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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO 
NORTE –  MT 

 
Nadia Botini*, Alessandra Regina Butnariu, Auclar Felipe Botini, Tassiana Andruchack De 
Azevedo, Talita Hevilla De Souza 
 
*Universidade do Estado de Mato Grosso. nadia_botini@hotmail.com   
 
Palavras - chaves: Epidemiologia, doenças, vetores. 
 

1. Introdução 
Investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos 

notificados (clinicamente declarados ou suspeitos) e seus contatos, que tem por principais 
objetivos: identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão; os grupos expostos a um maior 
risco e os fatores de risco; bem como confirmar o diagnóstico e determinar as principais 
características epidemiológicas. O seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir 
a ocorrência de novos casos (BRASIL, 2005). 

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica permanente 
para os que têm a responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças 
e agravos, tornando disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência 
dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes em uma área geográfica 
ou população determinada. Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se em 
importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização dos serviços de 
saúde, como também para a normatização de atividades técnicas correlatas (BRASIL, 2005). 

Esta estratégia de formação de Sistemas de Vigilância em epidemiologia tem como 
objetivo monitorar indicadores chaves na população geral ou em grupos especiais, que sirvam 
como alerta precoce para o sistema, não tendo a preocupação com estimativas precisas de 
incidência ou prevalência da população geral (BRASIL, 2005). 

Conceitua-se como epidemiologia a abordagem das características das doenças que 
afetam a coletividade e sua interpretação, procurando avaliar se houve variação do número de 
doentes ao longo dos anos, se uma área geográfica tem frequência da doença mais alta do que 4 
outras e se existem características peculiares entre as pessoas com a doença ou condição sob 
estudo, em contraste com aquelas que não apresentam a doença (BARRADAS, 1997). 

A epidemiologia há muito tempo tem sido descrita como o estudo dos determinantes da 
distribuição de doença na população. Os principais determinantes são o tempo, o lugar e a 
pessoa. A distribuição de acordo com esses fatores pode fornecer indícios fortes da causa e do 
controle da doença, bem como da necessidade de serviços de saúde (FLETCHER & FLETCHER, 
2006). 

A epidemiologia é um passo essencial no estudo de uma doença devendo “descrever 
precisamente sua ocorrência na população”. Essa descrição tem como categorias básicas a 
distribuição temporal, espacial e pessoal, para identificar o padrão geral de ocorrência e os grupos 
de risco (BARRADAS, 1997).  

A descrição metódica do comportamento da doença permite a elaboração de hipóteses 
com base na ocorrência usual de doenças conhecidas e possibilita o uso da analogia tanto no 
estudo das doenças novas, quanto na explicação de doenças já conhecidas e os fatores que 
possibilitam as suas variadas manifestações (BARRADAS, 1997).  
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Por isso é importante o estudo epidemiológico das localidades, através dele é possível 
realizar medidas e buscativas para se ter um controle das doenças que acometem a localidade, 
então o presente trabalho tem como propósito traçar o perfil epidemiológico e constatar quais são 
as principais doenças que atingem os moradores do município de Gaúcha do Norte, MT.  

2 – Metodologia 
O estudo foi realizado no Município de Gaúcha do Norte, MT que possui 16.899 Km2 e uma 

população de 6.309 habitantes e fica localizada sob a latitude 13º14'32" sul e a  longitude 
53º04'47" oeste, estando a uma altitude de 0 metros.  O levantamento foi feito na Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Gaúcha do Norte, no período de 05 a31 de julho de 2012 situada na 
Avenida Brasil, nº 898, centro, totalizando 156 horas. 

O presente estudo é do tipo descritivo exploratório realizado através de levantamento de 
dados secundários, esses dados foram coletados na célula de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Gaúcha do Norte, os dados foram obtidos a partir do 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), e foram obtidos dadosdos anos de 
2009, 2010 e 2011. 

Foi realizada uma visita junto com os agentes da vigilância epidemiológica em forma 
conversa informal com moradores da cidade somente pra nível de informação pra ver se eles 
tinham noção de qual doença que mais atingia o município, também foi realizada uma entrevista 
informal com as enfermeiras responsáveis pelas Unidades da Saúde da Família (USF). 

3. Resultados e Discussão 
No período de 2009 a 2001 foram notificados 230 casos de Dengue, 72 de Leishmaniose 

Tegumentar, 7 Hanseníase, 5 Hepatites Virais, 5 Tuberculose, 1 AIDS e 38 outros  tipos de 
doenças que tiveram um número baixo de aparecimento porque apareciam de vez em quando. 

 

 
Figura 1, números de casos 2009 a 2011. 
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Como podemos ver na Figura 1, o ano de 2009 foi o ano de maior incidência de Dengue, 
que é uma doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma 
como se apresente: infecção aparente, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) 
ou síndrome do choque da dengue (SCD). Atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o 
ser humano e constitui sério problema de saúde pública no mundo. Ocorre e disseminam-se 
especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o 
desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquitovetor. 

No município de Gaúcha do Norte isso ocorreu devido à grande quantidade de chuvas e 
descuido da população, na ocasião os agentes de endemias identificaram que os criadouros 
preferenciais dos vetores foram lixos e resíduos orgânicos, como: descartáveis, tampinhas de 
refrigerantes, latinhas, entre outros e água parada. Isso mostra que o lixo doméstico é o grande 
vilão no combate a dengue. A população precisa estar atenta para acondicionar e destinar d e 
forma correta o lixo. Só assim, poderemos evitar a proliferação do mosquito transmissor da 
dengue. 

