento rápido na prevalência de obesidade e 
sobrepeso. No Brasil, tal fato entre crianças e 
adolescentes constitui uma grande preocupação 
entre profissionais da área da saúde, uma vez 
que durante a infância e a adolescência apro-
ximadamente dois entre dez jovens obesos já 
são portadores da síndrome metabólica. Entre 
populações jovens a investigação da síndrome 
metabólica e de seus fatores de risco constitui 
uma tarefa de alta complexidade, uma vez que 
envolve o controle de fatores de natureza com-
portamental. Nesse sentido, dois fatores com-
portamentais relacionados ao desenvolvimento 
da síndrome metabólica recebem atenção: a 
prática de atividade física (ocorrendo prática in-
suficiente) e a ingestão alimentar (inadequada in-
gestão alimentar) (Ferreira et al.7, 2007, Fernandes 
et al.8, 2008). 

Estudos epidemiológicos em populações 
latino-americanas têm relatado dados alarman-
tes. À medida que se consegue erradicar a mi-
séria entre as camadas mais pobres da popula-
ção, a obesidade desponta como um problema 
mais frequente e mais grave que a desnutrição. 
É importante ressaltar que, com o processo de 
transição epidemiológica, a obesidade na popu-
lação brasileira está se tornando mais frequente 
do que a desnutrição infantil (Bezerra e Sichieri7, 
2010). 

Acredita-se que aproximadamente 32,8% da 
população brasileira estejam acima da faixa de 
peso ideal. Segundo a Vigitel (2008), a obesidade 
relaciona-se diretamente com a idade e o sexo. 
Entre os homens, a frequência da obesidade 
aumenta mais de três vezes entre 18-24 e 45-54 
anos, declinando nas faixas etárias subsequentes, 
enquanto nas mulheres, a frequência da 
obesidade aumenta mais de seis vezes entre 18-
24 e 55-64 anos declinando após. Comparando-
se a frequência de obesidade de acordo com o 
estrato de escolaridade, a frequência de obesos 
no sexo masculino é semelhante (em torno de 
12-13%). Já entre as mulheres, observou-se que 
a relação entre frequência de obesidade e 
escolaridade é fortemente inversa, pois 18% das 
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mulheres são obesas no extrato de menor esco-
laridade e 8,5% são obesas no extrato de maior 
escolaridade (Brasil 8, 2009).

No que se refere às capitais brasileiras, a fre-
quência de adultos obesos variou entre 9,5% em 
São Luis e 15,9% em Porto Alegre. As maiores 
frequências de obesidade foram observadas, no 
caso de homens, em Boa Vista e João Pessoa 
(16,6%), Porto Alegre (15,6%) e Recife (15,4%) e, 
no caso de mulheres, em Macapá (17,1%), Aracaju 
(16,3%) e Porto Alegre (16,0%). As menores 
frequências de obesidade ocorreram, entre 
homens, em São Luís (8,1%), Salvador (9,2%) e 
Goiânia (9,6%) e, entre mulheres, em Teresina 
(9,3%), Palmas (10,2%) e Vitória (10,3%). Também 
ocorrem ligeiras diferenças entre áreas urbanas 
e rurais, com maior prevalência na primeira. A 
melhoria das condições de vida, em especial o 
maior acesso à alimentação por camadas mais 
pobres da população, e a diminuição do gasto 
diário de energia proporcionado por avanços 
tecnológicos vêm sendo apontadas como 
responsáveis pelo aumento dos índices de 
obesidade entre os brasileiros. A pesquisa “Vi-
gitel Brasil 2008” também avaliou o sobrepeso, 
em adultos, entre 36,6% em Teresina e 49,0% 
em Porto Alegre. Em todas as cidades, o exces-
so de peso foi mais frequente em homens do 
que em mulheres, embora, na maioria das vezes, 
as diferenças tenham sido de pequena magnitu-
de. As maiores frequências de excesso de peso 
foram observadas, no caso de homens, em Rio 
Branco (56,3%), Campo Grande (54,6%) e Porto 
Alegre (54,1%) e, no caso de mulheres, em Cuia-
bá (44,8%), Curitiba e Porto Alegre (44,7%). As 
menores frequências de excesso de peso ocor-
reram, entre homens, em Teresina (38,7%), Salva-
dor (41,4%) e Manaus (42,3%), e, entre mulheres, 
em Palmas (30%) (IASO 3, 2006, Brasil 8, 2009).

1.2 FATORES RELACIONADOS COM A 
OBESIDADE

A obesidade é uma doença multifatorial, pois 
está condicionada aos diversos aspectos que cir-
cundam o ser humano, como fatores genéticos, 
comportamentais e socioculturais. A obesidade 

é definida simplesmente como uma condição de 
acúmulo anormal ou excessivo de gordura no 
tecido adiposo, numa extensão em que a saú-
de pode ser prejudicada. Ela ocorre quando o 
consumo calórico ultrapassa o gasto energéti-
co. Além disso, existem várias evidências sobre 
a provável presença de mecanismos de regula-
ção do peso corporal que são influenciados por 
padrões dietéticos inadequados e uma reduzida 
atividade física em nossa população (Felippe et 
al.9, 2004). 

O sobrepeso e a obesidade também estão 
associados a distúrbios psicológicos, incluindo-se 
a depressão, distúrbios alimentares, imagem cor-
poral distorcida e baixa autoestima. As preva-
lências de ansiedade e depressão são de três a 
quatro vezes mais altas entre indivíduos obesos. 
Além disso, indivíduos obesos também sofrem 
discriminação social. A venda de informações 
desconsidera a repercussão que esse tipo de 
pressão exerce na saúde publica, ao carregar 
o sentido de um modelo ou padrão de beleza 
inatingível e destrata a doença obesidade, co-
locando-a como apenas um problema de gula, 
desleixo ou preguiça (Felippe et al. 9, 2004, Brasil 
10, 2004 ). 

A obesidade é um dos fatores de risco mais 
importantes para outras doenças não transmis-
síveis, principalmente para as cardiovasculares e 
o Diabetes Mellitus. Estimativa da OMS mostra 
que, somente no ano de 2004, cerca de 60% 
da população mundial apresentou algum proble-
ma relacionado à obesidade. Observou-se que 
o Diabetes Mellitus e a hipertensão ocorrem 
2,9 vezes mais frequentemente em indivíduos 
obesos do que naqueles com peso adequado e, 
além disso, alguns autores consideram que um 
indivíduo obeso tem 1,5 vezes mais propensão 
a apresentar níveis sanguíneos elevados de tri-
glicerídeos e colesterol (Fernandes et al.11, 2008, 
Brasil12, 2006, Guedes et al.13, 2010). 

A relação entre a obesidade feminina e o su-
cesso reprodutivo também é relevante: atraso 
para concepção espontânea, maior prevalência 
de abortos naturais, pior resposta aos tratamen-
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tos de infertilidade, além da maior predisposição 
a complicações obstétricas (Nelson e Fleming14, 
2007).

O excesso de peso é também um fator de 
risco para outros problemas de saúde, tendo re-
lação com o desenvolvimento de litíase biliar, de 
osteoartrite e de alguns tipos de câncer, como 
gastrointestinais, colecistopatias, o de cólon, de 
reto, de próstata, de mama, de ovário, endomé-
trio, incluindo distúrbios endócrinos, distúrbios 
metabólicos, gota, doenças pulmonares, pre-
conceito, discriminação, que levam a efeitos psi-
cológicos, insatisfação com o corpo e distúrbios 
alimentares. Além disso, a obesidade é um fator 
de risco para apneia do sono, refluxo esofago-
faríngeo e hérnia de hiato (Brasil12, 2006, WHO15, 
2003, WHO16, 1995).

A diminuição do tempo de sono tem-se tor-
nado uma condição endêmica na sociedade 
moderna e a literatura atual vem encontrando 
importantes associações epidemiológicas en-
tre o prejuízo no padrão habitual do sono e a 
obesidade. Diversos estudos indicam que os 
indivíduos que dormem menos têm uma maior 
possibilidade de se tornarem obesos, e que o en-
curtamento do sono provoca um desequilíbrio 
no comportamento endócrino, aumentando a 
razão grelina/leptina, gerando o aumento do 
apetite e da fome. Isso pode estar associado à 
maior ingestão calórica e ao desencadeamento 
da obesidade. Vários estudos prévios apontam 
que uma duração do sono menor que 6 horas é 
associada a um IMC elevado e à obesidade. A 
perda de sono pode também resultar em cansa-
ço, que tende a diminuir o nível de atividade físi-
ca. Dessa forma, um padrão adequado de sono 
torna-se fundamental para o controle da massa 
corporal, devendo ser incentivado pelos profis-
sionais da saúde (Brasil 8, 2009).

A despeito dos fatores genéticos, das desor-
dens endócrinas e dos distúrbios psicológicos, 
cabe destacar a importância dos fatores ambien-
tais e do estilo de vida, tais como hábitos alimen-
tares inadequados e sedentarismo, na determina-
ção do balanço energético positivo, favorecendo 

o surgimento da obesidade. O habito de omitir 
refeições, especialmente o desjejum, juntamente 
com o consumo de refeições rápidas, fazem 
parte do estilo de vida dos jovens, sendo 
considerados comportamentos importantes que 
podem contribuir para o desenvolvimento da 
obesidade. Estudos mostram que a alimentação 
fora do domicílio tem aumentado em muitos 
países inclusive no Brasil. Esse habito tem sido 
associado com o aumento da obesidade. Os 
alimentos mais comumente consumidos por jo-
vens fora do domicílio foram classificados em 
grupos alimentares: Bebidas alcoólicas, refrige-
rantes, biscoitos, frutas, doces, leite e derivados, 
fast foods e salgadinhos, sendo os refrigerantes 
consumidos com maior frequência por jovens 
fora do domicílio (Bezerra e Sichieri7, 2010, Fon-
seca et al.17, 1998). 

As consequências da obesidade sobre a 
saúde são inúmeras e diversas, variando de um 
risco aumentado de morte prematura a várias 
doenças não fatais, porém debilitantes que pro-
duzem efeito adverso sobre a qualidade de vida. 
A obesidade abdominal merece consideração 
essencial por estar associada a grandes riscos 
para saúde e pela distribuição de gordura mais 
periférica (Saúde 18, 2004).

O diagnóstico de obesidade em adultos é 
feito a partir do IMC, que é obtido a partir da 
divisão do peso em quilogramas pelo quadrado 
da altura em metros (kg/m²). Valores entre 25,0 e 
29,9 kg/m² caracterizam sobrepeso. Entretanto, 
a medida da circunferência abdominal (CA), que 
expressa a concentração de gordura abdominal, 
em especial a gordura visceral, é apontada como 
importante preditor de risco para as doenças 
crônicas não transmissíveis, particularmente para 
doenças cardiovasculares e diabetes. É uma me-
dida relacionada à gordura intra-abdominal, ou 
seja, demonstra obesidades centrais. O aumento 
do risco é verificado em homens com CA > 102 
cm e em mulheres com CA > 88 cm (Brasil 1, 
2006, Oliveira et al. 19, 2009). 

No que tange as mudanças nos hábitos de 
vida, a responsabilidade do profissional de saúde 
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não deve se traduzir em um processo de nor-
matização nem de culpabilização dos indivídu-
os. Dessa forma, o profissional de saúde deve 
objetivar a integralidade do ser humano durante 
a intervenção e abordar questões sociais, psico-
lógicas, genéticas, clínicas e alimentares implica-
das no sobrepeso e na obesidade, tanto em indi-
víduos quanto em coletividades (Brasil 12, 2006).

Assim, perante essa problemática, devido à 
grande prevalência de sobrepeso e obesidade 
em nosso país, atingindo todas as faixas etárias 
e com repercussões importantes na saúde física, 
psíquica e social, propomos esta pesquisa com 
o objetivo de identificar obesidade central nos 
alunos do eixo comum da saúde e levantar fa-
tores associados à obesidade, tendo a finalidade 
de alimentar informações nessa área de conhe-
cimento, fomentar a discussão entre os profis-
sionais de saúde e no meio acadêmico, visando 
o estabelecimento de propostas que minimizem 
o agravo, principalmente em idades mais jovens.

2 .  mÉtoDos
Trata-se de um estudo não experimental, 

transversal e de amostra por conveniência. Re-
alizado na Universidade Cidade de São Paulo 
(UNICID), no período que compreende agosto 
de 2010 a novembro de 2011.

A população alvo foi limitada aos estudan-
tes do eixo comum dos cursos de enfermagem, 
odontologia e biomedicina, com idade superior a 
18 anos. Para o cálculo do tamanho da amostra, 
o universo total foi 216 alunos, dos três cursos 
citados, dos quais obtivemos no mínimo 20% de 
amostra. Previamente ao início da coleta de da-
dos, um questionário piloto foi conduzido a fim 
de testar a aplicabilidade do instrumento.

Foram consideradas as seguintes variáveis no 
questionário: 

1)  Curso – categorizada em biomedicina, en-
fermagem e odontologia

2)  Faixa etária – categorizada em 18-22, 23-
27, 28-32, 33-37 e 38 anos e mais

3)  Sexo – categorizada em feminino e mas-
culino

4)  Cor da pele - categorizada em branco, 
pardo, amarelo e negro

5)  Sobrepeso familiar – categorizado em as-
censão de 1º grau para pai, mãe e irmãos

6)  Prática de atividade física – categorizada 
em não e sim

7)  Frequência da atividade física - categori-
zada em 2 e mais vezes por semana, com 
duração de minutos

8)  Trabalho noturno – categorizada em não 
e sim

9)  Hora de dormir – categorizada em 21hs, 
22hs, 23 hs e 24 hs e mais

10)  Refeições regulares - categorizada em 
não e sim

11)  Alimentar-se fora do domicílio - categori-
zada em não e sim

12)  Ingestão de frutas – categorizada em não 
e sim 

13)  Ingestão de legumes e verduras - catego-
rizada em não e sim

14)  a,b,c,d,e,f – ingestão diária ou frequen-
te de salgadinhos industrializados, doces, 
fast foods, salgados da universidade, re-
frigerantes e sucos industrializados e be-
bidas alcoólicas - categorizada em não e 
sim

15)  Presença de doença crônica - categoriza-
da em não e sim

16)  Uso de medicação contínua - categoriza-
da em não e sim

17)  Hábito intestinal diário – categorizada em 
não e sim

18)  Circunferência abdominal – medição em 
centímetros e mediatamente categoriza-
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da em Ideal, Aumentado e Muito Aumen-
tado

Para a Técnica de Medida de Circunferên-
cia Abdominal – A circunferência abdominal foi 
mensurada mediante utilização de uma fita mé-
trica, considerando-se como ponto anatômico 
para realização da medida a menor circunferên-
cia entre a crista ilíaca e primeiro arco costal 
(WHO 16, 1995).

Para a Classificação da Circunferência Ab-
dominal foi adotada a medida da circunferência 
abdominal, pois reflete melhor o conteúdo de 
gordura visceral que a Relação cintura-quadril 
e também se associa muito à gordura corporal 
total. O quadro abaixo apresenta o critério uti-
lizado nesta pesquisa com pontos de corte da 
circunferência abdominal em caucasianos (Lean 
et al. 20, 1995, ABESO 21, 2009). 

A Análise dos dados foi codificada eletroni-
camente em planilha Excel e ajustada para 100%.

As questões éticas que envolveram o proto-
colo do estudo foram submetidas ao Comitê de 
Ética em pesquisa com seres humanos da Uni-
versidade Cidade de São Paulo. A participação 
dos sujeitos foi voluntária, adotando-se a utili-
zação de termo de consentimento livre e escla-
recido.

3 .  ResuLtADos e DIscussÃo
Para atingir os objetivos propostos, apresen-

tamos os resultados a seguir: A pesquisa identi-
ficou 54,6% de alunos do curso de Enfermagem, 

26,4% de alunos do curso de Odontologia e 
19,0% de Biomedicina. Em relação à faixa etária, 
observou-se a prevalência de alunos de 18 a 22 
anos, correspondendo a 54,2% da amostra, pos-
sivelmente relacionada à idade da iniciação de 
formação universitária.

De forma hegemônica, o sexo feminino cor-
respondeu a 78,2% dos entrevistados. Com re-
lação à cor da pele, a pesquisa mostrou 68,5% 
de estudantes brancos. Desde o Império, a so-
ciedade brasileira acompanha desigual acesso à 
educação em relação à cor da pele. Segundo 
o IBGE, em 1998, uns dois terços dos brancos 
jovens de 18 a 24 anos de idade já estavam fre-
quentando o ensino superior, contra 7,1% dos 
afro-descendentes e pardos (Oliveira 22, 2004, 
IBGE 23, 2008). 

Quando questionados quanto à herança fa-
miliar para sobrepeso e obesidade, os achados 
revelaram 60,2% de respostas negativas, isto 
é, sem presença de pai, mãe e irmãos com so-
brepeso/obesidade. Esse dado foi referido pelos 
estudantes, podendo haver diferenças e dificul-
dades na interpretação do que realmente essa 
variável significa. As famílias compartilham hábi-
tos de dieta e estilo de vida que podem contri-
buir para essa condição. O ambiente tem forte 
influência nas causas de sobrepeso e obesidade, 
portanto, se os genes não sentenciam a pessoa 
a ser obesa pelo resto da vida, a forma como a 
pessoa se alimenta e seus hábitos de atividade 
física poderão fazê-lo. (Marques-Lopes et al. 24, 
2004).

Em relação à pratica de atividade física, a pes-
quisa mostrou uma maior prevalência de alunos 
sedentários correspondendo 69,0% da amostra. 
A saúde e a qualidade de vida podem ser pre-
servadas e aprimoradas pela prática regular de 
atividade física. O Sedentarismo é condição in-
desejável e representa risco. A associação entre 
a prática de atividade física e melhores padrões 
de saúde é amplamente difundida. Entretan-
to, somente nos últimos 30 a 40 anos pôde-se 
confirmar que o baixo nível de atividade física é 
fator de risco para o desenvolvimento de doen-Fonte: (ABESO 21, 2009)
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ças crônicas não transmissíveis. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil o 
número de sedentários chega a 83,6% da popu-
lação. Esse mal do século é problema prioritário 
na agenda de saúde publica. A população atual 
gasta bem menos caloria por dia do que gastava 
há 100 anos. O famoso estilo moderno, no qual 
a maior parte do tempo livre é passado assistin-
do televisão, utilizando computadores, jogando 
vídeo games, é responsável pelo sedentarismo, 
o que leva ao sobrepeso, obesidade e hiperten-
são, contribuindo para mortes cardiovasculares 
em faixas etárias cada vez mais jovens (Alves et 
al.25, 2005).

Dos 67 alunos, 31% do total referiram práti-
ca de atividade física, que foi categorizada em: 
exercícios anaeróbicos (academia e muscula-
ção), múltiplas atividades (alunos que praticam 
duas modalidades de exercícios diferentes), 
exercícios aeróbios (condicionamento físico, ca-
minhada, corrida, ciclismo, esteira e natação), e 
outros esportes (futebol, voleibol, boxe, muay 
thai, ballet, circo e pilates).

 O exercício físico, nas suas várias modalida-
des, promove a queima de calorias, tonificação 
de músculos, melhoria da circulação, da aparên-
cia e qualidade do sono, redução do estresse e da 
depressão, e prevenção da hipertensão arterial, 
hipercolesterolemia e diabetes. De acordo com 
a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, 
um programa regular de exercícios físicos deve 
possuir  pelo menos três componentes: aeróbio, 
sobrecarga muscular  e flexibilidade, variando a 
ênfase em cada um de acordo  com a condição 
clínica e os objetivos de cada indivíduo. 