Segundo Brasil, (2005) Tem sido observado um padrão sazonal de incidência coincidente 
com o verão, devido à maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura nessa estação. É 
mais comum nos núcleos urbanos, onde é maior a quantidade de criadouros naturais ou 
resultantes da ação do ser humano. Entretanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade 
desde que exista população humana susceptível, presença do vetor e o vírus seja introduzido. 

E com isso surgiu a Vigilância entomológica que tem comoas atividades de rotina e reduzir 
os criadouros do mosquito, empregando-se preferencialmente métodos mecânicos. Os larvicidas, 
quando indicados, devem ser empregados somente nos recipientes que não possamser 
removidos, destruídos, descartados, cobertos ou manipulados de forma que se tornem incapazes 
de permitir a reprodução do vetor. As ações de rotina, além de contribuir para a redução da 
infestação por Aedes aegypti, podem evitar a sua reintrodução em outras áreas (BRASIL, 2005). 

 Em segundo lugar com 72 casos veio a Leishmaniose Tegumentar americana (LTA) que é 
uma doença infecciosa, não-contagiosa, causada por protozoário do gênero Leishmania, de 
transmissão vetorial, que acomete pele e mucosas; e primariamente uma infecção zoonótica, 
afetando outros animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. 

Há diferentes subgêneros e espécies de Leishmania, sendo as mais importantes no Brasil: 
Leishmania (Leishmania) amazonensis – distribuída pelas florestas primárias e 

secundárias da Amazônia (Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e sudoeste do Maranhão), 
particularmente em áreas de igapó e de floresta tipo “várzea”. Sua presença amplia-se para o 
Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste (Goiás).  

Leishmania (Viannia) guyanensisaparentemente limitada ao norte da Bacia Amazônica 
(Amapá, Roraima, Amazonas e Pará) e estendendo-se pelas Guianas, é encontrada 
principalmente em florestas de terra firme – áreas que não se alagam no período de chuvas. 

Leishmania (Viannia) braziliensis – tem ampla distribuição, do sul do Pará ao Nordeste, 
atingindo também o centro-sul do país e algumas áreas da Amazônia Oriental. 

O vetor transmissor da LTA pode pertencer a várias espécies de flebotomíneos (conhecido 
como palha, cangalhinha, tatuquira, mulambinho, catuqui, etc.), de diferentes gêneros 
(Psychodopigus, Lutzomyia), dependendo da localização geográfica. Assim como os 
reservatórios, os vetores também mudam de acordo com a espécie de Leishmania. Através das 
conversas informais foi possível perceber que as maiorias dos contagiados com a LTA eram da 
zona rural, isso justifica o alto número de caso já que o vetor da doença é encontrado nas matas 
(BRASIL, 2005). 

Em terceiro lugar apareceu a Hanseníase que é uma doença crônica granulamatosa, 
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Este bacilo tem a capacidade de 
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infectar grande número de indivíduos (alta infectividade, no entanto poucos adoecem (baixa 
patogenicidade), propriedades estas que não são função apenas de suas características 
intrínsecas, mas que dependem, sobretudo, de sua relaçãocom o hospedeiro e grau de 
endemicidade do meio, entre outros. 

 O domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença, embora ainda 
existam lacunasde conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco implicados especialmente 
aquelesrelacionados ao ambiente social. O alto potencial incapacitante da hanseníase está 
diretamenterelacionado ao poder imunogênico do Mycobacterium leprae. A hanseníase pareceser 
uma das mais antigas doenças que acomete o homem. As referências mais remotas datamde 600 
a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, podem ser consideradaso berço da 
doença. A melhoria das condições de vida e o avanço do conhecimento científico modificaram 
significativamente esse quadro e, hoje, a hanseníase tem tratamento e cura (BRASIL, 2005). 

Juntamente com a equipe da vigilância epidemiológica, foram, montado palestras sobre o 
combate a denguecom o objetivo de mobilizar a população para fazer o combate e a prevenção 
ao mosquito da dengue, os agentes fizeram um pedágio para alertar a população quanto aos 
cuidados que devem tomar em casa, com depósitos de água e possíveis locais de criadouros do 
mosquito transmissor da doença“Cerca de 90% dos criadouros do mosquito da dengue estão 
dentro das casas”, diz o panfleto que estava sendo distribuído pelos agentes. Neste ano, a 
Vigilância Sanitária identificou 32 focos do mosquito na cidade, e o trabalho dos agentes está 
sendo reforçado, pois é importante para que a cidade esteja protegida da doença. Por isso o 
panfleto dizia assim “Pedimos a colaboração da população para que receba bem os agentes e 
que faça sua parte em não deixar água parada, porque está é uma questão de saúde pública, ou 
seja, afeta toda a população 

A população deve estar sempre atenta, porque, apesar de os focos terem sido tratados, 
este é um trabalho constante que necessita da colaboração de todos. 

Em relação a Leishmaniose Tegumentar americana foi discutido junto com os agentes a 
possibilidade de marcar uma reunião com os moradores da zona rural, mas até o momento nada 
foi realizado. 
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Gonçalves Soares, Kaliane Zaira Camacho Maximiano da Cruz 
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Palavras chave: Micobactérium tuberculosis, Bactéria, Mau de Hansen. 
 

1.Introdução 
A Hanseníase é doença infecciosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, 

(ARAÚJO, 2003). Afeta a pele, sistema nervoso periférico e, ocasionalmente, outros órgãos e 
sistemas (SOUZA, 1997). 

É uma doença fácil de diagnosticar, tratar e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e 
tratada tardiamente pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas 
lesões que os incapacitam fisicamente, de evolução lenta, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, 
principalmente nos olhos, mãos e pés (BRASIL, 2002). 

Nos indivíduos que adoecem, a infecção evolui de maneiras diversas, de acordo com a 
resposta imunológica, específica, do hospedeiro, frente ao bacilo esta resposta imune constitui um 
espectro, que expressa as diferentes formas clínicas da doença com uma resposta imunológica 
competente, o indivíduo evolui para a forma clínica localizada e não-contagiosa da doença; se 
esta competência não é efetiva, uma forma difusa e contagiosa é desenvolvida (SOUZA, 1997). 

Manifesta-se em dois pólos estáveis e opostos (virchowiano e tuberculóide) e dois grupos 
instáveis (indeterminado e dimorfo) em outra classificação a doença é dividida em forma 
tuberculóide, borderline ou dimorfa que são subdivididos em dimorfa-tuberculóide, dimorfa-dimorfa 
e dimorfa-virchowiana, e virchowiana a baciloscopia é o exame complementar mais útil no 
diagnóstico o tratamento da hanseníase compreende: quimioterapia específica, supressão dos 
surtos reacionais, prevenção de incapacidades físicas, reabilitação física e psicossocial a 
poliquimioterapia com rifampicina, dapsona e clofazimina revelaram- muito eficaz e a perspectiva 
de controle da doença no Brasil é real no curto prazo (ARAÚJO, 2003). 

O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia 
aproximadamente 94% dos casos conhecidos nas Américas e 94% dos novos diagnosticados são 
notificados pelo Brasil (ARAÚJO, 2003). O Estado de Mato Grosso apresenta uma das situações 
mais desfavoráveis no Brasil no que se refere à hanseníase, mantendo altos coeficientes de 
detecção nas últimas décadas (QUEIROZ, 2009). 

Fica evidente a necessidade de investir na produção de conhecimentos de áreas básica e 
aplicada que viabilizem uma maior compreensão dos mecanismos de transmissão da infecção, da 
efetividade dos métodos de prevenção e controle, serão essenciais na “erradicação” da infecção 
pelo M. leprae (MARTELLI et., al., 2002). 

Portanto este trabalho tem como finalidade avaliar a prevalência de casos de hanseníase 
no Município de Tangará da Serra – Mato Grosso entre os anos de 2001 a 2012. 
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2.Material e Métodos 
Os dados foram obtidos por meio do site DATASUS do Ministério da Saúde 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php no link Informações da Saúde Business 
Intelligence (BI) após no link Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) – Situações de Saúde – 
Indicadores de Morbidade – Aids. 

De acordo com informações no site (DATASUS)  a plataforma adota arquitetura de 
servidores computacionais que permitam a construção de Data Warehouses/Data Marts apoiados 
por metodologia de modelagem multidimensional e automatização do processo de transformação 
e carga em bancos de dados integrados. Esses bancos de dados são construídos com séries 
históricas, oriundas dos sistemas transacionais estruturados ou não, que podem contemplar 
camadas de agregações (cubos) permitindo cruzamentos entre elas. A utilização de softwares 
com propriedades Online Analytical Processing (OLAP), também incorporados aos acervos do 
DATASUS, permitem a construção de relatórios e painéis gráficos (dashboards) de alta 
performance e variadas representações estatísticas e matemáticas.	  

3.Resultados e Discussão 
Os dados demonstraram as taxas de detecção a partir de um quantitativo de 87.145 

habitantes no município de Tangará da Serra/MT, englobando taxas de acometimento em 
menores de 15 anos e detecção de grau II e população geral sendo evidenciado logo abaixo pela 
(Tabela 1). 

Tabela 1 – Taxa de detecção de casos de Hanseníase entre o ano de 2001 a 2012: 
Ano Taxa de detecção em 

menores de 15 anos 
Taxa de detecção com grau II de 

deformidade 
Taxa de detecção na 

pop. geral 
2001 53.64 1.64 316.79 
2002 104.30 9.57 362.17 
2003 121.71 6.20 366.14 
2004 78.96 0.00 318.58 
2005 65.13 2.84 260.46 
2006 22.60 0.00 174.25 
2007 68.45 2.69 259.60 
2008 69.36 6.26 216.60 
2009 36.61 2.44 120.79 
2010 14.47 7.19 77.90 
2011 14.15 7.03 92.59 
2012 9.23 6.88 73.44 
Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE - Junho/2013 

A maior taxa de detecção em menores de 15 anos foi no ano de 2003 com 121.71 em 
aproximadamente 90.000 habitantes, e já a menor foi no ano de 2012 tabela 1 e figura 1, devido 
possivelmente ações em políticas públicas implantadas pelo Ministério da Saúde a fim de 
erradicar a doença não só no município de Tangará da Serra mas em todo o Brasil. 