Dos alunos que praticam atividade, 31,3% a 
realizam apenas 2 vezes por semana, frequên-
cia esta reduzida quando pensamos em perda 
calórica e condicionamento físico. Os restantes 
69,7% da amostra encontram-se  na frequên-
cia de 3 vezes por semana e mais. Sabe-se que 
quanto mais vezes e maior o tempo da atividade 
física tanto melhor.  De acordo com o Ameri-
can  College Of Sports Medicine recomenda-se 
de 3 a 5 vezes por semana e de 20 a 60 minutos 

acumulados por dia em seções contínuas. Se-
gundo a Estratégia Global para Dieta, Atividade 
Física e Saúde da Organização Mundial de Saú-
de recomenda-se que indivíduos se envolvam 
em níveis adequados de atividade física e que 
esse comportamento seja mantido para a vida 
toda. Diferentes tipos, frequência e duração de 
atividade física são requeridos para diferentes 
resultados de saúde. Pelo menos 30 minutos de 
atividade física regular, de intensidade moderada, 
na maioria dos dias da semana, reduz o risco de 
doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de 
cólon e mama (Carvalho et al.26, 1996, INCA27). 

Dos alunos que praticam atividade física, 
50,7% utilizam mais de 150 minutos semanais 
para o desempenho dessas atividades. De acor-
do com a OMS, o sedentarismo está associado 
a 3,2 milhões de mortes por ano e a mais de 670 
mil mortes prematuras (pessoas com menos de 
60 anos). Fazer 150 minutos semanais de exer-
cícios físicos moderados pode reduzir o risco 
de câncer de mama e cólon, de acordo com 
as novas recomendações globais em atividades 
físicas divulgadas pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em fevereiro de 2011 (Rodrigues et 
al.28, 2008).

A pesquisa revelou que 22,7% dos pesqui-
sados são trabalhadores noturnos. O trabalho 
noturno implica em grandes mudanças na vida. 
A necessidade de se manter em vigília à noite 
e de repousar de dia permeia vários aspectos 
da vida como a saúde, o cotidiano, o lazer, os 
estudos, assim como as relações amorosas. Se-
gundo Daniella Schiavo (2007), seu estudo cons-
tatou que os profissionais de saúde que exercem 
atividades no horário noturno possuem níveis 
de sobrepeso maior do que aqueles que traba-
lham durante o dia. Os trabalhadores noturnos, 
em sua maioria, possuem Índice de Massa Cor-
pórea (IMC) 28 k, já os funcionários que atuam 
no diurno foram classificados no nível 25,6 kg/
m2. Esse fato deve-se a um descontrole na libe-
ração de hormônios durante a madrugada. De 
acordo com um estudo com enfermeiros que 
exerciam sua jornada de trabalho no período 
noturno, 22% apresentaram alteração de peso 
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e 80% informaram mudança no hábito alimentar 
(Schiavo29, 2007).

A maioria dos alunos não trabalhadores no-
turnos que poderiam dormir mais cedo, optam 
por descansar após as 23 e 24 horas. A média 
da população brasileira precisa de 7 a 8 horas 
de sono diárias. Nossa sociedade é, cada vez 
mais, uma sociedade de 24 horas, o que exige 
um grande número de profissionais trabalhando 
durante a noite, ininterruptamente. Vivemos em 
pleno século XXl uma epidemia de privação do 
sono. A privação do sono em longo prazo pode 
acarretar envelhecimento, acúmulo de gordura 
corporal, surgimento de infecções e chances de 
desenvolver doenças cardiovasculares e diabe-
tes e perda da memória. A curto prazo, uma noi-
te mal dormida pode originar mau humor, racio-
cínio lento e falta de coordenação motora. Um 
estudo realizado pela Universidade de Stanford 
em 1999 mostra que dormir pouco tem efeito 
psicomotor semelhante à embriaguez leve (Du-
arte30, 2007 , Gaspar et al.31, 1998). 

Quanto à tomada de refeições regulares, 
43,5% da amostra relatam refeições regulares 
diárias. Se o organismo humano percebe poucas 
refeições diárias, a cada uma delas tentará acu-
mular o máximo possível de nutrientes e energia, 
já visando o jejum rotineiro que enfrenta. Dessa 
forma, quem aumenta muito o tempo entre suas 
refeições, a médio e longo prazo engorda, ao 
contrário do que se imagina. As dietas com bai-
xas calorias que não levam em consideração o 
número de refeições diárias e o tempo entre elas 
forçam o organismo a obter rapidamente energia 
de outras formas, sobretudo “quebrando” fibras 
musculares, o que ocasiona a chamada perda 
de “massa magra”. Tal perda de massa muscu-
lar causa uma falsa ilusão de perda saudável de 
peso, mas, logo após a dieta, a pessoa tende a 
recuperar o peso perdido, só que na forma de 
depósitos gordurosos (Bezerra e Sichieri7, 2010).

Dos 216 alunos, 67,6% se alimentam fora de 
casa. Uma proporção elevada da população 
também se alimenta fora de casa e acaba con-
sumindo alimentos ricos em calorias e gorduras. 

Tais alimentos também costumam ser pobres 
em vitaminas e sais minerais. A dieta inadequa-
da, ligada ao consumo de fast food, aumenta a 
taxa de obesidade central entre os adolescen-
tes e muitas vezes substitui as grandes refeições 
(almoço e jantar), ou constitui-se num comple-
mento excessivo dessas refeições. Os fast foo-
ds comprometem o estado nutricional, levam à 
obesidade ou a um quadro de carências nutri-
cionais. Geralmente, os lanches rápidos são ricos 
em calorias e pobres na quantidade de ferro, cál-
cio, vitaminas e fibras (Portaldocoração32).

A pesquisa revelou que 81,9% da amostra não 
consomem a porção diária de 3 a 5 frutas, bem 
como 62,5% não consomem adequadamente 
legumes e verduras diariamente. Esse achado 
preocupante era esperado, uma vez que grande 
parte dos alunos comem fora de sua residência. 
As frutas, verduras e legumes devem estar pre-
sentes todos os dias nas refeições. 

Responderam de forma afirmativa quanto ao 
consumo diário ou frequente de doces 71,3% 
dos alunos, alimentos fast food 50,5%, salgados 
da cantina 59,7%, refrigerantes e sucos indus-
trializados 80,1%. Estes resultados são cada vez 
mais frequentes nos hábitos alimentares de ado-
lescentes e jovens. Mudanças de hábitos, como 
o aumento no consumo de refrigerantes e uma 
rotina mais sedentária, estão contribuindo para 
o crescimento da obesidade em jovens. Pesqui-
sa realizada em Alagoas em 2008 com escola-
res revelou dieta muito ruim, com o consumo 
exagerado de pão branco, pipoca, biscoitos, re-
frescos artificiais e principalmente salgadinhos 
industrializados, mas poucos foram aqueles que 
relataram ingerir com frequência leite e seus 
derivados, frutas e hortaliças. Atualmente, com 
as facilidades da vida moderna, é muito frequen-
te a incidência de maus hábitos alimentares entre 
os jovens. É comum ver jovens se alimentando 
em fast foods, lanchonetes e cantinas escola-
res - onde o cardápio costuma ser repleto de 
comidas gordurosas e bebidas nada saudáveis, 
como refrigerantes e sucos artificiais. Cientistas 
noruegueses publicaram em 2006 um estudo na 
revista científica American Journal of Public He-
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alth, no qual afirmam que o alto índice de inges-
tão de refrigerantes contendo açúcar está asso-
ciado ao estresse, hiperatividade e distúrbios de 
conduta dos jovens. Todo mundo sabe que os 
refrigerantes e os sucos artificiais em pó não são 
bebidas consideradas saudáveis, devido à alta 
concentração de compostos industrializados, 
como aditivos, conservantes e corantes que, em 
excesso, causam uma intoxicação no organismo, 
mas para 42,1% dos jovens entre 18 e 24 anos, 
esse alerta não tem funcionado. De acordo com 
uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada 
anualmente pelo órgão federal, essa parcela da 
população consome esses produtos quase to-
dos os dias. O levantamento feito com 54.367 
pessoas, entre os dias 12 de janeiro e 22 de de-
zembro de 2009, mostrou que 76% dos adultos 
bebem refrigerantes e sucos artificiais pelo me-
nos uma vez na semana e 27,9% dos brasileiros 
consomem esses tipos de bebidas cinco ou mais 
vezes semanalmente. O consumo regular, quase 
diário, aumentou 13,4% em um ano. 

Com relação à presença de doença crônica 

Classificação n° %

Ideal <79,9cm

Aumentado 80-87,9 
cm

Muito aumentado 
>88cm

61

56

52

36,1

33,1

30,8

Total 169 100,0

Tabela 1 –  Distribuição de alunas segundo a classifica-
ção da circunferência abdominal, São Paulo, 
2011.

Classificação n° %

Ideal <93,9cm

Aumentado 94-101,9cm 

Muito aumentado 
>102cm

30

10

 7

64,1

21,1

14,8

Total 47 100,0

Tabela 2 –  Distribuição de alunos segundo 
a classificação da circunferência 
abdominal, São Paulo, 2011

Curso Biomedicina Enfermagem Odontologia

Classificação nº % nº % nº %

Normal 18 56.3 29 27.9 14 42.4

Aumentado 6 18.8 41 39.4 9 27.3

Muito Aumentado 8 25.0 34 32.7 10 30.3

Total 32 100,0 104 100,0 33 100,0

Tabela 3 -  Distribuição de alunas segundo o curso e a classificação da circunferência abdominal, São Paulo, 2011.

entre os entrevistados, a pesquisa revelou que 
83,8% da amostra não possuem doenças crô-
nicas. Doença crônica refere-se aos problemas 
de saúde de longa duração e com aumento sig-
nificativo nas últimas décadas, sendo responsá-
veis por um grande número de óbitos em todo 
o país, principalmente nos grandes centros urba-
nos. Entre essas doenças estão as cardiovascula-
res, as neoplasias, o diabetes mellitus, as doenças 
respiratórias crônicas em faixas etárias cada vez 
mais jovens. Dados do IBGE (2009) revelam que 
no Brasil mais de 52 milhões de pessoas sofriam 
de algum tipo de doença crônica sendo uma 
parcela importante essa população estava na 
faixa etária de 20 a 39 anos. A pesquisa revelou 
que 71,3% dos jovens entrevistados não fazem 
uso de medicação continua (IBGE33, 2005, Silva e 
Giugliani34, 2004).

Quanto à variável hábito intestinal, a pesquisa 
revelou que 65,7% da amostra possuem hábito 
intestinal diário e 33,8% não o possuem. A causa 
mais comum de constipação crônica é a baixa 
ingestão de fibras. Esses componentes dietéticos 
são encontrados principalmente em frutas, ver-
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duras e grãos (Oliveira et al.35, 2005).

Nossa pesquisa revelou que apenas 36,1% 
das alunas pesquisadas possuem CA ideal (< 80 
cm), resultado gravíssimo, uma vez que são alu-
nas ainda bem jovens e cerca de 64,9% delas já 
apresentam adiposidade central. 

Com relação aos alunos pesquisados a situa-
ção já melhora uma vez que 64,1% apresentam 
CA ideal (<95 cm), praticamente o dobro quando 
comparado ao sexo feminino. Portanto, a adipo-
sidade central em nossa pesquisa foi identificada 
com intensa proporção no gênero feminino

Ainda selecionando o sexo feminino, o cur-
so que maior CA apresentou foi o de Enferma-
gem, com apenas 27,9% de valor ideal e 72,1% 
com adiposidade central. Seguido pelo curso de 
Odontologia com 42,4% e pelo de Biomedici-
na com 56,3%. É importante ressaltar que esses 
valores encontrados são justificados pelo estilo 
de vida adotado, como trabalho noturno, dupla 
e até tripla jornada diária de atividades, mas são 
também plenamente passíveis de mudança.

Já no sexo masculino, os achados são de me-
nor gravidade, mas ainda o Curso de Enferma-
gem é o que mais se destaca em termos de adi-
posidade central, pois 50% dos acadêmicos de 
enfermagem apresentam CA ideal, seguido pelo 
curso de Odontologia com representatividade 
de 66,7% e Biomedicina com 77,8%.

Segundo um estudo sobre a Obesidade Ab-
dominal em Adolescentes da Universidade de 
Pernambuco, verificou-se que, em adolescentes, 
o acúmulo de gordura abdominal vem sendo 

apontado como um fator de risco para ocorrên-
cia de doenças cardiovasculares e metabólicas. 
Além disso, o aumento da adiposidade abdomi-
nal está associado com elevação da pressão ar-
terial, maior concentração de triglicérides e hipe-
rinsulinemia. Estudos realizados com diferentes 
subgrupos populacionais evidenciaram que, nas 
últimas décadas, houve um aumento significati-
vo da medida da circunferência abdominal mé-
dia ou da prevalência de obesidade abdominal 
em adolescentes de ambos os sexos (Pinto et 
al.36, 2010).

4.  coNcLusÃo
A obesidade é uma doença multifatorial que 

envolve genética, comportamento e fatores so-
cioculturais e psicológicos, além disso, é um dos 
fatores de risco mais importantes para outras 
doenças não transmissíveis como doenças car-
diovasculares e o Diabetes Mellitus. Em nosso 
estudo, muitos fatores relacionados à obesida-
de foram encontrados como deletérios à saúde 
nessa população de alunos jovens. 

Faz-se necessário que haja uma conscienti-
zação dos acadêmicos sobre a necessidade da 
prática de atividade física e de seus benefícios 
à saúde, bem como sobre a vantagem dessa 
prática para o aumento do rendimento escolar, 
tendo-se em vista um melhor desempenho dian-
te das pressões ocorridas durante a graduação.

Além da alimentação e da atividade física, 
programas voltados ao controle e à redução 
da obesidade devem envolver uma abordagem 
comportamental, enfocando questões como: 
motivação, condições para adesão e manuten-

Curso Biomedicina Enfermagem Odontologia

Classificação nº % nº % nº %

normal 7 77,8 7 50,0 16  66,7

Aumentado 2 22,2 2 35,7 6  25,0

Muito Aumentado 0 0 5 14,3 2   8,3

Total 9 100,0 14 100,0 24 100,0 

Tabela 4 -  Distribuição de alunos, segundo o curso e a classificação abdominal, São Paulo, 2011.
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ção do tratamento; apoio familiar; tentativas an-
teriores, insucessos e obstáculos para as mudan-
ças no estilo de vida. 

Os três cursos pesquisados: enfermagem, bio-
medicina e odontologia apresentam resultados 
de aumento de CA que precisam de interven-
ções individuais e coletivas. O espaço universi-

tário pode ser aproveitado para oferecer opor-
tunidades de escolhas saudáveis para o corpo 
discente e docente, bem como para a criação 
de políticas voltadas ao combate do sobrepeso/
obesidade, que podem ser desenvolvidas nessa 
instituição visando à melhoria da qualidade de 
vida de todos.
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BASIC HEALTH unIT OF JARDIM PALMIRA, guARuLHOS/ SP 
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R e s u m o

A dor crônica é aquela com duração maior do que seis meses, de caráter contínuo ou recorrente. Trata-se de um 
problema de saúde pública, pela sua alta prevalência, alto custo e impacto negativo que pode causar na qualidade 
de vida dos pacientes e de seus familiares. Foi realizado um estudo epidemiológico, por meio da distribuição de 
instrumento de coleta de dados às Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), e avaliação de prontuários médicos, di-
mensionando a prevalência dos casos de dor crônica encontrada na população cadastrada na Unidade Básica de 
Saúde Jardim Palmira. Foram levantados 176 casos de cadastrados com dor crônica com a colaboração das ACS. 
Destes, 49 casos de dor crônica foram avaliados segundo fatores associados e parâmetros selecionados por meio 
de questionário desenvolvido pelo autor. Os dados foram analisados e demonstraram, principalmente, que a maioria 
dos pacientes era do sexo feminino, muitos deles não realizavam exercícios físicos diários, faziam uso excessivo de 
medicamentos e tinham sobrepeso. Esses dados permitirão adequar a Unidade Básica de Saúde Jardim Palmira (UBS) 
ao Programa de Saúde da Família (PSF), priorizando o conhecimento do perfil da comunidade, por parte da Gerência 
da UBS e do Conselho Gestor, em relação ao importante acometimento da dor crônica nos cadastrados, além de 
contribuir com estratégias preventivas de saúde pública.

Pal avr as - chave :  Medição de dor • Saúde Pública 

A b s t R A c t

Chronic pain is one lasting more than six months of continuous or recurring character. It is a public health problem, 
for its high prevalence, high cost and negative impact that it can cause in the quality of life of patients and their fa-
milies. We conducted an epidemiological study, through the distribution of data-gathering instrument to the Agentes 
Comunitárias de Saúde (ACS), (Community Health Agents), and evaluation of medical records, measuring the preva-
lence of chronic pain cases found in population registered in the Basic Health Unit “Jardim Palmira”. The study raised 
176 registered cases with chronic pain with the collaboration of ACS. From those, 49 cases of chronic pain were 
evaluated on associated factors and parameters selected by means of a questionnaire developed by the authors. 
The data were analyzed and they showed that the majority of patients were female, many of them did not perform 
daily exercises, did not make excessive use of medicines and were not overweight. These data will allow to adjust 
the Basic Health Unit “Jardim Palmira” (UBS) from the Family Health Program (PSF) prioritizing the knowledge of the 
local community by both the UBS Management and its Board, in relation to the important symptoms of chronic pain 
in registered dwellers, besides contributing to preventive strategies on public health.

Ke y words :  Pain Measurement – Public Health 

1  Aluno de graduação do curso de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo. Unicid (12º semetre)
2  Profa. Dra, enfermeira, docente do curso de graduação em Medicina e do curso de Biomedicina da Universidade Cidade de São Paulo. UNICID



75

Montini FT, Neman FA. Prevalência e avaliação da dor crônica nos cadastrados da Unidade Básica de Saúde Jardim Palmira, 
Guarulhos/SP • São Paulo • Science in Health • 3(2): 74-86; maio-ago 2012

ISSN 2176-9095 Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRts

INtRoDuÇÃo
A dor foi conceituada pela Associação Inter-

nacional para Estudos da Dor (IASP) como “uma 
experiência sensorial e emocional desagradável, 
associada a um dano real ou potencial dos teci-
dos, ou descrita em termos de tais lesões”. Por-
tanto, dor é uma experiência subjetiva e pessoal, 
envolve aspectos sensitivos e culturais que po-
dem ser alterados pelas variáveis socioculturais 
e psíquicas do indivíduo e do meio (Pimenta e 
Teixeira1, 2000).

Para fins de pesquisa, a Associação Interna-
cional para Estudo da Dor preconiza a dor crôni-
ca como aquela com duração maior do que seis 
meses, de caráter contínuo ou recorrente, três 
episódios em três meses (Merskey2, 1994) .

Para o manejo bem sucedido da dor crô-
nica, é imperativo o conhecimento básico dos 
mecanismos da dor, das estruturas anatômicas 
envolvidas, das vias de transmissão dolorosa e 
dos mediadores químicos da dor e da analgesia 
(Ziegegansbeyer3, 1986).