 A taxa de detecção com grau II foi maior no ano de 2002 com 9,57, e a menor no ano de 
2006 tabela 1 e figura 1, esta menor taxa deve-se possivelmente a falta de busca ativa no 
município avaliado, uma vez que a doença ataca lentamente o organismo e o grau II de 
acometimento se dá mais brandamente que quando não tratada deforma o organismo muitas 
vezes de forma irreversível. 

 Quando se avalia a taxa de detecção na população geral evidencia-se maiores valores no 
ano de 2003 com 366.14 em 87.145 habitantes quando se avalia holisticamente os dados nota-se 
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que os valores vem diminuindo conforme os anos passam, sendo a menor taxa avaliada 
encontrada no ano de 2012 correspondendo a 73.44 tabela 1 e figura 1 em 87.145 habitantes 
indicando que as políticas e ações em saúde estão funcionando exponencialmente no município 
de Tangará da Serra/MT. 

	  
Figura 1 – Indicadores epidemiológicos - Prevalência de Hanseníase em pacientes 

pertencentes ao município de Tangará da Serra – MT – Taxa por 100.000 habitantes/ano Fonte: 
Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / IBGE - Junho/2013. 

O Brasil continua sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia 
aproximadamente 94% dos casos conhecidos nas Américas e 94% dos novos diagnosticados são 
notificados pelo Brasil (ARAÚJO, 2003). 

 No entanto as ações preventivas, promocionais e curativas que vêm sendo realizadas com 
sucesso pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), já evidenciam um forte comprometimento com 
os profissionais de toda a equipe, com destaque nas ações do agente comunitário de saúde, que 
vive e vivência, em nível domiciliar (BRASIL, 2002). Sendo evidenciado neste trabalho para o 
município de Tangará da Serra/MT. Inclusive as campanhas de vacinações que incluem a BCG 
como meta, como: Multivacinação que engloba todas as vacinas, e especificamente contra o 
Bacilo da tuberculose e hanseníase que são do mesmo gênero Mycobacterium mudando apenas 
a espécie tuberculosis acomete a doença da Tuberculose e leprae Hanseníase. 

Entre as medidas de controle da hanseníase está a vacinação BCG intra-dérmica (BCGid), 
única vacina contra tuberculose e hanseníase disponível nos serviços de saúde (MARTELLI et., 
al., 2002). 

O BCGid é uma cepa atenuada do Mycobacterium bovis, utilizada pela primeira vez em 
1921 na França, enquanto vacina contra tuberculose, por Albert Camette and Camille Guérin, 
origem do nome BCG ( ROSEN, 1994 apud MARTELLI et., al., 2002 ) 

A Hanseníase é uma doença diretamente ligada à pobreza, condições sanitárias e de 
habitação, visto que a aglomeração de pessoas é responsável pela maior disseminação do bacilo 
através da via respiratória, além disto, em linhas gerais, é uma doença resultante da falta de 
acessibilidade dos sistemas de saúde, pois o diagnóstico é eminentemente clínico e seu 
tratamento não exige custos elevados nem instrumentos de maior complexidade tecnológica 
(SAVASSI, 2010). 

Todavia com a evolução nos sistemas de saúde, mais complexidades inclusive mais rede 
de assistenciais em diversos lugares que antes não contemplavam redes, favorecem a eliminação 
da doença, uma vez que as equipes estão se comprometendo mais e mais, e em países de 
primeiro mundo a doença está quase erradicada, isso indica que esta doença está ligada 
diretamente a condições de pobreza/higiênicas sanitárias e de habitação. 

Há de se ressaltar que o tratamento do paciente com hanseníase é fundamental para curá-
lo, fechar a fonte de infecção interrompendo a cadeia de transmissão da doença, sendo portanto 
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estratégico no controle da endemia e para eliminar a hanseníase enquanto problema de saúde 
pública, o tratamento integral de um caso de hanseníase compreende o tratamento quimioterápico 
específico - a poliquimioterapia (PQT), seu acompanhamento, com vistas a identificar e tratar as 
possíveis intercorrências e complicações da doença e a prevenção e o tratamento das 
incapacidades físicas (BRASIL, 2002). 

Há necessidade de um esforço organizado de toda a rede básica de saúde no 
sentido de fornecer tratamento quimioterápico a todas as pessoas diagnosticadas 
com hanseníase, o indivíduo, após ter o diagnóstico, deve, periodicamente, ser visto 
pela equipe de saúde para avaliação e para receber a medicação, na tomada 
mensal de medicamentos é feita uma avaliação do paciente para acompanhar a 
evolução de suas lesões de pele, do seu comprometimento neural, verificando se há 
presença de neurites ou de estados reacionais, quando necessárias, são orientadas 
técnicas de prevenção de incapacidades e deformidades, são dadas orientações 
sobre os autocuidados que ela deverá realizar diariamente para evitar as 
complicações da doença (BRASIL, 2002). 

4.Conclusão 
Pode-se concluir que a Hanseníase no Município de Tangará da Serra entre os anos 

avaliados (2001 a 2012) diminuiu significativamente, devido principalmente por ações de busca 
ativa sendo realizadas pelas Equipes Saúde da Família por meio de atividades de Educação em 
Saúde afim de sanar a doença neste município primordialmente por ações estratégicas 
desenvolvidas pelo Ministério da Saúde aplicada ao município de Tangará da Serra, aliando a 
mudança de fatores socioeconômicos indexados a melhores condições sanitárias e higiênicas 
limitando assim taxas expressivas de prevalência de Hanseníase e multiplicação do bacilo neste 
município. 
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1.Introdução 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS, sigla em inglês) é uma doença infecciosa 

caracterizada por mudanças em sua evolução (SOUZA et al., 2013).  
Tem como códigos B20-B24 da CID-10 (Brasil, 2008) é uma doença que ataca o sistema 

imunológico humano, é causada pelo vírus HIV, acomete pessoas em todo o mundo, dentre estas 
existem pessoas que possuem um risco maior de acometimento pela doença (grupo de risco) não 
só para HIV como também outras doenças viróticas como: Hepatites, Infecção pelo papilomavírus 
humano (HPV), Vírus T-linfotrópico humano (HTLV), entre outras, geralmente estes grupo são 
usuários de drogas que compartilham seringas, pessoas que não se previnem durante o ato 
sexual, enfim que trocam material biológico contaminado pelo vírus, em todo o mundo a doença 
vem acometendo diversas pessoas, inclusive com taxas expressivas desde a América Central 
com índice de infecção alarmante, como, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e 
Oceania quando comparados. 

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS está, cada vez mais, se constituindo em 
um sério problema no contexto da Saúde Pública, Teve seu início na década de 1980, nos 
Estados Unidos, e ingressa no século XXI desafiando a comunidade científica (CECHIM & SELLI 
2007). 

A epidemia da infecção pelo HIV e da AIDS constitui fenômeno global, dinâmico e instável, 
traduzindo-se por verdadeiro mosaico de sub-epidemias resultante das profundas desigualdades 
da sociedade brasileira, a propagação da infecção pelo HIV e da AIDS revela epidemia de 
múltiplas dimensões que vem sofrendo transformações epidemiológicas significativas (BRITO, et 
al., 2000). 

Esta doença por diversas literaturas já é considerada uma epidemia em todo o mundo, por 
tanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a Prevalência da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) no Centro-Oeste Brasileiro por meio de dados obtidos do site do Ministério da 
Saúde DATASUS em um período de 11 anos. 

2.Material e Métodos 
Os dados foram obtidos por meio do site DATASUS do Ministério da Saúde 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php no link Informações da Saúde Business 
Intelligence (BI) após no link Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) – Situações de Saúde – 
Indicadores de Morbidade – Aids. 

De acordo com informações no site (DATASUS)  a plataforma adota arquitetura de 
servidores computacionais que permitam a construção de Data Warehouses/Data Marts apoiados 
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por metodologia de modelagem multidimensional e automatização do processo de transformação 
e carga em bancos de dados integrados. Esses bancos de dados são construídos com séries 
históricas, oriundas dos sistemas transacionais estruturados ou não, que podem contemplar 
camadas de agregações (cubos) permitindo cruzamentos entre elas. A utilização de softwares 
com propriedades Online Analytical Processing (OLAP), também incorporados aos acervos do 
DATASUS, permitem a construção de relatórios e painéis gráficos (dashboards) de alta 
performance e variadas representações estatísticas e matemáticas. 

3.Resultados e Discussão 
Os dados demonstraram uma pesquisa englobando na Região do Centro-Oeste um total 

de 467 municípios e gerando uma pesquisa com 14.993.194 habitantes. 
Tabela 1 - Taxa de incidência da Síndrome da Imunodeficiência adquirida: 

Ano Taxa de 
incidência 

Taxa de 
mortalidade Taxa de incidência em menores de cinco anos 

2001 17.50 6.28 5.08 
2002 21.37 6.28 7.20 
2003 20.53 6.34 6.51 
2004 20.04 6.11 5.97 
2005 19.42 5.99 5.96 
2006 18.68 5.89 5.37 
2007 18.85 5.98 5.33 
2008 20.30 6.18 5.42 
2009 19.93 6.31 5.18 
2010 19.57 6.35 5.95 
2011 20.14 6.28 5.34 
Fonte: Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / SIM / IBGE - 

Janeiro/2014 

 
Figura 1 – Representação da Taxa de incidência por meio do gráfico de linhas Fonte: 

Dados trabalhados, pelas áreas técnicas, a partir dos bancos: SINAN / SIM / IBGE - Janeiro/2014. 
Observa-se a menor incidência de acometimento pela Aids foi no ano de 2001 com uma 

taxa de 17.50, e a menor taxa de mortalidade foi no ano de 2006 correspondendo a 5.89, já os 
maiores valores foram evidenciados no ano de 2002 com uma taxa incidência de 21.37 e a maior 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

III	  Ciclo	  de	  Estudos	  em	  Biologia	  de	  Tangará	  da	  Serra	  
II	  Ciclo	  Nacional	  de	  Estudos	  de	  Biologia	  

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

13 

taxa mortalidade no ano de 2010 com 6,35, no entanto observa-se um valor próximo desta taxa no 
ano de 2003 com 6.34, nota-se que a média de incidência para todos os anos foi de 19,66 e para 
a taxa de mortalidade foi de 6,17 Tabela 1 e Figura 1. 