A nocicepção compreende toda a transmis-
são e processamento da informação dolorosa. A 
dor é um complexo sistema que está vinculado 
ao aspecto comportamental, pois o processa-
mento dessa informação não só ocorre no siste-
ma somatossensorial como também no sistema 
límbico. O início da transmissão dolorosa ocorre 
pelos neurônios sensoriais primários de alto limiar 
que também exercem a função de receptores, 
chamados nociceptores, e estão subdivididos 
em mielínicos, do tipo A, e amielínicos, do tipo 
C, ambos altamente especializados em transmi-
tir informações mecânicas, químicas e térmicas 
por impulsos elétricos e seus corpos celulares 
são localizados no gânglio da raiz dorsal. As fi-
bras mielínicas grossas A- estão envolvidas na 
percepção tátil. As fibras mielínicas finas A- e 
amielínicas C transmitem a nocicepção e estí-
mulos térmicos. A nocicepção normal envolve a 
detecção de temperaturas altas e baixas, assim 
como estímulos mecânicos intensos. Ambos os 
nociceptores originam-se da pele e órgãos e ter-
minam na camada superficial do corno dorsal 

na medula espinhal. Os axônios das células do 
corno dorsal transmitem impulsos nociceptivos 
para o tálamo e, através deste, ao córtex cere-
bral que processa a consciência dolorosa (Gilron 
et al.4, 2006).

Os mecanismos fisiológicos da dor envolvem 
conceitos de sensibilização periférica e neuro-
plasticidade na perpetuação da dor, com ação 
através de mediadores bioquímicos nas vias no-
ciceptivas. Podem-se estabelecer correlações 
entre inflamação, dor e status psicológico. A in-
flamação persistente contribui para a continui-
dade do ciclo de dor, gerando hipersensibilidade. 
A dor aumenta com o estresse psicológico, que 
é capaz de induzir aumento de citocinas infla-
matórias (Sampaio et al.5, 2005).

A dor crônica é resultante da persistência de 
estímulos nociceptivos, ou disfunções do siste-
ma nervoso, sendo que esta última não pode ser 
considerada uma dor aguda de longa duração 
(Ribeiro et al.6, 2002). A dor crônica, ao contra-
rio da aguda, consiste em uma patologia em si, 
sendo reconhecida como tal pela 10ª Revisão 
do Código Internacional das Doenças - Orga-
nização Mundial de Saúde. Estima-se que 19% 
da população brasileira sofram de dores crôni-
cas devido a doenças reumáticas, com predo-
minância em mulheres, adultos jovens (idade 
média 37 + 27 anos), desempregados e com ní-
vel socioeconômico baixo (classe D). Além das 
dores crônicas de origem reumática, há também 
aquelas de origem músculo-esquelética, como a 
lombalgia crônica e cefaleias do tipo tensional; 
viscerais, como a síndrome do cólon irritável; e 
neuropáticas, como a dor fantasma (Senna et 
al.7, 2004)

Quando a dor evolui para o estado crônico, 
torna-se um problema de saúde pública, causa-
dor de morbidade, absenteísmo ao trabalho e in-
capacidade temporária ou permanente, gerando 
elevados custos aos sistemas de saúde (Picavet 
e Schouten8, 2003).

Dor crônica é um problema global envol-
vendo sofrimento muitas vezes desnecessário, 
incapacidade progressiva e custo socioeconô-
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mico importante. Ela não é só um sintoma, uma 
vez que pode ser considerada uma síndrome 
(Cailliet9, 1999).

Segundo dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a dor crônica afeta 30% da 
população mundial, tornando-se um importan-
te problema de saúde pública contemporâneo. 
Nos últimos cinquenta anos, o estudo da dor 
tem contribuído com mudanças profundas na 
compreensão da dinâmica e complexidade do 
sistema nervoso, tendo impulsionado o reconhe-
cimento da importância das dimensões socio-
culturais e psíquicas na experiência e expressão 
do fenômeno doloroso, além de proporcionado 
a diversificação de recursos terapêuticos mobili-
zados no cuidado da dor crônica (Lima e Trad10, 
2007).

No Brasil, a presença da dor crônica como 
problema de saúde pública tem sido referida em 
estudos atuais, que apontam prevalências entre 
7% e 46% na população geral e pouco menos 
de 30% dos pacientes atendidos em serviços de 
atenção primária à saúde (Teixeira11, 2003). 

Mais de um terço da população brasileira jul-
ga que a dor crônica compromete as atividades 
habituais, e mais de três quartos consideram-na 
limitante para as atividades recreacionais, rela-
ções sociais e familiares (Teixeira et al.12, 2001).

Estima-se que 80% a 85% dos indivíduos 
com mais de 65 anos apresentem pelo menos 
um problema significativo de saúde que os pre-
disponha à dor (Pimenta e Teixeira1, 2000).

Fatores psicossociais como depressão, con-
sumo excessivo de álcool e tabagismo, têm sido 
associados à presença de dor crônica. Fatores 
sociodemográficos como idade, peso corporal, 
sexo e etnia também são relacionados na litera-
tura. Condição socioeconômica, nível de esco-
laridade, situação conjugal e prática de atividade 
física vêm frequentemente apresentando asso-
ciações positivas com essa morbidade (Picavet e 
Schouten8, 2003).

Na dor crônica, a relação corpo-mente está 

permanentemente presente, pois envolve esses 
dois domínios, sem estar exclusivamente em um 
dos dois. A objetivação e a subjetivação da dor, 
nesse caso, confundem-se com o reconheci-
mento de si mesmo como sendo dor, “a dor sou 
eu”, em contraste com a não aceitação dessa 
condição (Jackson13, 2000).

A dor crônica encontra-se entre as principais 
causas de absenteísmo ao trabalho, licenças mé-
dicas, incapacidades, aposentadoria por doença, 
indenizações trabalhistas e baixa produtividade 
no trabalho. É um problema de saúde pública, 
pela sua alta prevalência, alto custo e impacto 
negativo que pode causar na qualidade de vida 
dos pacientes e de seus familiares (Salvetti e Pi-
menta14, 2007).

Na avaliação da dor, até o presente momen-
to, não existem exames laboratoriais ou testes 
objetivos, dependendo, em grande parte, do re-
lato do paciente (subjetivo). Como instrumento 
de avaliação, dispõe-se da escala visual analógi-
ca (EVA), que avalia somente o componente de 
intensidade da dor e não outros aspectos, como 
o mal-estar gerado pela dor ou o seu impacto 
na qualidade de vida. Tratamentos medicamen-
tosos, baseados no emprego de antidepressivos, 
anticonvulsivantes e opioides são citados na li-
teratura (Paiva et al.15, 2006). Além disso, medi-
das não farmacológicas como a fisioterapia, a 
terapia ocupacional, terapias complementares 
(relaxamento, meditação, hipnose, massagem, 
quiropraxia, estimulação elétrica nervosa trans-
cutânea (TENS)) e exercícios parecem ser coad-
juvantes no tratamento dos pacientes (Sampaio 
et al.5, 2005). Destaca-se o fato de que uma 
maior atividade física reduz os níveis de dor, in-
dependentemente se é disfunção articular signi-
ficativa (Kuphal et al.16, 2007).

Programas de atividade física que visem à 
restauração da função, força e trofismo mus-
cular, ao desenvolvimento do senso de proprio-
cepção, ao relaxamento da musculatura, à res-
tauração da flexibilidade articular e à prevenção 
da síndrome do desuso são eficientes nesse pro-
cesso. A marcha, os exercícios na água (hidrote-
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rapia) e o condicionamento do aparelho cardio-
vascular e respiratório são também instrumentos 
que contribuem para melhorar a reabilitação dos 
doentes com dor (Lin et al.17, 2001).

O tratamento da dor crônica caracteriza-
-se por programas multidimensionais agindo 
sobre características biopsicossociais (Turk et 
al.18, 2006). No plano biológico esses progra-
mas visam regular os mecanismos endógenos 
de controle da dor e a concentração de neu-
rotransmissores (como serotonina, noradrenali-
na e dopamina). No plano psicológico reduzem 
ansiedade, depressão, angústia e incapacidades 
mentais geradas pela dor crônica. No plano so-
cial favorecem a autoestima, a participação so-
cial e a produtividade intelectual e física. Dentre 
as estratégias empregadas pelos programas mul-
tidisciplinares destinados à dor crônica, temos 
gestão do estresse, educação dos pacientes e 
das famílias, psicoterapia, relaxamento, sendo a 
atividade física a estratégia mais utilizada (Bar-
cellos et al.19, 2007). 

A atividade física seja ela cardiovascular, de 
fortalecimento ou alongamento, está associada 
ao bem-estar físico, mental e à inclusão social 
dos indivíduos. Estudos clínicos demonstram que 
a atividade física reduz a intensidade da dor re-
latada por pacientes com dores osteoarticulares, 
lombares Charest et al.20, (1994) e cervicais An-
dersen et al.21, (2008), entre outras.

Com um programa multidisciplinar que incluiu 
oito semanas de caminhada com uma frequên-
cia de três vezes semanais, duração de 20 a 30 
minutos, com intensidade de 40-60% de frequ-
ência cardíaca máxima, foi demonstrada a redu-
ção de 26% da dor clínica (Souza et al.22, 2008). 

O efeito do alongamento é, sobretudo, fisio-
lógico, no qual o aumento do comprimento do 
músculo ao repouso e o relaxamento propor-
cionado pelo exercício favorecem o fluxo san-
guíneo e reduzem a hiperalgesia induzida pela 
contração muscular (tensão). O alongamento 
melhora a saúde mental, além de reduzir a dor 
clínica dos indivíduos com fibromialgia. Além 
disso, o alongamento e o fortalecimento da 

musculatura também têm um efeito mecânico; 
eles auxiliam no reequilíbrio músculo-esquelé-
tico, causa parcial de dores crônicas como as 
lombalgias, cervicalgias e mesmo as fibromial-
gias (Valim et al.23, 2003).

Essas afirmativas indicam que não são neces-
sários grandes investimentos ou complexas ativi-
dades para possibilitar a melhoria nas condições 
de saúde vinculadas às dores crônicas, principal-
mente as lombalgias. Este entendimento permite 
e sugere que ações governamentais sejam pos-
síveis para intervir no processo de adesão da co-
munidade a grupos de dores, com custo baixo e 
grande benefício à população no geral. 

Adequação da Unidade Básica de Saúde ao 
Programa de Saúde da Família

Quanto ao sistema de saúde vigente na atu-
alidade, sabemos que teve origem na primeira 
metade da década de 90, com o surgimento de 
programas governamentais que buscaram modi-
ficar a forma de dar atenção básica no país. 

Foram criados o Programa de Agentes Co-
munitários de Saúde (PACS) e o Programa de 
Saúde da Família (PSF), este último se consolida 
como estratégia reorganizadora do sistema de 
saúde nacional, recém-aprovado na constituição 
de 1988 e editado nas Leis Orgânicas da Saúde 
(Lei 8.080 e 8.142) (Ministério da Saúde24, 2006).

O Programa Saúde da Família está pautado, 
dentre outras diretrizes, no trabalho em equipe 
multiprofissional e na participação e controle 
social. Entende-se que ambas as diretrizes es-
tão relacionadas, na medida em que decorrem 
e expressam as relações entre a população de 
referência e o serviço e a equipe de trabalho, 
bem como, em um plano ainda mais microscó-
pico, as relações entre trabalhadores e usuários. 
Ambas as propostas, de participação social e 
do trabalho em equipe, supõem um processo 
de democratização das instituições (Crevelim e 
Peduzzi25, 2005). 

Considerando-se, ainda, que os dados e indi-
cadores em atenção básica têm suas limitações, 
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há de se observar uma lacuna deixada entre a 
demanda real da população e a demanda pro-
gramada através dos programas verticais, como, 
por exemplo, o programa para hipertensos e 
diabéticos (Teixeira26, 2002).

Os limites dos dados e indicadores na aten-
ção básica podem ser evidenciados pela sub-
notificação de disfunções músculo-esqueléticas, 
sobretudo quando a Organização Mundial de 
Saúde Garfin et al.27, (1999) promove a “Década 
do Osso e da Articulação (2000-2010)”, sendo 
esse movimento responsável pela iniciativa de 
alguns países em investir na saúde músculo-es-
quelética da população (Ministério da Saúde28, 
2004).

Mesmo diante dessas iniciativas, nenhum 
instrumento de coleta de dados nos programas 
PACS e PSF insere a saúde osteoarticular como 
um possível cenário de intervenção programáti-
ca, seja ela de promoção à saúde, prevenção de 
doenças, ou reabilitação (Ministério da Saúde29, 
2000).

Os distúrbios músculo-esqueléticos são res-
ponsáveis pela maior parte dos afastamentos do 
trabalho e pelos custos com pagamentos de in-
denizações, tanto no Brasil como na maior parte 
dos países industrializados (Reis et al.30, 2000)

mAteRIAL e mÉtoDos
Primeiramente, foi realizado um levantamen-

to epidemiológico do número de casos de dor 
crônica encontrados na Unidade Básica de Saú-
de Jd. Palmira - Guarulhos/SP, a partir da revisão 
de prontuários médicos e da distribuição de um 
formulário (Anexo 1) para cada agente comuni-
tária da saúde anotar os casos que acompanha 
na comunidade, ou de que tenha conhecimento.

A partir da coleta inicial dos dados, um questio-
nário (Anexo 2) foi proposto aos cadastrados(as) 
com dor crônica, com a perspectiva de rela-
cioná-la às variáveis julgadas como pertinentes 
ao estudo pelo autor (sexo, idade, estado civil, 
atividades laborais, atividade física doméstica 
intensa, depressão, tabagismo, consumo de ál-

cool, localização corporal, limitação das ativida-
des diárias, índice de massa corpórea e uso de 
medicamento). Este foi utilizado exclusivamente 
para fins de pesquisa, de forma anônima, com 
o intuito de caracterizar a dor crônica e instituir 
o melhor tratamento e forma de prevenção aos 
pacientes.

ResuLtADos e DIscussÃo
Na UBS Jardim Palmira, no total, há 9792 indi-

víduos cadastrados, sendo 4550 homens e 5242 
mulheres. Destes, 6371 cadastrados têm mais de 
vinte anos de idade. Das 22 ACS da UBS Jar-
dim Palmira, 19 delas acompanhavam casos de 
cadastrados com dor crônica. Ao todo, 176 ca-
dastrados se enquadraram no diagnóstico de 
dor crônica. A pesquisa se limitou aos indivíduos 
com mais de vinte anos de idade, ou seja, cor-
respondendo a 2,71% do total dos cadastrados. 
Dos 176 pacientes com dor crônica, 49 questio-
nários foram preenchidos para análise e carac-
terização da dor crônica (27,8%). A limitação na 
quantidade de entrevistados se deu por conta 
da dificuldade de acesso, mudanças de endere-
ço, ausência do entrevistado em sua residência 
quando da busca ativa realizada pelas ACS, falta 
de colaboração de algumas ACS e recusa fami-
liar ou individual. Dentre os 49 casos avaliados e 
analisados, houve predominância do sexo femi-
nino (87,8%) comparado ao masculino (12,2%). A 
maioria dos participantes tinha mais de 59 anos 
de idade (67,4%) e pertencente ao grupo dos ca-
sados (65,3%). A descrição da amostra pode ser 
vista na Tabela 1.

A maioria dos participantes era aposentada 
ou “do lar”, correspondendo, juntos, a 69,4%. 
Dentre os que tinham uma profissão (30,6%), 
houve predominância de costureiras (53,8%). A 
representação das profissões encontra-se na Ta-
bela 2.

A amostra foi equilibrada quanto à realização 
de atividade física doméstica intensa, sendo que 
49% dos entrevistados responderam “sim, rea-
liza” e 51% responderam “não realiza”. Quanto 
aos hábitos e vícios, a maioria dos cadastrados 
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Tabela 1:  Características da dor crônica conforme 
sexo, idade e estado civil.

Variável n % 

Sexo 

Masculino 6 12,2 

Feminino 43 87,8 

Total 49 100 

Idade (anos) 

20 a 29 1 2 

30 a 39 0 0

40 a 49 5 10,2 

50 a 59 10 20,4

acima de 59 33 67,4

Situação conjugal

Solteiro 4 8,2

Casado 32 65,3

Divorciado/Separado 4 8,2 

Viúvo 9 18,3

Tabela 2:  Relação das profissões dos cadastrados.

Profissão n % 

Não 34 69,4 

Aposentados 6 17,6 

"Do lar" 28 82,4 

Sim 15 30,3 

Costureira 8 53,8 

Tecelão 1 6,6 

Comerciante 1 6,6 

Pedreiro 1 6,6 

Motorista 1 6,6 

Encanador 1 6,6 

Instalador de telefone 1 6,6 

Empregada doméstica 1 6,6 

era composta por não fumantes (79,6%), compa-
rada aos fumantes (10,2%) e ex-fumantes (10,2%). 
Não consumidores de álcool corresponderam a 
85,7% dos entrevistados e 14,3% consumiam so-
cialmente, classificados como “leve” consumo. 
Quanto à localização da dor, a maioria dos parti-
cipantes relatou dores em vários locais do corpo. 
Os membros (superiores e inferiores) foram os 
mais acometidos, seguidos da região torácica e 
lombar e, por último, região cervical.

Em 71,4% dos entrevistados, a dor limitava 
suas atividades diárias e 22,4% relatavam diag-
nóstico de depressão. A maioria não realizava 
atividade física (75,5%) e apenas 24,5% realiza-
vam atividade física moderada (correr, nadar, ca-
minhar, pedalar por mais de 3 horas semanais).

Dos 49 participantes, 40 (81,6%) recorriam 
a medicamentos para aliviar a dor e 9 (18,4%) 
não utilizavam qualquer medicamento. Dentre 
os medicamentos utilizados, destacam-se os 
analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, 
como se observa na Tabela 3. Muitos faziam 
uso associado de mais deum medicamento. Em 
62,6% dos casos, o medicamento era fornecido 

pela própria UBS. Por fim, realizou-se a avaliação 
do IMC de todos os pacientes, representada na 
Tabela 4.

Conforme foi observado neste estudo, 2,71% 
da amostra probabilística dos cadastrados da 
UBS Jardim Palmira sofrem de dor crônica, mos-
trando valores distintos daqueles demonstrados 
em revisões sistemáticas sobre dor crônica no 
Brasil, caracterizado, por alta prevalência, como 
um dos países mais acometidos no cenário mun-
dial. Isso pode ter relação com o desconheci-
mento das ACS em relação a novos casos de 
dor crônica encontrados na comunidade, ou 
mesmo à falta de caracterização e reconheci-
mento desse tipo de dor por parte dos próprios 
pacientes, que acabam não informando as ACS 
sobre seu problema.

Com base na avaliação dos questionários, a 
prevalência de dor crônica na população com 
mais de 20 anos de idade foi maior em mulheres 
do que em homens, sendo que acomete mais o 
grupo com mais de 59 anos de idade, indicando 
o aumento progressivo e proporcional da dor 
crônica de acordo com o avanço da idade. O 
estudo demonstra que houve maior associação 
da dor crônica com indivíduos casados, concor-
dando e discordando de resultados vistos na lite-
ratura em que houve tanto maior acometimento 



80

Montini FT, Neman FA. Prevalência e avaliação da dor crônica nos cadastrados da Unidade Básica de Saúde Jardim Palmira, 
Guarulhos/SP • São Paulo • Science in Health • 3(2): 74-86; maio-ago 2012

ISSN 2176-9095 Relato de Pesquisa/ReseaRch RePoRts

Tabela 3:  Distribuição dos cadastrados quanto às medidas terapêuticas farmacológicas utilizadas para o controle da dor.