 A taxa maior incidência em <5 anos foi no ano de 2002 e a menor foi em 2001 e a média 
entre os anos para a taxa de incidência em menores foi de 5,75 Figura 1. Ainda não se tem 
definido/preconizado por autor ou até mesmo pelo Ministério da Saúde uma estimativa aceitável 
para o acometimento pela doença, no entanto são dados alarmantes uma vez que a disseminação 
da doença pode ser simples de pessoa para pessoa ocasionando um crescimento exponencial. 

O preservativo é ainda o método mais eficaz contra o HIV AIDS entretanto no ano de 2001 
a 2011 não houveram diminuição significativa na prevalência, possivelmente pela população não 
usar adequadamente o preservativo, ou até mesmo não usar, partilhar de algum equipamento 
contaminado com vírus entre outras causas que podem estar contribuindo para a homogeneidade 
dos valores entre os anos. 

As mudanças no perfil da AIDS no Brasil devem-se à difusão geográfica da doença a partir 
dos grandes centros urbanos em direção aos municípios de médio e pequeno porte, ao aumento 
da transmissão por via heterossexual e ao persistente crescimento dos casos entre usuários de 
drogas injetáveis, implicando no crescimento substancial de casos em mulheres, o qual tem sido 
apontado como uma das mais importantes características do atual quadro da epidemia no Brasil, 
outro achado relevante é que frequência do uso de preservativo aumenta de acordo com o grau 
de escolaridade, enquanto o uso de drogas diminui com o aumento da escolaridade. Esses 
resultados corroboram os estudos realizados em outros países em que jovens e adolescentes de 
baixo nível de instrução e baixo nível socioeconômico são mais susceptíveis às infecções 
sexualmente transmissíveis (BRITO, et al., 2000). 

A disseminação da infecção entre as mulheres pesquisadas ocorre, de maneira geral, por 
seu parceiro e por via sexual, usuários ou não de drogas injetáveis(CECHIM & SELLI 2007). E 
quando acomete é devastadora.  

Cechim & Selli (2007) em seu artigo: Mulheres com HIV/AIDS: fragmentos de sua face 
oculta, analisaram, fatores geradores de medo em mulheres soropositivas, e nas entrevistas 
obtiveram frases como: 

“(...) na hora bate o medo e o desespero, a gente fica sem chão, toma um susto pela gente 
e pelos familiares (...)” 

“(...) minha cabeça se desestruturou, mudou o jeito de viver com meus filhos, me isolei de 
todo o mundo, prefiro não falar com ninguém (...)”. 

“(...) sou uma inútil, no trabalho me sinto cansada e fraca, mas não posso falar, tenho 
medo de perder o emprego (...)”. 

“(...) naquele dia já me senti uma morta, a vida perdeu a graça, achei que era o meu fim 
(...)”. 

Pode-se perceber que esta enfermidade por até então não se ter cura, desestrutura 
gravemente o psicológico tanto da pessoa quanto de todo os familiares, portanto há a 
necessidade de um comprometimento de profissionais da saúde especializados em orientações 
frequentemente com todas as pessoas que são infectadas, uma vez que há casos de pessoas que 
até mesmo tentam e/ou tiram a vida por não conhecer esta moléstia. 

Ressalta-se ainda que o Ministério da Saúde investe pesado todos os anos em Retrovirais, 
Educação em Saúde em comerciais televisivos e notas em rádio entre outros meios, sobre a 
importância da doença e o grau de impacto que ela tem sobre a vida das pessoas de modo geral. 

De acordo com Pereira (2014) a vulnerabilidade está relacionada ao comportamento e aos 
hábitos de vida, diante da possibilidade de infectar-se ou adoecer e relaciona-se a infecção por 
HIV e o uso de outras drogas e orientação homossexual/bissexual entre homens e mulheres, e o 
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uso de álcool e outras drogas e união estável para as mulheres, e o parceiro usuário de drogas 
e/ou portador de HIV e DST para ambos os sexos.  

Destaca-se ainda que os dados obtidos do site DATASUS podem ser mais elevados uma 
vez que existe os exames falso negativos e inclusive localidades isoladas como (povoados, vilas e 
distritos) que não fazem o uso de nenhum exame de detecção para o HIV, possivelmente podem 
estar acometidos pela doença no entanto não fazem parte da pesquisa uma vez que não foram 
notificados, e estão disseminando a doença para outras pessoas e ou que até mesmo o vírus 
fique incubado anos e anos sem se manifestar sendo assim disseminado. 

O HIV/AIDS necessita ser tratado como um fenômeno social sem fronteiras que atinge 
adultos, jovens e crianças (CECHIM & SELLI 2007). 

4.Conclusão 
A partir destes dados pode-se observar que a Aids na Região Centro Oeste não houve 

diminuição entre o período avaliado, e isso deve-se, possivelmente por falta de: Educação em 
Saúde, Fatores Socioeconômicos, Uso de drogas injetáveis, não uso de preservativo e/ou mal 
uso.  

Por meio deste estudo sugere-se uma constante avaliação associando a Educação em 
Saúde permanente em Municípios não só da doença mais sobre a contaminação/troca de material 
biológico entre pessoas, inclusive em faixa etárias sexualmente ativas a fim de sensibilizar a 
população, distribuição de preservativos não só em redes de saúde mais em outros locais 
públicos. 