Classificação farmacológica Princípio ativo n % 

Analgésicos simples

Dipirona 10 25 

Paracetamol 13 32,5 

Tandrilax 2 5 

Dorflex 5 12,5 

Anti-inflamatórios não hormonais

Dicoflenaco 8 20 

Voltaren 9 22,5 

Piroxican 2 5 

Nimesulida 1 2,5 

Ibuprofeno 1 2,5 

Opiáceos Tramadol 1 2,5 

Antidepressivos Tricíclicos 4 10 

em indivíduos casados como naqueles que mo-
ravam sós. Assim, essa falta de consenso entre 
os achados dos estudos indica a necessidade de 
investigações com variáveis mais específicas.

Neste estudo, demonstrou-se maior prevalên-
cia da dor crônica em indivíduos não fumantes, 
contrariando a literatura, já que é consenso que 
fumantes e ex-fumantes estão mais predispostos 
a desenvolverem dor crônica; as propriedades 
químicas analgésicas da nicotina podem explicar 
parcialmente o fato de os ex-fumantes apresen-
tarem uma razão de prevalência maior quando 
comparados aos fumantes atuais. Em relação ao 
consumo de álcool, observou-se que a grande 
maioria dos cadastrados (85,7%) era formada 
por não consumidores. Ainda há poucos estudos 
que abordem a associação do álcool com a dor 
crônica, mas alguns autores defendem a ideia do 
efeito protetor do álcool na dor crônica, quando 
consumido moderadamente.

Quanto à localização da dor, houve maior 
prevalência em membros do que nas regiões 
lombar e cervical. Este estudo sugere estar es-
treitamente relacionada à profissão do indivíduo 
e tipo específico de atividade física realizada. 
Profissões como a de costureira refletem alto ín-
dice de dor nos punhos, dedos, região lombar e 
cervical por conta da posição postural adotada 
no trabalho.

Tabela 4:  Classificação do IMC de pacientes com dor 
crônica.

Variável n % 

Desnutrido 0 0 

Normal 17 34,7 

Sobrepeso 24 49 

Obesidade Grau 1 5 10,3 

Obesidade Grau 2 2 4 

Obesidade Grau 3 1 2 

Total 49 100 

Em 71,4% dos entrevistados, a dor limita suas 
atividades diárias, demonstrando a importância 
do tratamento e prevenção da dor crônica. Em 
boa parte dos casos, a depressão (22,4%) esta-
va associada ao quadro álgico crônico. Outro 
dado importante foi a falta de exercícios realiza-
dos por boa parte dos cadastrados, sendo que 
75,5% destes não realizavam qualquer atividade 
física. Além disso, a qualidade de vida desas pes-
soas foi prejudicada pelo uso excessivo de me-
dicamentos analgésicos (81,6%) e seus diversos 
efeitos colaterais. Por mais que sejam fornecidos 
pela UBS em sua maioria, deveriam ser prescri-
tos associados a atividades físicas diárias. 

Os benefícios dos exercícios para o alívio do 
quadro álgico foi comprovado por inúmeros es-
tudos encontrados na literatura. O controle da 
dor pode ser obtido por meio do relaxamento 
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de estruturas tensas ou contraturadas e do forta-
lecimento muscular, que podem ser proporcio-
nadas pelos exercícios isométricos, ativos livres 
e contrarresistidos. Os programas de atividade 
física que visem à restauração da função, força e 
trofismo muscular, ao desenvolvimento do senso 
de propriocepção, ao relaxamento da muscula-
tura, à restauração da flexibilidade articular e à 
prevenção da síndrome do desuso também são 
eficientes nesse processo. 

Boa parte dos cadastrados com dor crônica 
possuíam sobrepeso, como demonstrado neste 
estudo. Destaca-se a perda de peso associada 
ao exercício físico como um dos critérios rele-
vantes para melhora da dor em muitos pacien-
tes, já que a carga sobre as articulações é me-
nor, a facilidade para realizar esforços é maior e 
a postura e flexibilidade melhoram. 

Espera-se que os dados possam contribuir 
com estratégias preventivas de saúde pública, 
divulgando-se os riscos do tabagismo e da obe-
sidade para o desenvolvimento de dor crônica, 
assim como o efeito benéfico das atividades físi-
cas. O intuito é que as UBSs atentem para a im-

portância da dor crônica no prejuízo da qualida-
de de vida dos indivíduos, além do gasto público 
com a quantidade de medicamentos fornecidos 
a esses pacientes. A adesão da comunidade a 
um estilo de vida mais saudável, bem como o 
incentivo ao acompanhamento da saúde perió-
dico e a realização de atividades físicas, seriam 
a alternativa mais viável e menos onerosa para 
o cuidado do paciente com dor crônica e para a 
prevenção de novos casos. É importante refor-
çar que o paciente seja um elemento ativo em 
seu tratamento, como uma forma de prolongar 
os ganhos terapêuticos.
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ANexo 1 
AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DA UBS JD. PALMIRA

O QUE É A DOR CRÔNICA?

- Aquela com duração maior do que seis meses, de caráter contínuo ou recorrente. Trata-se de um 
problema de saúde pública, pela sua alta prevalência, alto custo e impacto negativo que pode causar na 
qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares.

OBJETIVOS DA PESQUISA

- Avaliar a prevalência dos casos de dor crônica encontrada na população cadastrada na Unidade 
Básica de Saúde Jd. Palmira. 

Por favor, com a finalidade de realizar um levantamento epidemiológico dos casos de dor crônica entre 
os cadastrados da UBS, informem se acompanham pacientes com as características mencionadas. Desde 
já, agradecemos o apoio.

Nome do Agente Comunitário de Saúde (ACS): ______________________________________
________________________

Número(s) da(s) família(s) do(s) cadastrado(s) com dor crônica: ____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

Aluno/Pesquisador: Flavio Tanouye Montini 

Orientadora: Dra. Fabiana Augusto Neman

Curso de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo (Unicid)
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ANexo 2 
QUESTIONÁRIO DOR CRÔNICA

APRESENTA DORES NO CORPO HÁ MAIS DE 6 MESES?

Sim ( ) Não ( ) 

SEXO

Masculino ( ) Feminino ( )

IDADE

20 a 29 anos ( ) 30 a 39 anos ( ) 40 a 49 anos ( ) 50 a 59 anos ( ) 

acima de 59 anos ( )

ESTADO CIVIL

Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado/Separado ( ) Viúvo ( )

PROFISSÃO 

Sim ( ) QUAL? ....................................................................... Não ( )

REALIZA ATIVIDADE FÍSICA DOMÉSTICA INTENSA?

Sim ( ) Não ( )

TABAGISTA?

Fumante ( ) Não fumante ( ) Ex-fumante ( )

CONSUMO DE ÁLCOOL?

Excessivo - todos os dias ( ) Moderado - finais de semana ( )

Leve – socialmente ( ) Não consumidor ( )

QUAL É A LOCALIZAÇÃO DA DOR?

Região cervical - PESCOÇO ( ) Regiões torácica/lombar – COSTAS E PEITO ( )

Membros - BRAÇOS E PERNAS ( )

A DOR LIMITA SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS?

Sim ( ) Não ( )

TEM DEPRESSÃO?

Sim ( ) Não ( )

REALIZA ATIVIDADE FÍSICA?

Intensa - nível competitivo ( )
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Moderada - correr, nadar, caminhar, pedalar, por pelo menos 3 horas semanais ( )

Não realiza ( )

UTILIZA ALGUM MEDICAMENTO PARA MELHORAR A DOR?

Sim ( ) QUAL? .......................................................................................... Não ( )

O MEDICAMENTO É FORNECIDO PELA UBS?

Sim ( ) Não ( )

ALTURA (m): ...........................

PESO (Kg): ...............................
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R e s u m o

Dentre as práticas educacionais existentes estão aquelas voltadas à área da educação física e, nesse sentido, 
apresenta Soares1 (1990) um questionamento: “a educação física escolar é biológica ou pedagógica?” A partir daí 
passou-se a questionar “o que deve ser abordado na Educação física Escolar ou o que deve receber maior ênfase”. 
Este trabalho, com base nesse questionamento, tem por finalidade revisar os conteúdos referentes aos aspectos 
da aptidão física relacionados à saúde (abordagem saúde renovadora) e à questão pedagógica (abordagem crítico-
-superadora) para o Ensino Médio. Fica evidente que a questão biológica em relação à manutenção da saúde é tão 
importante quanto a pedagógica.

Pal avr as - chave :  Aptidão física • Educação • Educação física escolar

A b s t R A c t

Among the existing educational practices there are those aimed to physical education, and in this direction Soares1 
(1990) asks: "Is Physical Education biological or pedagogical?" Considering that question, "what should be addressed 
by physical education in school or what should be emphasized by it”. This study, based on that inquiry, aims to review 
the content related to the aspects of physical fitness to health (health renewer approach) and pedagogical issues 
(critical-surpassing approach) for high school education. It became evident that the biological question regarding the 
maintenance of health is as important as the pedagogical understanding.

Ke y words :  Physical fitness • Education • Physical education
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INtRoDuÇÃo
Desde sua gênese, o ser humano vive em 

constante aprendizado, um aprendizado que 
constrói sua existência como matéria e essência, 
que ao longo do tempo se modifica, tanto nos 
aspectos físicos do homem como também em 
suas reflexões, sendo a “escola” ambiente me-
diador desse processo. 

As práticas educacionais aplicadas ao sujei-
to objetivam propiciar conhecimento formal e 
formar futuros cidadãos críticos e conscientes 
dos seus direitos e deveres na sociedade. Den-
tre essas práticas estão os aspectos da aptidão 
física direcionados à saúde, fatores importantes 
que estão inclusos no âmbito escolar. Por outro 
lado, também existe a pedagogia do movimento 
que se enquadraria nas questões puramente di-
dáticas que viabilizam as atitudes baseadas em 
conceitos e procedimentos.

Voltado ao ponto de vista educativo, Soares1 
(1990) apresenta este questionamento: “a educa-
ção física escolar é biológica ou pedagógica?” A 
partir dessa questão se vislumbra a possibilidade 
de direcionamento deste trabalho aos aspectos 
da aptidão física atrelados à saúde e à pedago-
gia crítico-superadora. Nesse sentido é investi-
gado aqui o que seria mais relevante dentro da 
educação física escolar. O que deve ser tratado 
com maior ênfase? Os aspectos da aptidão física 
relacionados à saúde ou a questão pedagógica?

Para tanto, inúmeros trabalhos observados na 
literatura brasileira têm proposto programas de 
promoção de saúde muitas vezes associados à 
escola. Trabalhos como os de Guedes e Guedes2 
(1993), Nahas e Corbin3 (1992) e Mota4 (2000) têm 
sugerido o desenvolvimento das principais capa-
cidades físicas (força muscular, resistência car-
diorrespiratória e flexibilidade) entre crianças e 
adolescentes.

Dessa forma, este trabalho tem por finalidade 
comparar os conteúdos referentes aos aspectos 
da aptidão física relacionados à saúde (aborda-
gem saúde renovadora) e à questão pedagógica 
(abordagem crítico-superadora) para o Ensino 

Médio.

mÉtoDo De PesQuIsA
A partir do método comparativo sugerido 

por Cardoso e Brignoli5 (2002), as tendências a 
serem comparadas são: crítico-superadora e 
saúde renovadora. Para a realização da pesquisa 
foram utilizadas as fontes primárias da tendência 
crítico-superadora Soares1, (1990), Soares et al.6, 
(1992) bem como as obras primárias da tendên-
cia saúde renovadora (Guedes e Guedes 2, 1993, 
Nahas e Corbin 3, 1992, Guedes e Guedes7, 1995, 
Nahas et al.8, 1995). 

Segundo Cardoso e Brignoli5 (2002), citando 
Marc Bloch, o método comparativo tem por fi-
nalidade buscar as semelhanças e diferenças em 
meios sociais diferentes. No caso desta pesquisa, 
adota-se o mesmo meio social, porém, com ten-
dências pedagógicas diferentes em seus objeti-
vos e conteúdos.

AsPectos DA APtIDÃo 
FÍs IcA ReLAcIoNADos À 
sAÚDe

Segundo Bohme9 (1993), “aptidão física total 
se refere à totalidade bio-psico-social do ho-
mem” (p. 53), consiste na aptidão do indivíduo 
para todas as suas necessidades biológicas, psi-
cológicas e sociais, estavelmente interagindo de 
modo adequado ao seu meio.

Em um breve desvelar dos conteúdos pro-
gramáticos presentes na literatura nacional, nos 
primeiros anos de escolarização (ensino fun-
damental) são observados: a ênfase na apti-
dão motora, agilidade, coordenação, tempo de 
reação, velocidade, equilíbrio etc, nos quais as 
crianças vivenciarão habilidades básicas como 
correr, saltar, driblar, arremessar etc. (Guedes e 
Guedes2, 1993). Nos anos subsequentes (ensino 
médio) incorporam-se os conceitos de aptidão 
física voltada para a saúde. Atividades esporti-
vas, recreativas e habilidades motoras também 
podem ser usadas como recurso didático. No 
ensino médio, as discussões e associações da 
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prática com a teoria, fazendo o diferencial para 
aquisição dos hábitos ativos na vida adulta (Gue-
des e Guedes2, 1993, Nahas e Corbin3, 1992).

Em uma perspectiva didática e pedagógica, 
os autores Guedes e Guedes2 (1993) propõem 
uma reformulação na conduta dos professores 
de educação física, para que forneçam tanto 
base teórica como prática, conceitos relaciona-
dos à aptidão física e saúde que são as principais 
teorias abordadas pelos autores. A intenção de 
manter seus comportamentos na fase adulta é 
clara perante estes autores.

Dentro da perspectiva que os componentes 
da aptidão física voltada para a saúde podem 
favorecer na aquisição de hábitos ativos pela 
idade adulta, essa linha de promoção de saúde 
parece estar justificada no ponto de vista dos 
autores Guedes e Guedes2, (1993). Com relação 
ao custo beneficio que atividade a física pode 
oferecer é observada a importância de se in-
vestir em programas de prevenção das doenças 
cardiovasculares (Guedes e Guedes2, 1993).

Em relação aos recursos para o programa, o 
principal deverá ser o conhecimento que o pro-
fessor tem sobre o assunto. Aulas expositivas e 
leitura de textos são boas opções; estes devem 
estar à disposição dos alunos. Recursos técni-
cos como relógio (indicador da frequência car-
díaca), fita métrica, balança e instrumentos para 
medir flexibilidade são também fundamentais 
para avaliar aptidão física. Mas o fundamental é 
o espaço destinado às aulas, tanto quanto uma 
boa integração do aluno e da família (Nahas e 
Corbin3, 1992).

Porém, os testes não devem atribuir nota aos 
alunos, são apenas instrumentos para o progra-
ma. Os objetivos principais são fazer dos alunos, 
praticantes em potencial quando adultos e por 
toda a vida. Ainda assim, os testes são importan-
tes para ensinar conceitos e promover motiva-
ção (Nahas e Corbin3, 1992). Já o quanto fazer e 
como fazer, são fundamentos a serem tratados 
pelos professores, como a intensidade e a fre-
quência das atividades propostas pelo programa 

de Educação Física Escolar (Guedes e Guedes2, 
1993). 

O contexto das capacidades físicas (for-
ça muscular, resistência aeróbia e flexibilidade) 
também fará parte do programa específico de 
conscientização do termo aptidão física. Conhe-
cimento básico de saúde coletiva, esporte, edu-
cação, vão compor uma complexa estrutura do 
desenvolvimento humano/ambiente nas aulas de 
educação física.

Sendo assim, conhecimentos básicos de fun-
damentos esportivos e a prática de exercícios 
físicos consistem de princípios para execução 
de atividades físicas leves e moderadas, que de-
verão ser transmitidos de forma simples, porém 
contextualizada pelo professor aos educandos.

Conceitos e definições de atividade física

Segundo o ACSM10, (1998), Hoffman e Harris11, 
(2002), atividade física pode ser entendida como 
qualquer atividade que mobilize grandes grupos 
musculares e que possa ser mantida continua-
mente sob natureza aeróbia, como, por exem-
plo, caminhar. Já Newell, citado por Hoffman e 
Harris11, (2002), define atividade física como “um 
movimento intencional voluntário realizado para 
alcançar um objetivo identificável” (p.22). Sen-
do a necessidade de energia e a execução do 
movimento fatores que determinarão o nível de 
prática da atividade física exigido no momento.

Logo, observa-se que as definições citadas 
de atividade física se enquadram no ato de 
exercer algum movimento corporal que altere o 
nível de repouso do indivíduo, informação esta 
que o professor poderá utilizar como subsídio 
para programas voltados à saúde na educação 
física escolar, com a instrução ao aluno de como 
aferir frequência cardíaca. 

Organizações internacionais como o Posi-
cionamento Oficial da OMS/FIMS Blair et al.12, 
(1998), atestam a eficiência das atividades físicas 
como um fator de proteção às doenças cardio-
vasculares, que são consideradas fatores de ris-
co à saúde.
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 Já a composição corporal associada à saú-
de refere-se mais diretamente às informações 
de quantidade de gordura e sua disposição na 
distribuição pelo corpo, que desempenham um 
importante papel na variação das funções meta-
bólicas. Evidências apontam que seu índice des-
proporcional está associado ao aparecimento 
de doenças degenerativas (Guedes e Guedes2, 
1993). 

Ao admitirmos a possibilidade dos benefícios 
da atividade física como fator de proteção à 
saúde, fica claro o empenho na sua promoção, 
porém uma visão menos determinista se faz ne-
cessária, pois as generalizações dos resultados 
obtidos em estudos populacionais devem ser re-
pensadas. Ou seja, nem todas as populações pa-
recem dispor das possibilidades para aquisição 
do status de ser ativa tanto quanto de outros 
componentes básicos para a saúde.

No entanto, atividades e exercícios físicos em 
programas para a promoção de saúde na escola 
devem considerar o respeito pela individualidade 
de cada educando, oferecendo-lhe a oportuni-
dade de ser ativo.

Conceitos e definições de exercício físico

Observa-se que atividade e exercício físico, 
mesmo apresentando características em co-
mum, como o fato de ambos realizarem mo-
vimentos corporais produzidos pelos músculos 
esqueléticos, não são o mesmo evento concei-
tualmente. Nesse sentido, segundo Guedes e 
Guedes7 (1995), exercício físico se enquadra em 
uma subcategoria da atividade física, que por 
definição é toda “atividade planejada, estrutura-
da e repetitiva que tem por objetivo a melhoria 
e a manutenção de um ou mais componentes 
da aptidão física” (p.20).

Exercício físico é caracterizado pela deman-
da energética decorrente do resultado de ativi-
dades esportivas ou de programas voltados ao 
condicionamento físico, e poderá ser incluso nos 
conteúdos referentes à educação física escolar 
com o intuito da melhoria da aptidão física re-
lacionada à saúde (Guedes e Guedes7, 1995). En-

tretanto, os programas de exercício físico devem 
apresentar maior significado quando direciona-
dos à saúde funcional, no tocante aos educan-
dos, para que tal prática se estenda ao longo 
de sua existência, pois a aptidão física voltada 
à saúde necessita de constante manutenção 
(Monteiro13, 1996).

Ainda assim, observa-se a necessidade dos 
exercícios físicos nos conteúdos programáticos 
da educação física escolar, voltados ao bioló-
gico, onde serão de extrema importância para 
a manutenção da aptidão física, por sua regula-
ridade e planejamento, evidenciando objetivos 
para a promoção da saúde no âmbito escolar.

Conceituações e componentes da aptidão 
física

Segundo Guedes e Guedes7 (1995), aptidão 
física se compreende por capacidade de realizar 
trabalho muscular de maneira satisfatória. Nes-
sa perspectiva, para se considerar um indivíduo 
apto, este deverá ter condições de um bom de-
sempenho motor. Ainda assim, se compreende 
aptidão física como estado dinâmico de energia 
e vitalidade que permita ao indivíduo não só re-
alizar tarefas do dia a dia, mas todas as ativi-
dades presentes no decorrer de sua existência, 
sem apresentar fadiga em excesso. Nessa acep-
ção, se percebe que não basta o individuo ter 
energia para exercer suas atividades corriquei-
ras, mas exercê-las com qualidade e bem estar. 
Entretanto, para Monteiro13 (1996), não havendo 
consenso entre diversos autores, a aptidão físi-
ca se encontra envolvida em um universo mul-
tifatorial, sendo difícil encontrar uma definição 
universal.

Contudo, existe uma ampla tendência segun-
do a qual aptidão física situa-se na prática de ati-
vidades físicas em geral, como as administradas 
no cotidiano, desde caminhar para ir ao trabalho, 
até as práticas desportivas e recreativas. Outra 
tendência estaria voltada à saúde funcional, não 
podendo ser acumulada, necessitando de manu-
tenção constante por meio de programas espe-
cíficos para tal finalidade (Monteiro13, 1996). 
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Logo se observa que a aptidão física se divi-
de em duas partes: uma atrelada à saúde e ou-
tra ao aspecto motor, relacionada às habilidades 
motoras; duas vertentes que poderão auxiliar o 
ensino, bem como a aprendizagem do professor 
e do aluno, estabelecendo objetivos e esclare-
cendo estratégias para um bom desempenho 
das aulas.

A aptidão física voltada à saúde é compos-
ta por atributos biológicos que oferecem pro-
teção ao aparecimento de distúrbios orgânicos, 
oriundos da vida sedentária que o indivíduo leva, 
tornando-o sensível à prática de atividade física. 
Já a aptidão física voltada ao esporte inclui os 
atributos biológicos necessários para um bom 
desempenho atlético, como agilidade, equilí-
brio, coordenação, potência e as velocidades de 
tempo de reação, tornando a prática das mo-
dalidades esportivas mais eficientes (Guedes e 
Guedes7, 1995). 

Nessa perspectiva, as aulas de educação 
física escolar ou programas de promoção de 
saúde, como o citado acima, são ferramentas 
fundamentais que contribuem para uma vida 
saudável, evitando-se o aparecimento de fato-
res de risco que futuramente poderão levar ao 
surgimento de doenças causadas pela falta de 
atividade física. Contudo, a aptidão física, dire-
cionada à saúde ou ao desempenho atlético, 
pode se modificar de forma significativa com a 
prática de esportes; porém, são índices que, uma 
vez alcançados, tendem a se manter estáveis. 
No entanto, cabe ressaltar que os níveis de prá-
tica das habilidades esportivas são dependentes 
dos aspectos genéticos, fazendo com que cada 
indivíduo desenvolva determinado potencial 
(Guedes e Guedes7, 1995)

De acordo com Bohme9 (1993), aptidão física 
consiste na capacidade de todo o organismo hu-
mano funcionar com eficiência e efetivamente, 
resultando da atividade física que fornece sua 
obtenção, composta por cinco componentes: 
flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, força 
muscular, composição corporal e resistência. 
Segundo Monteiro13 (1996) e forte base na lite-

ratura da área, aptidão cardiorrespiratória, força 
muscular e flexibilidade são componentes da 
aptidão física que devem constar em qualquer 
programa regular de condicionamento físico, 
sendo os mais importantes para manutenção e 
aquisição de saúde orgânica.

Embora haja variações na definição de ap-
tidão física para autores tradicionais como Bo-
hme9 (1993), Guedes7 (1995) e Monteiro13 (1996), 
fica evidente que possuem as mesmas carac-
terísticas, alterando-se apenas, em partes, sua 
forma de linguagem, cabendo aos professores 
difundir tais informações.

PeDAGoGIA cRÍt IcA Do 
moVImeNto HumANo

Para Soares et al.6 (1992), a pedagogia se en-
quadra na teoria e didática que produzem os 
discursos, esclarecimentos envolvidos na prática 
social e na educação que abrange a sociedade 
como um todo. Ainda assim, a pedagogia com-
põe “a reflexão e teoria da educação capaz de 
dar conta da complexidade, globalidade, confli-
tividade e especificidade de determinada prá-
tica social que é a educação” (p.25), podendo 
o professor atualizar seu conhecimento cons-
tantemente no sentido de valorizar sua prática 
educacional e acompanhar a evolução do meio 
(Souza 14, 1987, apud Soares et al.6, 1992). 

Nesse sentido, a pedagogia na área da Educa-
ção Física situa-se no domínio do conhecimento 
do professor, juntamente com sua experiência 
cotidiana, abordando temas da cultura corporal, 
estimulando o educando a refletir sobre o mo-
vimento humano e sua importância ao longo da 
vida.

O educador, na área da educação física, 
por meio também da didática, está capacitado 
a propor aos educandos estímulos à reflexão 
e autonomia para que possam administrar sua 
própria atividade física, dentro e fora da escola, 
apreciando os elementos da cultura corporal de 
movimento para que obtenham êxito também 
em seu cotidiano, realizando movimentos ade-
quadamente conscientes.
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DIDátIcA NA PeDAGoGIA 
escoLAR 

Conforme Libâneo15 (1994), o processo edu-
cacional é uma dinâmica de valores e relações 
sociais que garantem a sobrevivência e as ne-
cessidades para determinados grupos que se 
organizam. Isso ocorre em todos os grupos, de 
modo organizado formalmente ou não.

 A prática educacional estabelece uma inter-
face com a ordem política, social, econômica e 
cultural, e precisa ser compreendida pelos pro-
fessores. A educação, como processo de desen-
volvimento de qualidades humanas, interfere na 
personalidade e no caráter, tendo implicações no 
modo de agir das pessoas, para as quais transmite 
ideologias próprias ou não, ou seja, de forma dire-
ta ou indireta. Ademais, especificamente em edu-
cação física escolar, essa posição combina com a 
cultura corporal de movimento e com uma práti-
ca social crítico-superadora (Soares et al.6, 1992).

Sendo a educação o objeto de estudo da 
pedagogia, esta investiga as finalidades da 
educação e a partir da didática cria condições 
e metodologias que viabilizem e organizem o 
conhecimento. Ou seja, a didática trata especi-
ficamente dos objetivos, conteúdos e métodos 
educacionais para as diferentes disciplinas da or-
ganização escolar (Libâneo15, 1994). A Didática é 
o principal ramo da pedagogia e investiga tam-
bém os fundamentos, condições de realização 
da instrução e do ensino e se traduz em uma 
teoria do conhecimento. Faz a mediação entre a 
teoria científica e a prática docente.

Para uma construção lógica e organizada de 
um determinado tema, nesse caso a evolução 
humana /cultura corporal em educação física 
escolar voltada ao ensino médio, serão organi-
zados conteúdos em função de objetivos gerais 
(são linhas de pesquisa ou amplas perspectivas 
educacionais), conduzindo-as segundo objetivos 
específicos (sendo estes fundamentais para cada 
disciplina, em função dos diferentes graus de es-
colarização, idade e aspectos sociopolíticos e 

culturais) que serão evidentemente amarrados 
nas diretrizes curriculares no projeto pedagógi-
co da instituição e no plano de aula do professor 
(Libâneo15, 1994).

Os objetivos devem ter clareza, especificar 
habilidades fundamentais, ter sequência lógica, 
indicar resultado e se converter em controle. Já 
os conteúdos devem conter ideias, fatos, proces-
sos, princípios, leis, regras, hábitos, convivência 
social, valores e convicções, ou seja, devem ser 
organizados em matérias.

Sendo o conhecimento muito vasto e com-
plexo, cabe à didática transformá-lo em conte-
údo inteligível em diferentes condições sociais, 
idades e graus de escolarização. É preciso se-
lecionar, organizar, as ideias, fatos, processos, 
princípios, leis, regras, hábitos, convivência so-
cial, valores e convicções conforme as exigên-
cias sociais atribuídas aos educandos do ensino 
médio.

Agora, como escolher os conteúdos? Estes 
devem ser selecionados a partir de documentos 
oficiais, conteúdos básicos das ciências e neces-
sidades dos alunos. São importantes os conteú-
dos que respondam aos problemas vivenciados 
pelos alunos, conteúdos que carreguem signifi-
cado, que tenham vida. Trata-se de adequar os 
conhecimentos advindos do processo e da des-
coberta histórica e científica da humanidade e 
tornar o conhecimento adequado aos diferentes 
contextos, atendendo as diversas necessidades 
práticas de educação, cidadania, profissão e da 
relação social política e cultural.

É preciso interligar conhecimentos e torná-los 
acessíveis e democráticos a todas as camadas 
sociais, ligá-los a outras disciplinas, outras ciên-
cias, aos problemas sociais e aos problemas in-
dividuais dos educandos. É assim que se conduz 
a estrutura pedagógica específica da Educação 
Física Soares et al.6, (1992), colocando-se esta em 
consonância com os pressupostos da evolução 
humana, tendo como mediação à estrutura Di-
dática (Libâneo15, 1994, Libâneo16, 2001, Libâneo17, 
2002). 
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cRItÉRIos De seLeÇÃo Dos 
coNteÚDos No âmbIto 
escoLAR

Os conteúdos devem ter uma correspondên-
cia com os objetivos gerais e, primeiramente, 
devem ser democráticos. Precisam ser conhe-
cimentos solidificados pela história e ciência, 
necessários ao processo educacional. Precisa-se 
levar em conta os conteúdos já apresentados 
em livros didáticos de educação física escolar, 
selecionando-se as noções básicas destes e os 
complementando (Soares et al.6, 1992) acerca da 
evolução humana, com um olhar selecionador 
e flexível para conduzi-los em função de ideias, 
fatos, processos, princípios, leis, regras, hábitos, 
convivência social, valores e convicções culturais 
(Libâneo15, 1994). Ter lógica e inter-relação com 
outros saberes, ser sistemático, ter relevância so-
cial e corresponder a critérios de necessidades 
sociais, preparando os alunos para uma vivência 
cultural diversificada, crítica e convicta de seus 
problemas individuais e coletivos - é proporcio-
nar o equilíbrio e a moderação (Libâneo15, 1994).

Conforme Libâneo17 (2002), deve-se estar 
ciente de algumas questões primordiais na cons-
trução dos objetivos, conteúdos e métodos: Para 
que ensinar? O que ensinar? Quem ensina? Para 
quem ensina? Como ensinar? Sob que condição 
se ensina?

A partir dessas perguntas apresentadas por 
Libâneo17 (2002), é possível identificar, selecionar 
e enumerar os pressupostos da evolução huma-
na a partir dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais bem como dos pressupostos oferecidos por 
Soares et al.6 1992, Libâneo15 1994, Libâneo16 2001, 
Libâneo17 2002.

coNsIDeRAÇÕes F INAIs
A partir do questionamento levantado pelo 

ponto de vista educativo de Soares1 (1990), que 
indaga sobre a educação física escolar ser bioló-
gica ou pedagógica, foi realizada uma pesquisa 
que abrangeu tanto aspectos biológicos como 

pedagógicos. 

Nessa perspectiva, foi verificada a possibilida-
de da fusão entre os aspectos da aptidão física 
sob a abordagem saúde-renovadora e a peda-
gogia crítico-superadora, com o intuito de suge-
rir programas de promoção de saúde dentro da 
escola para o ensino médio, sem deixar de lado 
a reflexão, o diálogo e a crítica, propiciando ao 
aluno assumir uma postura ativa na prática das 
atividades escolares e se tornar consciente da 
importância delas na vida do cidadão.

 É necessário reconhecer, na convivência 
e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de 
crescimento coletivo, adotando-se uma postu-
ra democrática sobre diferentes pontos de vista 
postos em debate, relacionados à área biológi-
ca e à pedagógica, tratando das ciências sociais 
como problemas relativos à comunidade e pos-
síveis soluções no âmbito da Educação Física 
dentro e fora da escola.

Nesse sentido, Guedes e Guedes2 (1993) des-
crevem as capacidades físicas como de extre-
ma importância para os jovens educandos em 
termos de aptidão física associada à saúde, para 
que no futuro esses alunos possam ter melhores 
condições e qualidade em seu bem-estar.

Já conforme Libâneo17 (2002), “Por outras pa-
lavras, o ensino é um processo pelo qual o alu-
no pode desenvolver suas forças e capacidades 
mentais para construir, reconstruir, elaborar, ree-
laborar conhecimentos e modos de ação” (p.11). 
Ou seja, ensino e aprendizagem são importan-
tes no que se refere ao conteúdo específico da 
educação física em aula, quanto os objetivos 
propostos e os valores propiciados aos educan-
dos, em termos também de atitudes que os le-
vem à construção da própria cidadania.

Observando que segundo Soares et al.6 (1992) 
a Educação é uma prática social e estritamente 
ligada aos fatores culturais do homem na socie-
dade, é importante dar aos educandos situações 
problemas, roteiros de discussão, possivelmente 
até dentro de sua comunidade, promovendo re-
flexões por meio do movimento e da saúde.
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Segundo Nahas et al.8 (1995), o ensino médio 
deveria conter, como proposta curricular, a edu-
cação para atividade física e saúde, com aulas 
onde a influência para hábitos saudáveis e a prá-
tica de atividade física tinham de ser explícitas, 
com o intuito do educando levar adiante, fora 
da escola, conceitos que contribuam para a uma 
vida melhor. No contexto educacional, enfatizar 
a importância e a necessidade da aptidão física 
e atividade física para todos.

No entanto, Soares1 (1990) sugere que a edu-
cação física tenha por objetivo a questão pe-
dagógica, deixando de lado o desenvolvimento 
da aptidão física, porém o conteúdo que versa 
sobre a aptidão física está dentro do contex-
to específico da educação física, podendo ser 
trabalhado em conjunto da abordagem saúde-
-renovadora, sem deixar de lado também a crí-
tico-superadora.

Com a era globalizada, o mundo vem pas-
sando por uma grande evolução da tecnologia, 
da automatização e mecanização, e observa-se 
que as pessoas ficam cada vez mais adeptas 
do cultivo de hábitos sedentários. Vemos jo-

vens trocando tradicionais atividades recreativas 
que envolvem algum tipo de esforço físico por 
aquelas de novidades eletrônicas, resultando em 
possíveis declínios da saúde cada vez mais pre-
cocemente.

Nesse sentido, a pedagogia na área da educa-
ção física situa-se no domínio do conhecimento 
do professor em conjunto com sua experiência 
cotidiana, abordando temas da cultura corporal, 
estimulando o educando a refletir sobre o mo-
vimento humano, a aptidão física e a saúde com 
suas importâncias ao longo da vida.

Enfim, após o término da pesquisa, pode-se 
concluir que a questão biológica é tão impor-
tante quanto a pedagógica, em se tratando da 
educação física escolar para o ensino médio, 
não podendo ser deixada de lado a abordagem 
sobre a aptidão física e a saúde dentro da escola 
(que possivelmente será estendida fora dela), sem 
deixar de lado a questão pedagógica no que se 
refere ao professor, à escolha dos conteúdos, à 
didática e, principalmente, as reflexões passíveis 
da evolução do aluno e sua compreensão como 
ser humano.
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R e s u m o

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma comparação entre as hortaliças alface crespa e agrião, co-
mercializadas em hortifruti, supermercado e feira livre da zona leste de São Paulo, observando a possível contami-
nação por protozoários e helmintos, em outubro de 2011. Foram analisadas 12 amostras provenientes do hortifruti, 18 
amostras do supermercado e 15 amostras da feira livre. A avaliação foi realizada em alface crespa e agrião, normais 
e hidropônicos. Cada pé de alface foi desfolhado e foram retiradas cinco folhas médias, e de cada porção de agrião 
foram retirados cinco talos. Em seguida, foi realizada uma lavagem com água destilada e com o auxílio de uma 
escova de cerdas macias para melhor remoção da superfície de contato da folha, onde poderiam ser encontrados 
parasitas. O líquido lavado foi filtrado em gaze e deixado em repouso por 24 horas, em temperatura ambiente, para 
ocorrer a sedimentação. Os resultados obtidos mostraram uma maior contaminação para a alface crespa normal e 
hidropônica em comparação ao agrião normal e hidropônico, devido às características físicas da folhagem da alface. 
Do total de parasitas encontrados, 72,7% estavam presentes na alface normal e 45,4% na alface hidropônica. Tanto 
no agrião normal quanto no agrião hidropônico foram encontrados 36,3% dos parasitas. Os dados obtidos sugerem 
a relevância das hortaliças na transmissão de parasitoses intestinais, assim como a necessidade da implantação de 
medidas sócio-educativas que propiciem uma melhoria na qualidade higiênico-sanitária desses alimentos.

Pal avr as - chave :  Verduras; Contaminação de alimentos; Helmintos; Doenças parasitárias; Vigilância sanitária.

A b s t R A c t

The present study aimed to carry out a comparison between the greenery and curly lettuce, watercress, hortifruti 
marketed in supermarkets and street market from the East zone of São Paulo, noting the possible contamination by 
protozoa and helminths, in October 2011. 12 samples were analysed from hortifruti, 18 samples from supermarket and 
15 samples from street market. The evaluation was carried out in lettuce and watercress and Witloof, hydroponic 
systems. Five medium-sized sheets of lettuce were drawn, and each portion of watercress were removed five stalks. 
It was then performed a washing with distilled water and a soft brush for better removal of contact surface of the 
leaf, where could be found parasites. The liquid is filtered and washed in left to sleep by gauze, in room temperature 
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INtRoDuÇÃo
As hortaliças constituem alimentos de gran-

de importância na dieta diária devido ao teor de 
nutrientes necessários ao funcionamento ade-
quado do organismo, como sais minerais, fibras 
alimentares e vitaminas, além de apresentarem 
ação antioxidante (Silva et al.1, 2005, Esteves e 
Figueirôa2, 2009). Normalmente são consumidas 
cruas, sendo a alface e o agrião as mais selecio-
nadas pela população (Cantos et al.3, 2004, Mon-
tanher et al.4, 2007). A alface, comercialmente, é 
classificada em crespa, mimosa, americana, lisa e 
romana. A crespa é a mais consumida, cerca de 
60%, seguida pela americana e lisa, 19 e 18% res-
pectivamente (Belinelo et al.5, 2009). É facilmente 
cultivada e amplamente utilizada em estabele-
cimentos públicos que oferecem alimentos, por 
exemplo, em decorações de pratos, em diversos 
sanduíches e em quase todas as porções de sa-
ladas (Montanher et al.4, 2007).