Sensibilizar a população com palestras rotineiras ilustrando o correto uso dos 
preservativos, elucidando a autoproteção.  

Entre outras políticas afim de minimizar as taxas de incidência de acometimento pela Aids 
na região Centro Oeste. 
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1.Introdução 
O queijo fresco do tipo Minas Frescal é um dos mais populares do Brasil, sendo 

produzido em larga escala e consumido por todas as camadas da população em diversas 
refeições durante o ano todo. É uma variedade não maturada, para o consumo imediato e 
de curta durabilidade no mercado (Furtado, 1999). 

Segundo Hoffman et al. (1995), por ser de fabricação simples e de baixo custo, o 
queijo Minas Frescal representa a maioria dos queijos comercializados em feiras livres, 
bares e mercearias, sendo armazenados em sacos plásticos comuns, amarrados ou 
fechados com um fecho metálico, sem usar vácuo. Sena et al. (2000) confirmam que, por 
este produto apresentar elevado rendimento na fabricação, é comercializado a preço 
acessível a uma grande faixa da população. 

De acordo com Salotti et al., (2006), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o 
queijo minas frescal é definido de duas maneiras: com alta umidade (46%) ou com muita alta 
umidade (55%), tendo bactérias do leite, em grande quantidade e viáveis, além de queijo com 
muita alta umidade (55%) produzidos por coagulação enzimática, sem a ação de bactérias do 
leite, incluindo o minas frescal correspondente. Segundo o mesmo autor o queijo caseiro 
apresenta grande teor de umidade, é perecível e passa por muitas manipulações, motivos estes 
que contribuem para a contaminação, multiplicação e sobrevivência de bactérias muitas vezes 
patogênicas ou que produz metabólitos microbianos e provocar infecções e/ou intoxicação 
alimentar em humanos.  

Segundo Santos et. al., (2009), o queijo Minas Frescal foi originado em Minas Gerais, 
portanto é brasileiro. É produzido em várias regiões brasileiras, pois é aceito pelo comercio, assim 
é integrante as mesa do brasileiro. Sua fabricação é utilizado starter mesofílica do tipo O, 
composto por microrganismos Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus lactis subsp. 
Cremoris, mas, em laticínios brasileiros, há substituição da cultura por ácido láctico, evitando a 
produção do ácido láctico dos micro-organismos durante o armazenamento.  

Segundo Loguercio & Aleixo (2001) os coliformes termotolerantes se localizam no trato 
gastrointestinal de animais de sangue quente, também em humanos. Inclusive, há tempos, é 
usado para avaliar os padrões higiênicos de alimentos. De acordo com Pinto et. al, quando esses 
coliformes são encontrados em alimentos processados é indicativo de contaminação pós-
sanitização ou pós-processo, demonstrando higienização e sanitização fora dos requisitos 
necessários para o processamento dos alimentos. Mas são destruídos pela pasteurização. 

Os coliformes totais pertencem a família Enterobacteriaceae que fermentam lactose 
durante 24-48 horas a temperatura de 32-37°C. Sua forma é de bacilo Gram negativo, podendo 
ser aeróbios ou anaeróbios facultativos. Já os coliformes termotolerantes ou fecais são oriundas 
das fezes humanas ou de animais de sangue quente, tendo a possibilidade de causar diarreia e 
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outros problemas intestinais. No queijo provocam a deteorização, estufamento e fermentação fora 
do normal, além da entrada de outros micro-organismos. (FERREIRA, et al. 2011). 

Em termos gerais, dentro do campo da microbiologia de alimentos, sem dúvida as 
contaminações microbianas dos alimentos são indesejáveis inclusive nocivas. Este aspecto é 
encarado com tal rigor que para se conhecer a existência de possíveis deficiências higiênicas, as 
quais implicaria em contaminações alimentares, voltasse com atenção para grupos de 
microrganismos, desde aqueles considerados indicadores, como também para os patogênicos 
que encontram no alimento o meio propicio para desenvolvimento e até mesmo a liberação de 
substâncias tóxicas (Franco & Almeida, 1992). 

O presente estudo tem como objetivo detectar a possível presença de coliformes totais em 
uma amostra do queijo Minas Frescal produzido de forma artesanal no sítio e outro industrializado 
do supermercado em Tangará da Serra - MT. 

2. Material e Métodos 
Os materiais utilizados foram: Almofariz; Erlenmeyer; Tubos de ensaio; Tubinhos de 

Durhan; BOD; Pipeta; Boneca; Esponja; Béquer; Balança; Câmara de Fluxo Laminar. 
Inicialmente foram feitas duas coletas do queijo Minas Frescal industrial e artesanal, 

acondicionado em saco polietileno esterilizado dentro de caixa isotérmica. Com o auxílio de uma 
faca esterilizada e um béquer estéril pesou-se 25 gramas de queijo. Em câmara de fluxo laminar a 
amostra foi triturada no almofariz esterilizado e transferida para um erlenmeyer abrigando 225 mL 
de solução salina peptona estéril 0,1 %, com o intuito de conseguir a diluição inicial (10-1). Em 
seguida foi transferido um ml daquela diluição para um tubo contendo nove ml de solução salina 
peptonada, dessa forma tem-se a diluição 10-2, assim seguem as transferências para os tubos da 
diluição 10-3 até 10-7. 