Uma vez que são utilizadas em sua forma 
crua, o estudo do nível de contaminação por 
enteroparasitas nas hortaliças, que podem estar 
infectadas por cistos de protozoários, ovos e lar-
vas de helmintos, adquire alto valor para controle 
e conservação da saúde pública (Oliveira e Ger-
mano6, 1992, Silva et al.7, 2001). Diversos estudos 
têm mostrado a possibilidade de transmissão de 
parasitas ao homem através de alimentos con-
sumidos “in natura”. Dentre algumas das princi-
pais enfermidades intestinais causadas por estes 
pode-se citar giardíase, amebíase, ascaridíase, 
teníase, estrongiloidíase, ancilostomíase, esquis-
tossomose e as principais consequências são 
diarreia, anemias, hemorragias e desequilíbrios 
nutricionais (Esteves e Figueirôa2, 2009, Cantos et 
al.3, 2004, Montanher et al.4, 2007, Kaferstein e 
Abdussalam8, 1999). 

A contaminação se dá em várias etapas, des-
de a produção até a comercialização. A água 
imprópria, contaminada por dejetos fecais de 
origem humana ou animal, dirigida à irrigação, 
o solo poluído por adubo orgânico contendo 
material fecal dirigido ao plantio, a má condição 
higiênica dos manipuladores, a forma inadequa-
da de transporte e armazenamento e os hábitos 
precários de higiene pessoal e doméstica com-
põem os fatores que influenciam e favorecem 
essa contaminação e proliferação de microrga-
nismos (Silva et al.1, 2005, Esteves e Figueirôa2, 
2009, Montanher et al.4, 2007, Belinelo et al.5, 
2009, Oliveira e Germano6, 1992, Silva et al.7, 
2001, Falavigna et al.9, 2005). Além disso, outra 
forma de contaminação, não menos importante, 
é o contato das hortaliças com animais como 
ratos, baratas e moscas que são significativos 
vetores e transmissores de doenças (Cantos et 
al.3, 2004).

A expansão do comércio internacional de 
gêneros alimentícios (Kaferstein e Abdussalam8, 
1999), as mudanças nos hábitos alimentares, o 
consumo extradomiciliar de refeições rápidas e 
pré-preparadas (Capuano et al.10, 2002) e o cres-
cimento populacional desordenado nos grandes 
centros urbanos também são fatores contribuin-
tes para a infecção dos alimentos. 

Com a melhoria do saneamento básico ao 
longo dos anos, a incidência de surtos de doen-
ças transmitidas pela água sofreu significante de-
clínio (Keller et al.11, 2005). Porém, ainda existem 
áreas rurais e urbanas de países de terceiro mun-
do com uma baixa condição sanitária, colabo-
rando para que as parasitoses sejam vastamente 
difundidas (Slifko et al.12, 2000). Alguns indivíduos 
atuam apenas como reservatórios de parasitas, 
uma vez que são portadores assintomáticos e 

to occur the sedimentation. The results obtained showed greater contamination for the normal hydroponic lettuce 
and compared to normal lettuce and because hydroponic watercress physical characteristics of foliage of lettuce. 
From the total of parasites found, 72.7% were present in normal lettuce and 45.4% in hydroponic lettuce. Both in 
normal and hydroponic watercress 36.3% of parasites were found. The data obtained suggest the relevance of 
greenery in the transmission of intestinal parasitic infections, as well as the need for the implementation of socio-
-educational measures that encourage an improvement in the sanitary and hygienic quality of these foods. 

Ke y words :  Vegetables; Food contamination; Helminthes; Parasitic diseases; Health surveillance.
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transmissores.

Os microrganismos patogênicos encontram-
-se distribuídos por todos os lugares, inclusive 
nos ambientes onde há manipulação de alimen-
tos. Desse modo, a desinfecção adequada das 
hortaliças é o procedimento mais importante 
para prevenir a transmissão de parasitoses (Ava-
mileno13, 2006).

A identificação de parasitas pode ser feita 
por diversas técnicas (Belinelo et al.5, 2009), sen-
do o sangue, o tecido lesado e, principalmente, 
as fezes os materiais utilizados como amostras. 
O diagnóstico laboratorial de protozoários e 
helmintos por material fecal é feito por técnicas 
como a sedimentação espontânea, a centrífugo-
-flutuação, a centrifugação simples, a flutuação 
espontânea ou, ainda, o método direto (Oliveira 
e Germano6, 1992).

Visando a importância da ingestão de hor-
taliças associada ao risco de contágio de ente-
roparasitas causadores de doenças intestinais, o 
objetivo do estudo foi avaliar duas das hortaliças 
mais consumidas pela população brasileira, a al-
face crespa e o agrião, em três tipos de locais 
diferentes de comercialização: hortifruti, super-
mercado e feira livre, localizados na Região leste 
de São Paulo, analisando-se a qualidade sanitária 
das verduras e fazendo-se uma comparação do 
potencial contaminante entre os estabelecimen-
tos.

mAteRIAL e mÉtoDos
Foram utilizadas 45 amostras de hortaliças, 

sendo 15 amostras de alface crespa normal (Lac-
tuca sativa), 15 amostras de agrião normal (Nas-
turtium officinale), 6 amostras de alface crespa 
hidropônica e 9 amostras de agrião hidropônico, 
provenientes de duas feiras livres, dois hipermer-
cados e um hortifruti da Zona Leste da cidade 
de São Paulo. 

A análise foi feita com 12 amostras provenien-
tes do hortifruti, 18 amostras dos hipermercados 
e 15 amostras das feiras livres. Estabeleceu-se 
como unidade amostral para as alfaces 5 folhas 

e para o agrião 5 talos.

As hortaliças foram selecionadas aleatoria-
mente no momento da compra, no período da 
manhã e levadas diretamente para a análise em 
laboratório no mesmo dia.

As amostras foram analisadas no laboratório 
de microbiologia da Universidade Cidade de São 
Paulo (UNICID), onde cada hortaliça foi desfo-
lhada, descartando-se as folhas queimadas e 
danificadas e separando-se as amostras. Cada 
folha foi lavada em água destilada com o auxílio 
de uma escova de cerdas macias, o líquido da la-
vagem foi filtrado em gaze sob um cálice de se-
dimentação e deixado em repouso por 24 horas.

Após o tempo de sedimentação, foram pre-
paradas lâminas para cada uma das amostras, 
em duplicata, coradas com lugol e analisadas ao 
microscópio óptico em aumento de 40 x.

Em seguida à leitura das lâminas, foi feita a 
tabulação dos dados e a elaboração de tabelas e 
gráficos para melhor visualização e entendimen-
to dos resultados, assim como para a compara-
ção das informações encontradas em cada local.

ResuLtADos
Depois de analisar 45 amostras de hortali-

ças, detectou-se que aproximadamente 55% 
destas continham alguma estrutura parasitária. 
O trabalho evidenciou positividade para os se-
guintes helmintos: Ancilostomídeos, Ascaris lum-
bricoides, Strongyloides stercoralis, Enterobius 
vermiculares e Dipylidium latum. Comprovou-se 
também a presença dos seguintes protozoários: 
Entamoeba histolytica, Entamoeba coli e Giardia 
lamblia, além de grande quantidade de artrópo-
des. Os dados indicam que houve mais varieda-
de de helmintos do que de protozoários.

Em geral, obteve-se maior ocorrência de es-
poros de cogumelo, de artrópodes, dos helmin-
tos Ascaris lumbricoides e Enterobius vermicula-
res e dos protozoários Entamoeba histolytica e 
Entamoeba coli.

Observando-se a Tabela 1, verifica-se que o 
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HIPERMERCADO Alface

Parasitas Normal Alface 
Hidropônica

Agrião 
Normal

Agrião 
Hidropônico

Entamoeba histolytica 16,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Entamoeba coli 0,0% 0,0% 16,6% 33,3%

Larvas 16,6% 0,0% 16,6% 33,3%

Ascaris lumbricoides 16,6% 0,0% 33,3% 33,3%

Enterobius 16,6% 0,0% 16,6% 0,0%

Strongyloides 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Tabela 3. Análise das amostras coletadas nas feiras livres

FEIRA LIVRE Alface Normal Agrião Normal Agrião Hidropônico

Parasitas

Artrópode 66,6% 0,0% 0,0%

Entamoeba coli 33,3% 0,0% 0,0%

Larvas 33,3% 0,0% 33,3%

Ovos de Ascaris 0,0% 0,0% 33,3%

Dipylidium latum 0,0% 0,0% 33,3%

Tabela 1. Análise das amostras coletadas no hortifruti

HORTIFRUTI Alface 
Normal

Alface 
Hidropônica

Agrião 
Normal

Agrião 
Hidropônico

Parasitas

Esporos de cogumelo 33,3% 100,0% 0,0% 0,0%

Ascaris lumbricoides 66,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Cistos de Giardia lamblia 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Entamoeba histolytica 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%

Ancilostomídeo 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%

Enterobius vermiculares 0,0% 66,6% 0,0% 0,0%

Strongyloides 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%

Dipylidium latum 0,0% 0,0% 0,0% 33,3%

Tabela 2. Análise das amostras coletadas nos hipermercados

A Tabela 3 demonstra a análise feita nas fei-
ras livres, observando-se na alface normal uma 
maior prevalência de artrópodes para 66,6% das 
amostras, seguidos de Entamoeba coli (33,3%) e 
larvas (33,3%). Nada foi encontrado na análise 
do agrião normal. No agrião hidropônico foram 
identificados ovos de Ascaris lumbricoides, com 
33,3% dos resultados, Dipylidium latum e larvas, 
ambos para 33,3% das amostras. Não foi reali-

zada análise em alface hidropônica proveniente 
das feiras livres, pois não estava disponível para 
venda. 

A Figura 1 engloba as análises realizadas em 
todos os estabelecimentos. Ressalta-se que 40% 
das amostras de alface normal continham artró-
podes e 50% das amostras de alface hidropô-
nica continham esporos de cogumelo. Aproxi-
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parasita mais prevalente na alface normal foi o 
Ascaris lumbricoides, seguido por esporos de 
cogumelo e cistos de Giardia lamblia. Na alfa-
ce hidropônica foram encontrados esporos de 
cogumelo em 100% das amostras e 66,6% de 
Enterobius vermiculares. Não foi encontrado ne-
nhum agente parasitário na avaliação do agrião 
normal e o agrião hidropônico foi positivo em 
33,3% apenas para Dipylidium latum.

O hortifruti foi o local onde mais se identifi-
cou diversidade de parasitas, totalizando 7 agen-
tes diferentes.

Na Tabela 2, podemos avaliar os parasitas en-
contrados nos dois hipermercados pesquisados. 
A partir dos resultados obtidos, percebeu-se que 
a alface normal obteve quantidade mais signifi-
cativa para Strongyloides, com 33,3% do total 
das amostras. Não houve infecção na alface hi-
dropônica. Para o agrião normal o parasita mais 
prevalente foi o Ascaris lumbricoides (33,3%); já 
para o agrião hidropônico nota-se igual preva-
lência de Entamoeba coli (33,3%), Ascaris lumbri-
coides (33,3%) e larvas (33,3%).

madamente 12% das amostras de agrião normal 
continham Ascaris lumbricoides e no agrião 
hidropônico o menor nível encontrado foi de 
aproximadamente 11% para Entamoeba coli. 

Do total de parasitas encontrados, 72,7% 
apresentaram-se na alface normal e 45,4% na al-
face hidropônica. Tanto no agrião normal quanto 
no agrião hidropônico foram encontrados 36,3% 
dos parasitas.

Após tabulação e análise dos dados do ques-
tionário aplicado aos consumidores, notou-se 
que 69% das pessoas possuem o hábito de la-
var suas hortaliças antes do armazenamento e 
93% costumam fazer a higienização antes do 
consumo. A geladeira é empregada como forma 
de armazenamento das verduras em 99% dos 
casos.

A maior parte dos interrogados (43%) faz a 
higienização utilizando apenas água pura, 31,3% 
utilizam hipoclorito de sódio e 25,4% vinagre.

Todos os entrevistados (100%) fazem a hi-
gienização das mãos antes da manipulação de 

Figura 1. Análise geral dos parasitas encontrados nas hortaliças
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alimentos.

coNcLusÃo
Estudos mostram que as hortaliças vêm ga-

nhando espaço na dieta da população mundial, 
visto que fornecem benefícios à saúde, pro-
porcionando uma melhor qualidade de vida. 
Contudo, consequentemente, originou-se uma 
preocupação com a possível transmissão de 
parasitoses através do consumo de hortaliças 
cruas contaminadas por dejetos fecais e inade-
quadamente higienizadas (Falavigna et al.9, 2005, 
Takayanagui et al.14, 2001, Nolla e Cantos15, 2005, 
Soares e Cantos16, 2005). 

Microrganismos potencialmente patogênicos, 
especialmente helmintos, como Ascaris lumbri-
coides e protozoários, como Entamoeba coli, 
foram encontrados nas amostras analisadas. A 
grande quantidade de artrópodes encontrada 
nas amostras das feiras sugere contaminação 
pelo solo do plantio e devido à exposição ao 
ar livre.

A contaminação dos produtos provenientes 
das feiras ocorre em decorrência da forma ina-
propriada de armazenamento, transporte e ex-
posição no momento da comercialização (Parteli 
e Gonçalves17, 2005). Os mesmos são expostos 
em temperatura ambiente, a qual pode estar 
muito elevada, ou muito baixa, fazendo com 
que as hortaliças fiquem mais propensas à con-
taminação. Do mesmo modo, leva-se em con-
ta a qualidade higiênica dos vendedores e dos 
clientes que manipulam o produto no momento 
da compra (Nolla e Cantos15, 2005).

As amostras do hortifruti e hipermercados 
apresentaram menor infecção por artrópodes, o 
que pode ser explicado pelo fato de que, nes-
ses locais, as verduras estão menos expostas à 
contaminação.

Em geral, a maioria das pessoas possui o hábi-
to de fazer a higienização das verduras utilizan-
do apenas água pura ou vinagre. Isso demonstra 
a falta de informação da população quanto às 
corretas condições de higiene. Todavia, a maio-

ria destas possui o hábito de sempre lavar as 
mãos antes de manipular alimentos.

A técnica utilizada para realização do tra-
balho foi de simples execução e de baixo cus-
to. Possibilitou também resultados precisos em 
pouco tempo, já que o período entre o preparo 
das amostras e a obtenção dos resultados foi de 
apenas 48 horas (Parteli e Gonçalves17, 2005).

Assim, após a análise dos resultados, conclui-
-se que as hortaliças podem ser grandes reser-
vatórios de parasitas causadores de doenças 
e a contaminação se dá de diversas maneiras, 
isoladas ou conjugadas. É necessário que maior 
atenção seja ministrada à qualidade higiênico-sa-
nitária da água utilizada para irrigação das horta-
liças no plantio, pois a água poluída por material 
fecal é uma das principais fontes de transmissão.

A correta desinfecção dos alimentos antes do 
consumo é essencial para evitar o contágio de 
microrganismos e a consequente transmissão de 
doenças. A desinfecção das hortaliças deve ser 
feita primeiramente retirando-se a sujeira super-
ficial e as folhas estragadas. Depois, desinfetá-
-las com solução de hipoclorito de sódio, sendo 
ineficazes as higienizações feitas apenas com vi-
nagre ou água pura. Além disso, devem ser colo-
cadas em utensílio limpo e cobertas para evitar 
contato com o ar externo, caso o consumo não 
seja imediato. Preferencialmente, a limpeza deve 
ocorrer logo após a compra, antes do armaze-
namento.

Diante dos dados obtidos a partir dos ques-
tionários feitos com os consumidores, a maioria 
das pessoas só higieniza as verduras momentos 
antes do consumo, contribuindo para uma maior 
proliferação de microrganismos durante o arma-
zenamento e dificultando a desinfecção com-
pleta.

O consumo de hortaliças na sua forma in 
natura pode expor a população a uma conta-
minação por agentes parasitários. Portanto, é 
fundamental ter conhecimento da origem do 
produto, a fim de evitar e controlar as doenças 
parasitárias.
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R e s u m o

No presente trabalho, analisamos o uso potencial de novas drogas anticoagulantes, como agentes terapêuticos 
em doenças trombóticas. Muitas evidências mostram que heparinas, heparinas de baixo peso molecular (HBPM), 
pentassacarídeo de heparina e alguns compostos semelhantes à heparina, como oligossacarídeo C3, PI-88 (fosfos-
sulfomanana), fucanas sulfatadas de Spatoglossum schröederi e defibrotides (polidesoxirribonucleotídeos de fita 
simples) exibem atividade antitrombótica em diferentes modelos animais (Nader et al.1, 2001). Os resultados mos-
traram diferenças entre os compostos semelhantes à heparina e outras drogas antitrombóticas em relação às 
atividades antitrombótica, anticoagulante e hemorrágica quando comparadas à heparina. As fucanas sulfatadas de 
Spatoglossum schröederi mostraram uma ação antitrombótica significante mas não atividade hemorrágica (Rocha et 
al.2, 2005). Já o PI-88 apresenta uma alta atividade hemorrágica e anticoagulante, diferentemente de sua atividade 
antitrombótica. Esses resultados sugerem ainda que, a despeito das diferenças na estrutura química, há um mecanis-
mo comum para o efeito desses diferentes compostos como agentes antitrombóticos e nenhuma correlação com 
as atividades anticoagulante e hemorrágica. Entre as drogas utilizadas, o C3 foi o composto que apresentou maior 
atividade antitrombótica e baixa ação anticoagulante e hemorrágica. Deve ser ressaltado que a utilização da maior 
parte desses agentes é ainda experimental, e, de fato, novos dados acerca de sua eficácia como antitrombóticos 
serão necessários antes que seu uso possa ser recomendado na prática clínica com essa finalidade.

Pal avr as - chave :  Heparina; Fibrinolíticos; Anticoagulantes.

A b s t R A c t

This paper analyzes the use of pontencial new anticoagulant drugs, as therapeutic agents for thrombotic diseases. 
Several evidences have shown that heparin, low molecular weight heparins (LMWH), pentasaccharide heparin and 
some heparin-like compounds, such as oligosaccharide C3, PI-88 (phosphosulfomanan), fucans of sulphated and 
Spatoglossum schröederi and defibrotides (polideoxyribonucleic single stranded) exhibit antithrombotic activity in 
different animal models (Nader et al., 2001). The discrepancy between the heparin-like compounds and other drugs 
with respect to antithrombotic activity antithrombotic, anticoagulant and bleeding when compared to heparin. The 
sulfated fucans of Spatoglossum schröederi showed a significant antithrombotic action but not hemorrhagic activity 
(Rocha et al., 2005). Since the IP-88 features a high hemorrhagic activity and anticoagulant, unlike its antithrombotic 
activity. These results suggest that, despite differences in chemical structure, there is a common mechanism for the 
effect of these different compounds, such as antithrombotic agents and no correlation with anticoagulant activity 
and haemorrhagic. Among the drugs used to C3 was the compound that showed greater antithrombotic activity 
and low anticoagulant and hemorrhagic. It should be emphasized that the use of most of these agents is still experi-
mental, and, in fact, new data about its efficacy as antithrombotics are needed before its use can be recommended 
in clinical practice for this purpose.

Ke y words :  Heparin; Fibrinolytic agents; Anticoagulants.
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INtRoDuÇÃo
A principal causa de morte nos Estados Uni-

dos são doenças que envolvem o coração e 
vasos sanguíneos e, como consequência, trom-
bose (National Vital Statistics Reports, 2003). A 
incidência dessa doença em 1991 foi 2 vezes 
mais que a segunda maior doença, o câncer. 
Possivelmente, com a introdução de agentes an-
titrombóticos, particularmente heparina e seus 
derivados, mortes por doenças cardíacas têm 
diminuído substancialmente (cerca de 30%) em 
2000, quando comparadas com câncer malig-
no, o qual tem aumentado nos últimos 10 anos. 
Entretanto, as doenças do coração são ainda a 
maior causa de morte. Isso explica o empenho 
na procura e desenvolvimento de agentes an-
titrombóticos potentes e específicos (Nader et 
al.3, 2004).

Os pesquisadores e a indústria farmacêutica 
estão em busca frenética por uma substância 
anticoagulante ideal. Para tanto, tal substância 
deverá apresentar o máximo de atividade an-
titrombótica e o mínimo de risco hemorrágico 
e efeitos colaterais; ser passível de administra-
ção por qualquer via, na dependência do estado 
clínico do paciente; não necessitar de monitori-
zação laboratorial; ser de fácil neutralização em 
caso de complicação ou urgência; ser cômoda 
para o paciente e para a equipe de saúde; e ser 
de baixo custo, para permitir sua aquisição e uso 
pela grande maioria dos pacientes. Deverá ser, 
portanto, custo-risco-benefício melhor do que 
as drogas de que dispomos atualmente. Muitas 
medicações estão em teste no momento, espe-
rando cumprir ao máximo tais exigências, mas 
infelizmente ainda não temos respostas defini-
tivas. Dessa maneira, a conduta nos casos de 
tromboembolismo venoso (TEV) exige a utiliza-
ção de anticoagulantes como tratamento úni-
co, ou mesmo como complementar. No futuro, 
talvez não distante, novas substâncias poderão 
melhorar – ou pelo menos simplificar – esse tra-
tamento. As principais características dos com-
postos utilizados encontram-se resumidas na 
Tabela I.

obJetIVos 
Comparar as atividades antitrombótica, an-

ticoagulante e hemorrágica dos compostos se-
melhantes à heparina e outras drogas antitrom-
bóticas, à procura de um antitrombótico ideal.

mAteRIAIs e  mÉtoDos
Glicosaminoglicanos e outras drogas: 

Defibrotides (polidesoxirribonucleotídeos de 
fita simples) (Crinos, Como, Itália); Fosfosulfoma-
nana (PI-88) obtido de fermentação de levedu-
ra Pichia holstii (Progen-Industrias Ltda); Fucanas 
extraídas de alga marrom Spatoglossum schröe-
deri; Heparina de pulmão bovino (INORP Labo-
ratórios, Buenos Aires, Argentina); Heparina de 
Baixo Peso Molecular: Clexane (Aventis, Alford 
Cedex, França); Oligossacarídeo de heparina 
(C3) obtido a partir da heparina não fraccionada 
por irradiação gama (CORCON, Milão, Itália) e 
Pentassacarídeo sintético de heparina (Sanofi-
-Synthelabo, Choay, França). 

Atividade anticoagulante: 

Foi determinada seguindo-se os critérios da 
U.S.P. (United States Pharmacopeia). Amostras 
com diferentes concentrações das drogas foram 
adicionadas a tubos de ensaio e secas a vácuo. 
As amostras foram então ressuspensas em 160l 
de solução salina e foram adicionados 200l de 
plasma de carneiro citratado, e a mistura equili-
brada a 37ºC. A seguir, foram adicionados 40l 
de uma solução de cloreto de cálcio a 1%, e 
o conteúdo foi misturado. A mistura foi então 
mantida a 37ºC por 60 minutos. Após esse perí-
odo, foi observada a formação ou não da rede 
de fibrina. A atividade anticoagulante de cada 
amostra foi dada em relação à da heparina pa-
drão ensaiada nas mesmas condições, cuja ati-
vidade é conhecida como 166 U.I. Uma unidade 
internacional (U.I.) é definida como a quantidade 
de heparina que mantém 1ml de plasma de car-
neiro fluido por 1h, quando adicionada em 0,8ml 
de salina, após a adição de 0,2ml de CaCl2 1%.

Atividade antitrombótica: 
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TABELA I: Principais características dos compostos semelhantes à heparina e outras drogas antitrombóticas.

DROGA ORIGEM ALVO INDICAÇÃO

HEPARINA Pulmão bovino Antitrombina 
Cofator II da 
heparina

Prevenção de Trombose 
Venosa Profunda

CLEXANE (Heparina de 
baixo peso molecular)

Esterificação por 
β -eliminação da 
heparina 

Antitrombina Prevenção de Trombose 
Venosa Profunda

C3 (Oligossacarídeo 
derivado da heparina)

Irradiação Gama 
da heparina 

Fator Xa 
Antitrombina

Tratamento de doenças 
neurológicas como doença 
de Alzheimer. Possui efeito 
anti-inflamatório e baixa 
ação anticoagulante

PI-88 (fosfosulfomanana) Exopolissacarídeo 
extraído de 
levedura Pichia 
holstii 

Cofator II da 
heparina

Potente agente 
antiangiogênico e anti-
metastático. Possui 
efeitos anticoagulantes e 
antitrombóticos.

PENTASSACARÍDEO 
sintético da heparina

Agente sintético 
produzido a partir 
da heparina

Fator Xa 
Antitrombina

Profilaxia de 
Tromboembolismo venoso

DEFIBROTIDE lideso-
xiribonucleotídeo de 
fita simples)lidesoxiri-
bonucleotídeo de fita 
simples)

Derivado de 
mucosa intestinal 
suína 

Ativador de 
Plasminogênio 
Tecidual Trombina

Prevenção de Trombose 
Venosa Profunda (TVP) 
após cirurgia. Possui 
ainda propriedades 
antitrombóticas, 
trombolíticas e anti-
isquêmicas.

FUCANAS Alga marrom 
Spatoglossum 
schröederi

Cofator II da 
heparina

Atividade antitrombótica 
pós 24 horas

novamente seco a vácuo por 12 horas e pesado. 
A diferença de peso do papel antes e depois de 
conter o trombo permitiu determinar o peso do 
trombo formado. Os modelos antitrombóticos 
foram planejados para simular as situações de 
emprego de compostos na profilaxia do trom-
boembolismo pulmonar e para o seu uso no tra-
tamento de trombose venosa profunda. 

Atividade hemorrágica: 

Foi determinada, utilizando-se o método de 
Cruz e Dietric5 (1967), com algumas modifica-
ções. Foi feita, inicialmente, tricotomia da parte 
terminal da cauda de rato, seguida de uma esca-
rificação na porção distal da cauda. Em seguida, 

Foi determinada, utilizando-se o método des-
crito por Reyers et al.4 (1980). A cavidade abdo-
minal foi aberta e expôs-se a veia cava inferior. 
Na veia caudal foi aplicada a droga que se dese-
java estudar. Após 5 minutos, foi feita uma liga-
dura na veia cava inferior, distalmente ao ponto 
da origem. A cavidade abdominal do animal foi, 
então, fechada com pontos simples. Após 1 hora, 
a cavidade foi reaberta e nova ligadura foi feita 
1cm abaixo da primeira. O segmento venoso en-
tre as duas ligaduras foi removido e colocado em 
uma placa de Petri. O eventual trombo formado 
foi, então, retirado, lavado em solução salina e 
colocado em papel de filtro previamente seco e 
pesado. O papel de filtro contendo o trombo foi 
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cauda numa solução salina nova sem droga. Os 
resultados foram expressos pela razão entre a 
soma cumulativa da taxa de proteínas liberadas 
da lesão antes e após o contato com a droga 
em estudo.

ResuLtADos e DIscussÃo 
No presente trabalho, foram estudadas as 

atividades anticoagulantes, hemorrágicas e an-
titrombóticas dos compostos semelhantes à 
heparina e outras drogas antitrombóticas à pro-
cura de um antitrombótico ideal. As caracterís-
ticas farmacológicas desses compostos e suas 
respectivas massas moleculares estão demons-
tradas na Tabela II.

De modo geral, Clexane e C3 apresentaram 
alta atividade antitrombótica, mais eficiente do 
que a heparina. Por outro lado, esses mesmos 
compostos apresentaram baixo efeito hemorrá-
gico e anticoagulante, quando comparados com 

Amostras
Atividade 

Anticoagulante 
(USP) (IU/mg)

Atividade Anti-
trombótica “in 
vivo” (U/mg)

Atividade He-
morrágica “in 

vivo”

Média das 
Massas Mole-
culares (kDa)

Heparina 166 96 + 12,0

Clexane 66 119 + 4,50

C3 26 100 + 2,26

PI-88 60 66 + 2,0

Pentassacarídeo 62 30 + 1,75

Fucana <5 <5 - 21,0

Defibrotide <5 42 - 10,0

USP: United States Pharmacopea - Ensaio Anticoagulante; (+): positivo; (-): negativo.

TABELA II:  Características farmacológicas dos compostos semelhantes à heparina e outras drogas antitrombóticas
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a cauda escarificada foi introduzida em tubo de 
ensaio de 3mL contendo 2mL da solução salina 
tamponada (NaCl 0,85%, NaHCO3 0,1mM, pH 
7,0, 37°C). A sequência do experimento consis-
tiu em mergulhar, verticalmente, a cauda esca-
rificada em salina e acompanhar o processo de 
sangramento. A seguir, por estímulo mecânico 
obteve-se novo sangramento, e a cauda foi, en-
tão, mergulhada numa solução salina nova. A 
quantidade de proteína liberada da lesão, nesse 
processo, serve como controle para os ensaios 
posteriores. Para os experimentos, foram reali-
zadas 3 reaberturas da lesão, com intervalos de 
10 minutos, tomando-se uma média referente a 
um controle de sangramento. Depois dos 3 estí-
mulos mecânicos, a cauda foi mergulhada numa 
solução contendo a droga a ser analisada. Após 
determinados períodos regulares de tempo, a 
cauda foi removida da solução e lavada inten-
samente com solução salina, e o efeito hemor-
rágico residual observado, mergulhando-se a 
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a heparina não fracionada. Já PI-88 e pentassa-
carídeo sintético de heparina apresentaram alta 
atividade hemorrágica e anticoagulante, diferen-
temente de suas atividades antitrombóticas. Em 
relação às fucanas e aos defibrotides, nenhum 
desses compostos apresentou atividade anticoa-
gulante ou hemorrágica. Vale ressaltar ainda que 
o defibrotide apresenta uma pequena atividade 
antitrombótica e a fucana só é capaz de apre-
sentar atividade antitrombótica após 24 horas de 
exposição (dados não mostrados).

Sabendo-se que a droga antitrombótica ideal 
deverá apresentar o máximo de atividade anti-
trombótica e o mínimo de risco hemorrágico e 
efeitos colaterais, através dos dados obtidos po-
demos sugerir que tanto o C3 como a heparina 
de baixo peso molecular, Clexane, estão entre as 
possíveis substâncias com essas propriedades.

Nas últimas décadas, essas HBPM foram in-
troduzidas no mercado, como agentes antitrom-
bóticos eficazes e seguros, pois, além de atua-
rem profilaticamente na formação de trombos, 
apresentam baixa atividade hemorrágica e não 
necessitam de monitorização laboratorial. Assim 
como a Clexane, o oligossacarídeo de heparina, 
C3, também pode ser considerado uma HBPM. 

Possuindo uma massa molecular próxima a Cle-
xane (cerca de 2,26 KDa), o C3 mostra efeitos 
menos intensos que a heparina em relação às 
atividades anticoagulante e hemorrágica, porém 
apresenta uma alta atividade antitrombótica. Es-
ses dados também foram confirmados através 
dos gráficos, que representam respectivamen-
te as atividades antitrombótica, anticoagulante 
e hemorrágica dos compostos utilizados neste 
estudo.

coNcLusÕes 
Esses estudos reforçam os dados do nosso 

laboratório no que se refere à dissociação en-
tre as atividades anticoagulantes, hemorrágicas 
e antitrombóticas. Além disso, demonstram que 
tanto a HBPM, Clexane, e o oligossacarídeo 
de heparina, C3, são efetivos in vitro e in vivo 
como agentes anticoagulantes e antitrombóticos 
em ratos, sugerindo que essas moléculas são os 
compostos mais eficientes no tratamento de 
desordens trombóticas. O C3, mesmo não sen-
do utilizado para essa finalidade e sim no trata-
mento de doenças neurológicas, foi o composto 
mais eficiente na avaliação das atividades anti-
trombótica, anticoagulante e hemorrágica, mais 
ainda que a própria HBPM, Clexane.
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R e s u m o

Introdução: A população atendida em Unidades Básicas de Saúde (UBS) é geralmente constituída por pacientes com 
alto risco de cárie. Objetivo: Relacionar a condição de saúde bucal desses pacientes com seus hábitos de higiene 
oral. Método: Resposta a um questionário durante as consultas de rotina. Resultados: Na avaliação dos dados, foi 
constatada a baixa escolaridade dos participantes, a grande maioria com apenas parte do ensino fundamental 
concluído. Observou-se baixa aderência ao uso do fio dental, dado que se mostrou como um indicador de uma 
escovação precária, associado ao emprego incorreto das técnicas de escovação. A relação observada entre baixa 
escolaridade e higiene oral inadequada mostrou a importância do caráter social das patologias dentais. Conclusão: 
Cabe ao profissional de saúde mostrar, da maneira mais notória possível e adequando seu discurso à linguagem 
cultural da população atendida, a importância da higiene bucal na preservação geral da saúde.

Pal avr as - chave :  Saúde bucal • Escolaridade • Cárie dentária • Áreas de pobreza

A b s t R A c t

Introduction: The population served by Basic Health Units (UBS) is generally comprised by patients with high risk of 
caries. Aim: To relate the oral health of these patients with their oral hygiene habits. Method: Answering a question-
naire during routine consultations. Results: Evaluating the data, it was found low education levels of participants, most 
of them with only part of elementary school completed. We observed low adherence to flossing, as it showed how 
an indicator of poor brushing associated with the misuse of the techniques of brushing. The observed relationship 
between low education and inadequate oral hygiene showed the importance of the social character of dental di-
seases. Conclusion: The health professional needs to show for the target population of this study the importance of 
oral hygiene in maintaining overall health. 

Ke y words :  Oral health • Educational status • Dental caries • Poverty areas
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INtRoDuÇÃo
A boca é a porta de entrada para o siste-

ma digestório, e os dentes uma ferramenta im-
portante do sistema ortognático. Através da 
mastigação conseguimos processar melhor os 
alimentos, preparando-os para a digestão (Nas-
cimento1, 1998).

Os dentes são formados por três partes prin-
cipais, o esmalte, a dentina e a polpa. O esmalte 
é a parte mais mineralizada e mais externa da 
coroa, enquanto a dentina é a intermediária e 
funcional, servindo como colchão amortecedor 
do esmalte e preenchimento do dente, enquan-
to a polpa é a parte viva e dinâmica, servindo 
como defesa e sensibilidade do dente (Sicher e 
Dubrul2, 1977). Como peça fundamental para o 
fracionamento dos alimentos, os dentes têm im-
portante função no preparo dos alimentos para 
absorção e na preservação física dos órgãos da 
digestão, já que deixam os alimentos fragmen-
tados e mais fáceis de serem digeridos (Nasci-
mento1, 1998).

A preservação dos dentes evita também que 
se instalem focos de infecção na boca. A pre-
sença de cárie e de outras doenças, como a dos 
tecidos adjacentes ao dente, (periodontais) po-
dem originar abscessos e colocar em risco ou-
tros órgãos como, por exemplo, o coração. No 
Brasil, dados do Instituto do Coração (INCOR) 
revelaram que quarenta por cento dos casos de 
endocardites bacterianas são provenientes de 
infecções dentárias que poderiam ser evitadas 
com a perfeita saúde oral (Nunes3, 2007).

Um dos índices mais usados para se verificar 
a saúde oral e o risco de cárie é o índice CPOD, 
que avalia a quantidade de dentes cariados, per-
didos e obturados (restaurados) de um indivíduo. 
Os profissionais envolvidos na coleta de dados 
cujo índice é o CPOD são treinados baseando-
-se em um único parâmetro de modo que, inde-
pendente de quem seja o examinador, sempre 
se obtenha o mesmo número. A isso dá-se o 
nome de calibragem. De modo bem simples, 
podemos dizer que o exame consta apenas da 

contagem dos dentes acometidos por doença 
que tenha resultado na sua obturação, extração, 
ou então que estes estejam com lesão cariosa 
(Cortelli et al.4, 2004).

No Brasil, no ano de 2007, o índice era de 
2,98 CPOD aos 12 anos. A OMS sugere um 
CPOD de um 1,0 para o ano de 2010. Em termos 
clínicos práticos, podemos relacionar o risco de 
uma pessoa ter cárie com o seu CPOD. Tal es-
cala indica uma prevalência muito baixa, quan-
do o CPOD varia de 0 a 1,1, baixa prevalência 
quando essa variação é de 1,2 a 2,6, prevalência 
moderada quando o intervalo é de 2,7 a 4,4, pre-
valência alta quando varia de 4,5 a 6,5 e muito 
alta quando o CPOD é igual ou maior que 6,6 
(McDonald e Sheiham5, 1992).

A cárie é considerada uma doença multifa-
torial. Para que se desenvolva, é necessário que 
haja microrganismos patológicos associados a 
uma dieta rica em sacarose e outros carboidra-
tos. Se conseguíssemos controlar essa microbio-
ta, conseguiríamos controlar a existência da do-
ença. Para isso é indicada a remoção mecânica 
do acúmulo de microrganismos com o uso do 
fio dental e da escovação com frequência e ma-
neiras corretas (Cortelli et al.4, 2004).

O hábito de higiene oral está ligado aos fa-
tores culturais locais e ao nível socioeconômico 
da população. Os pacientes em tratamento em 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) são uma 
população selecionada de pessoas que possuem 
ou possuíam algum problema de saúde dental e 
que estão aprendendo métodos de prevenção 
e autocontrole da doença. Os pacientes devem 
ser tratados de maneira integral, considerando-
-se seus problemas de saúde sistêmicos e seus 
problemas de inclusão social, conscientizando-
-os da relevância de manterem sua saúde bucal 
(Cortelli et al.4, 2004).

Atuar na orientação à dieta, outro dos fatores 
de causa da cárie, não é somente indicar quais os 
principais alimentos que a pessoa deve evitar e 
quais deve preferir, mas saber que esse indivíduo 
está inserido em um contexto de vida que pode 
favorecer ou não o acolhimento das instruções 
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que forem passadas pelo dentista. Um exemplo 
clássico é o da população de menor poder aqui-
sitivo. Os alimentos de mais fácil acesso e de 
menor custo em uma culinária baseada em açú-
cares e farináceos são justamente os mais cario-
gênicos. Apesar de possuírem menos nutrientes, 
podem fornecer energia para atividades físicas, 
além de ser, em muitos casos, o principal supri-
mento que a pessoa pode adquirir. Portanto, o 
dentista ou profissional da saúde que estejam 
envolvidos na educação de indivíduos pouco 
instruídos podem complementar essa atividade, 
relembrando seus pacientes da importância de 
se controlar a placa bacteriana repetidas vezes 
por dia, visando evitar o aparecimento da pato-
logia (Cortelli et al.4, 2004).

obJetIVo
Caracterizar uma amostra populacional em 

tratamento em uma UBS (Unidade Básica de 
Saúde) em relação aos costumes de higiene oral, 
observando situações básicas do dia a dia, como 
o uso do fio dental, da escova e do dentifrício, 
no controle de placa bacteriana.

mÉtoDo
Trata-se de um estudo prospectivo, quantita-

tivo e observacional, realizado em um curto pe-
ríodo de sete dias do mês de agosto de 2008 em 
uma UBS da periferia da cidade de Guarulhos 
– SP. A obtenção dos resultados foi realizada 
através de abordagem direta por anamnese em 
questionário oral e exame clínico, colhendo-se o 
CPOD dos pacientes em tratamento. O CPOD é 
amplamente utilizado para medição de avanço 
ou retrocesso de eficácia na melhora da saúde 
bucal de uma população. Informações com res-
peito ao peso, à idade, à altura, à escolaridade, 
ao uso ou não do fio dental e frequência de es-
covação dos dentes foram colhidas individual-
mente através de questionamento direto ao final 
da consulta. Após a obtenção dos dados, foi rea-
lizada uma análise descritiva e cruzamento entre 
as variáveis para visualizar possíveis correlações. 
Todos os pacientes arrolados neste estudo (ou 
seus responsáveis) consentiram na utilização de 

tais informações, através da assinatura de Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Nenhuma 
informação que pudesse identificar os pacientes 
ou a Instituição onde este trabalho foi realiza-
do foi divulgada. Esta pesquisa foi registrada no 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CO-
NEP) sob o nº 285817, sendo aprovado pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa da instituição onde foi 
realizado por estar de acordo com a resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde quanto 
aos seus aspectos éticos e legais.

ResuLtADos
A amostra populacional deste estudo foi 

composta de 12 pessoas, com idade média de 
14,5 ± 7,5 anos. Destes, 2 indivíduos (16%) eram 
do sexo masculino (idades de 3 e 9 anos, com 
média de 6 ± 4,26 anos) e 10 indivíduos (84%) 
do sexo feminino (idades de 9 a 29 anos, com 
media de 16,2 ± 7,07 anos) Quanto à etnia, 66% 
(8 indivíduos) declararam-se brancos, 25% (3 in-
divíduos) declararam-se pardos, e 8% (1 indiví-
duo) declarou-se negro. A média do IMC (altura 
/ peso²) foi de 20 ± 3,5. O CPOD variou de 0 até 
22, com valor médio de 8,0 ± 7,5. Quanto à es-
colaridade, 8 indivíduos (67%) haviam concluído 
o Ensino Fundamental, 2 indivíduos (16%) possuí-
am o ensino médio incompleto, 1 indivíduo (8%) 
completrara o ensino médio, e 1 indivíduo (8%) 
não estava em idade escolar. Nenhum paciente 
declarou possuir Ensino superior. 

Quando avaliamos o nível de escolaridade 
e o CPOD concomitantemente, foi observada 
uma relação positiva, indicando que o CPOD é 
elevado nos níveis educacionais mais básicos. A 
pontuação média do CPOD obtida por indivídu-
os com o ensino fundamental incompleto foi de 
5,75 enquanto nos indivíduos com ensino médio 
incompleto foi de 17,5 e de 12 para ensino médio 
completo, como pode ser observado na Figura 1.

Em relação ao uso de fio dental, apenas 50% 
dos pacientes (6 indivíduos) disseram utilizar-se 
do fio dental regularmente, todos do sexo femi-
nino. Ao confrontarmos o uso de fio dental e a 
pontuação do CPOD, observamos uma maior 
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pontuação em indivíduos que relatavam fazer 
uso regular do fio dental (9) em relação aos que 
não o utilizavam (7), porém não houve signifi-
cância estatística nesses resultados, representa-
dos graficamente na Figura 2.

Analisando-se a etnia dos indivíduos que re-
latavam fazer uso do fio dental de forma regular, 
observou-se que a maior parte da amostra cor-
respondia a brancos (4) seguidos por pardos (2) 
e não houve negros nesse grupo. Outro aspecto 
importante foi a constatação de que 100% dos 
indivíduos entrevistados declararam fazer uso 
da escova e do dentifrício em sua higiene oral 
diária. 

DIscussÃo
Para que exista uma placa bacteriana que 

seja cariogênica é necessária uma dieta que te-
nha um mínimo de carboidratos e um tempo de 
maturação que, geralmente, é de 24 horas. Esse 
tempo varia dependendo da carga de carboidra-
tos da dieta e da resistência do hospedeiro. Isso 
leva a crer que, se uma pessoa conseguisse lim-
par a boca de maneira adequada, bastaria que a 
fizesse apenas uma vez ao dia (DuPont6, 1997). 
No entanto, são vários os nichos de retenção 
de bactérias entre os dentes, local onde só se 
consegue chegar com o uso do fio dental. Além 
disso, a escovação não se mostra totalmente efi-
ciente devido ao não conhecimento integral da 
técnica (DuPont6, 1997). O uso do dentifrício com 
flúor também diminui em muito o índice de cá-
rie, pois deixa o dente mais resistente ao ataque 
ácido dos substratos produzidos pelas bactérias 
da placa cariogênica. Esse uso deve ser frequen-
te, pois o flúor deve estar sempre presente para 
atuar, impedindo a instalação do processo ca-
riogênico. Como é tóxico, deve ser utilizado em 
pequena quantidade, mas constantemente, pois 
não há hora para começar a desmineralizaçao 
do dente (Braga et al.7, 2006). Este trabalho não 
indagou os pacientes entrevistados sobre a pre-
sença de flúor no dentifrício por eles utilizado. A 
educação em saúde feita pelo Cirurgião-dentista 
incentivando a escovação e o uso do fio dental 
é muito importante e deve ser constantemente 
lembrada em consultórios odontológicos de UBS 
(Cortelli et al.4, 2004).

Neste trabalho, em anamnese simples feita de 
forma oral, foram tomados depoimentos de pa-
cientes de uma única UBS da periferia da cidade 
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Figura 1 -  Relação entre escolaridade e pontuação do 
CPOD.
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Figura 2 -  Relação entre uso de fio dental e pontua-
ção do CPOD.
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de Guarulhos. Embora constituam uma amostra 
bastante pequena da população, os pacientes 
eram heterogêneos em idade, com prevalência 
de escolaridade em nível de Ensino Fundamental 
e com fatores sociais semelhantes. Acredita-se 
que esses fatores em conjunto possam ter in-
fluenciado no grau de desconhecimento sobre a 
importância do uso do fio dental, principalmente 
entre os homens.

Na coleta de dados constatou-se um alto ín-
dice de CPOD. Isso mostra que há uma variação 
da prevalência de dentes acometidos (havia in-
divíduos sem nenhum dente cariado e indivídu-
os com cáries em 22 dentes). Esses dados em 
conjunto resultam num alto índice de retornos 
e baixa efetividade do tratamento odontológico. 
Além desse fato, os dados sugerem que o CPOD 
tende a ser maior em indivíduos com maior es-
colaridade, o que difere da literatura que afirma 
que a elevação da escolaridade reduz as pon-
tuações do CPOD, visto que o acometimento 
dentário é uma doença com fundo sociocultu-
ral, já que os pacientes com menor escolaridade 
são, na sua maioria, aqueles que menos usam 
o fio dental e, por consequência, têm maiores 
problemas dentais (Marcenes e Bönecker8, 2000, 
Tomita et al.9, 2005).

O uso do fio dental não foi observado em 
homens e constitui uma prática diária em apenas 
60% dos entrevistados. A visualização desses 
dados em comparação aos índices de CPOD 
nos demonstrou maiores valores deste índice 
entre os pacientes que narraram utilizar o fio 
dental de forma regular, contrariando a literatura 
que afirma que o uso do fio dental previne aco-

metimentos dentários, o que leva a uma diminui-
ção do CPOD avaliado (Trevisan et al.10, 1986).

A etnia relacionada à pontuação do CPOD 
demonstrou que os brancos fazem uso mais 
frequente de fio dental que as demais etnias, 
fato este semelhante ao encontrado na literatu-
ra que justifica essa constatação pela desigual-
dade social remanescente em nossa sociedade, 
acreditando-se que brancos ainda possuem me-
lhor nível socioeconômico quando comparados 
a negros e pardos (Brasil11, 2004, Matos et al.12, 
2002).

Não foi constatado sobrepeso ou obesidade 
entre os indivíduos entrevistados.

coNcLusÃo
Menores índices de CPOD estão associa-

dos à escovação dos dentes e ao do uso do 
fio dental simultaneamente. Os altos índices de 
CPOD, em indivíduos que relataram o uso de 
fio dental, em uma população atendida na pe-
riferia de um município de São Paulo, mostram 
a necessidade da promoção de programas de 
saúde bucal. A educação continuada voltada ao 
conhecimento dos principais métodos de con-
trole da placa bacteriana, o uso do fio dental, a 
correta escovação dentária e uma logística que 
permita conciliar o seu dia a dia com a higiene 
bucal são importantes para o controle da cárie. 
Cabe ao profissional de saúde mostrar da ma-
neira mais notória possível, dentro da linguagem 
cultural dessa população, a importância da higie-
ne e da manutenção da dieta na preservação da 
sua saúde oral. 
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Submissões para a revista Science in Health e todo o trato até a publicação são feitas on line. As ins-
truções para composição do manuscrito estão em “Instruções aos Autores da Science in Health no site: 
http://www.unicid.br/new/revista_scienceinhealth/06_set_dez_2011/revista_scienceinhealth_06.html. 

Seus arquivos devem ser enviados em formato de editor de texto (Word® ou “Rich Text Format”- rtf) 
para o e-mail revistascienceinhealth@unicid.br. Os arquivos para análise por pares serão formatadas em 
PDF, bem como no processamento posterior para edição e publicação. Toda a correspondência a partir da 
submissão inicial, acompanhamento e eventuais revisões serão feitos através de comunicação eletrônica 
por e-mail. 

Os artigos devem ser elaborados em língua Portuguesa corrente ou, a critério do(s) autor(es), opcional-
mente em língua Inglesa. No caso de manuscritos em Inglês, caberá ao proponente a adequação da grafia 
e gramática que será objeto de avaliação pelos pareceristas e comitê editorial. No caso de submissões em 
Português, a editora reserva-se no direito de solicitar ou efetuar (conforme o caso) eventuais modificações 
para adequação do perfeito léxico. Na elaboração do texto dever estar indicados os locais sugeridos de 
inserção de figuras e tabelas e as citações (e referências) bibliográficas devem respeitar a convenção-estilo 
de Vancouver. O texto dever ser digitado em processadores de texto compatíveis com a plataforma Win-
dows, usando preferencialmente as letras em Times New Roman ou Arial, tamanho 12, com espaçamento 
duplo, margens padrão (2,5 cm nas quatro dimensões), justificado à esquerda em páginas numeradas a 
partir do título (página 1). Símbolos devem ser inseridos no texto, no local apropriado, e o uso de caracte-
res especiais deve ser evitado ao máximo. A confecção do arquivo deve respeitar um dos cinco tipos de 
publicações aceitas pela revista, que contêm regras próprias. 
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re l ato de P e squ I sa : Sugere-se que o texto principal deva conter entre 3.000 e 5.000 palavras, 
excluindo referências bibliográficas, e deve ser construído contendo: 

• Página de rosto com o título do artigo em Português e o título em língua Inglesa, nome do(s) 
autor(es), nome do local e afiliação institucional do(s) autor(es), endereço postal, endereço eletrôni-
co e número do telefone do autor correspondente. 

• Um resumo em língua Portuguesa e um outro (abstract) em língua Inglesa, não maior que 250 pa-
lavras cada, com uma lista de até cinco palavras-chave em Português e até cinco palavras-chave 
(keywords) em Inglês. 

• Corpo do texto contendo quatro seções principais: Introdução, Material e Métodos, Resultados e 
Discussão. Figuras e Tabelas devem ser apresentadas após a lista de referências. Numerar figuras 
e tabelas com algarismos (não utilizar números Romanos). 

• Agradecimentos e apoio financeiro, quando houver. 

• Referências bibliográficas. 

• Legendas de figuras. 

MI N I - rev I sõe s .  Manuscritos relativamente curtos (preferencialmente entre 4.000 e 10.000 palavras) 
com a intenção de chamar a atenção para temas específicos incorporando descobertas originais e/ou 
apontando para novas implicações sobre o assunto. O(s) autor(es) deve(m) apresentar uma retrospectiva 
histórica e a seguir discutir aspectos controversos oferecendo a visão e criticismo do(s) autor(es) a respeito 
do assunto. É desejável que se empregue uma linguagem genérica, de modo a ampliar o universo de leito-
res sobre o tema. A página de rosto, resumos (Inglês e Português, de até 250 palavras), agradecimentos e 
referências bibliográficas seguem o padrão determinado para Relato de Pesquisa. O corpo do texto deve 
conter um sumário com o as subdivisões que trata o artigo logo no início sendo seguido pelo desenvol-
vimento do manuscrito. 

PoNto de v I sta .  Textos com um limite máximo de 3.000 palavras e um máximo de 15 referências 
bibliográficas. Compõem-se de uma breve introdução, o desenvolvimento do texto principal e as referên-
cias bibliográficas, podendo prescindir das subdivisões Material e Métodos e Resultados, cujo conteúdo 
de ser diluído ao longo do texto. Ilustrações são limitadas a duas, sejam figuras, tabelas ou sua combi-
nação. Regras para página de rosto e agradecimentos são similares às de Relatos de Pesquisa, porém os 
resumos em Português e Inglês têm restrição de até 150 palavras, mais até cinco palavras-chave. 

re s e N has .  São artigos bastante breves (até 1.500 palavras), onde o(s) autor(es) oferecem um resumo 
e opiniões sobre a leitura de um livro de interesse para as áreas de graduação e pós-graduação da Uni-
versidade Cidade de São Paulo e do público em geral. Uma ilustração pequena (até meia página) pode 
ser aceita. Não são necessárias: a página de rosto, as subdivisões tradicionais no corpo do texto e o(s) 
resumo(s). O texto deve conter, ao final, o Título original e autor do livro resenhado, Editora e ISSN ou ISBN, 
e passará por processo de avaliação pelos Editores. 

cartas ao e d Itor .  A Science in Health está aberta a receber, a qualquer momento, correspon-
dência dos leitores com comentários, críticas e opiniões a respeito do material publicado na própria revis-
ta. Parte da correspondência será publicada, em especial aquela que aponta e questiona aspectos interes-
santes e pertinentes sobre artigos divulgados. Os Editores reservam-se o direito de selecionar e condensar 
partes da correspondência para preservar a natureza científica da revista, de atender aos limites físicos 
do espaço destinado e ainda facilitar a compreensão dos leitores, mas sem modificar o conteúdo original 
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do(s) autor(es). Quando necessário, serão convidados autor(es) do(s) artigo(s) citados para réplicas ou tré-
plicas, no sentido de preservar o espaço destinado ao debate científico e assegurar amplo direito a todos. 

e l abor ação da F IGur as .  Figuras são aceitas em formatos EPS, TIFF, PDF ou JPEG. Importante 
saber que figuras em JPEG não oferecem a necessária definição e podem comprometer a qualidade do 
trabalho a ser divulgado. Utilize um mínimo de 300 dpi de resolução para imagens em preto e branco e 
coloridas e para desenhos (bitmapped line drawings) um mínimo de 1000 dpi. Combinações de ambos 
(bitmapped line/half-tone, coloridas ou gradações de cinza) deverão ser construídas a partir de 500 dpi. 
Quando trabalhar com desenhos vetoriais (EPS), grave os arquivos no modo gráfico. Não trabalhe ou im-
porte imagens usando processadores de texto ou similar. Cada figura deve ser preparada de forma indivi-
dual e compor um arquivo único em uma página ou meia página impressa (limites máximos de 170mm X 
230mm ou 80mm X 230mm, respectivamente). As figuras devem ser referenciadas Figura (abreviatura Fig.) 
e numeradas sequencialmente em ordem de citação e em números arábicos. As legendas devem ser auto 
explicativas e permitir a compreensão do material apresentado sem a necessidade de ler o texto principal. 

e l abor ação de tab e l as .  Tabelas devem ser construídas de modo a serem compreendidas 
sem a leitura do texto, em numeração (arábica) consecutiva de acordo com a ordem de aparecimento e 
citação. Cada tabela precisa conter um título e um cabeçalho e as unidades de medida devem estar clara-
mente indicadas. Colunas e linhas devem ser compostas por grades de tabulação e não por espaçamento. 
Utilize um guia de construção de tabelas em seu processador de texto. Atente para a não duplicidade de 
resultados na combinação de tabelas e gráficos. 

coNs I de r açõe s ét Icas .  Artigos submetidos para publicação precisam conter declaração de con-
duta e, em especial quando tratar de humanos, devem trazer testemunho de que foram aprovados por 
Comissão de Ética em acordo com a Declaração de Helsinke de1964 (http://www.wma.net). Também 
deve explicitamente declarar que as pessoas foram devidamente esclarecidas e que o(s) autor(es) detêm 
o consentimento para inclusão no estudo. Detalhes que permitam a identificação dos sujeitos devem ser 
omitidos. Tratando-se de trabalhos usando modelos animais, estes devem declarar que todo o desenrolar 
experimental foi feito em acordo com os princípios de conduta para uso e cuidado animal, dentro de 
leis específicas. O corpo editorial se reserva no direito de rejeitar manuscritos que não contemplam os 
requisitos acima mencionados. Autor(es) é(são) responsável(is) por falsas declarações ou malversação dos 
princípios acima. 

re F e r Ê Nc Ias .  As referências citadas no texto devem estar presentes na lista de referências (e vice-
-versa). Resultados não publicados e comunicações pessoais não são aceitos como referências e seu uso 
não é recomendado. Caso seja imprescindível, essas citações devem ser seguidas das expressões (resul-
tados não publicados ou comunicação pessoal, respectivamente) no corpo do texto principal. Citações 
de trabalhos aceitos, mas ainda não publicados devem ser sucedidos da informação “in press”. Trabalhos 
em preparação, mas não publicados, não devem ser citados. A revista Science in Health adota o sistema 
autor-data para citação, em conformidade com o determinado no documento Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals [International Commitee of Medical Journal Editors, Ann 
Int Med (126): 36-47, 1997). Assim, as citações no texto devem estar entre parênteses, identificadas pelo 
sobrenome dos autores e o ano da publicação do documento. Elas necessitam ser pertinentes e, quando 
mais de uma, devem seguir a ordem cronológica de aparecimento. Tanto as citações quanto a lista de re-
ferências devem seguir a recomendação do Estilo de Vancouver. A lista de referências deve ser composta 
em ordem alfabética e, se necessário, cronológica. Mais de uma referência de um mesmo autor devem ser 
identificadas com letras minúsculas “a”, “b”, “c”, acrescidas após o ano de publicação 

Provas .  Quando aceito, será enviado ao autor correspondente um arquivo de prova contendo a 
forma editada do artigo, que deverá ser revisado e aprovado pelo autor. Quaisquer correções devem 
ser listadas e apontadas para posterior ajuste. Nessa época não serão aceitas modificações no corpo do 



118118

texto, apenas equívocos de digitação e acertos menores, sem interferência no conteúdo do manuscrito. 

d I re Itos de cóP Ia . A submissão de um manuscrito à Science in Health implica que o material 
não foi publicado (exceto na forma de resumo em anais de congresso ou como parte de monografia, 
dissertação, ou tese do autor) e que não está em processo de submissão em outra revista. A submissão 
ainda implica que o autor correspondente obteve anuência de todos os demais co-autores e que obteve 
tácita autorização dos responsáveis pelos locais onde foi feita a pesquisa. Se aceito o manuscrito, o autor 
correspondente assinará em nome de todos os co-autores um termo de responsabilidade e ciência de 
disseminação das informações nele contidas. 