Para o teste presuntivo foi utilizado o caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) em tubos 
contendo nove ml com tubinhos de Durhan invertidos. Partindo das diluições 10-3, 10-4 e 10-5 foram 
transferidas uma alíquota de um ml em três séries de três tubos também com o caldo (LST). 
Posteriormente os tubos foram incubados durante 24 horas a uma temperatura de 35° C. Após 
esse período houve a prova presuntiva, que indica a presença ou ausência de coliformes totais, se 
haver turvação com formação de gás o teste presuntivo seria positivo se não, negativo. Neste 
caso foi positivo. Foram anotados os resultados e feito a determinação do numero mais provável 
(NMP) de coliformes totais/cem ml na tabela de diluições inoculadas. 

No teste confirmativo usou-se o Caldo lactosado bile verde brilhante (CLBVB) a 2% nos 
tubos tendo tubinhos Durhan invertidos, os tubos de ensaio foram enumerados consecutivamente 
das diluições da amostra, sempre com a mesma proporção de tubos positivos do teste anterior. 
Inoculou-se os tubos com caldo (CLBVB) com 30 µl dos tubos que turvaram e produziram gás da 
prova presuntiva. Foram incubados durante 24 horas em temperatura de 35°C. Em fim os tubos 
de ensaio foram observados para detectar a turvação com produção de gás. Este teste confirma a 
presença de coliformes totais na amostra do alimento e anotou-se a quantidade de tubos (CLBVB) 
positivos para a classificação do NMP de coliformes totais/100 ml na tabela apropriada para as 
diluições inoculadas. 

3.Resultados e Discussão 
Embora no presuntivo tenha obtido turvação em três tubos de 10 -3,um de 10 -4 e um de 10 

-5, assim também ocorreu com o  teste do queijo artesanal. A análise finalizou-se no segundo 
teste, o confirmativo que não produziu gás em nenhum tubo de Durhan com caldo lactosado bile 
verde brilhante (CLBVB) a 2%, dessa forma obteve-se resultados satisfatórios uma vez que não 
foi confirmada presença de micro-organismos patogênicos na amostra de queijo analisada. Como 
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no segundo experimento o teste presuntivo e confirmativo teve resultado positivo em todos os 
tubos, indica que o queijo estava impróprio para o consumo, pois havia confirmação de coliformes 
totais na amostra examinada. Já no primeiro não apresentava confirmação para coliformes totais, 
estando este próprio para o consumo humano. 

Segundo os testes realizados apenas um queijo (amostra 1) estava apto para o consumo 
humano pois não apresentava coliformes totais, já a segunda amostra estava imprópria para o 
consumo humano devido a confirmação de coliformes totais. 
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1- Introdução 
Atualmente a família Lythraceae possui aproximadamente 32 gêneros e 600 espécies. 

Esta família é um dos maiores representantes entre as Myrtales sendo um grupo monofilético 
(GRAHAM et al., 2005; APG, 1998; JUDD et al., 2009). São plantas de terrenos pedregosos e 
pobres, ocorrem predominantemente em capoeiras e capoeirões também frequentes em plantas 
isoladas em áreas de pastagens, produz uma grande quantidade de sementes dispersas pelo 
vento (LORENZI, 2002). Seu porte é arbustivo, com folhas opostas ou verticiladas, às vezes 
alternas, com estípulas pequenas (LORENZI, 2002; BARROSO et al., 1991; BARROSO et al., 
2004). 

As Lythraceae do Cerrado possuem características importantes para a espécie, que são os 
nectários extraflorais, dos quais muitas vezes alguns tipos de insetos se alimentam e 
consequentemente polinizam flores (VOGEL, 1974; VOGEL, 1990; ELIAS, 1983; MEIRA, 2000). 

Nectários são glândulas secretoras de néctar, presentes em caules jovens, pecíolos, 
estípulas, lâminas foliares e estruturas reprodutivas (FAHN, 1979, 2000). O néctar proveniente 
dos nectários contém uma alta proporção de açúcares (15-75% por peso seco), quantidades 
significantes de aminoácidos e pequenas proporções de outros compostos orgânicos (GALETTO 
e BERNARDELLO, 1992; KOPTUR, 1992; FAHN, 1979). Essas glândulas são estruturalmente 
diversas e podem ou não serem vascularizadas (BENTLEY, 1977; DIAZ-CASTELAZO et al., 
2005). 

Os nectários extraflorais são intimamente envolvidos com a polinização. O volume e a 
composição química do néctar podem estar relacionados com o requerimento energético do 
agente polinizador. Os principais coletores de néctar são as formigas (BLÜTHGEN et al., 2000). O 
efeito protetor conferido às plantas inclui a redução da presença de herbívoros e predadores de 
sementes (NASCIMENTO e DEL-CLARO, 2010; SMILEY, 1986) e o aumento do crescimento e 
sobrevivência das plantas. 

 A função ecológica dos nectários foi motivo de debates controversos no passado 
(BENTLEY, 1977), entretanto, evidências para a hipótese “protetora”, atração de insetos 
benéficos, é amplamente aceita (BENTLEY, 1977; KOPTUR, 1992), embora esta função não seja 
aplicada a todos os nectários (BLÜTHGEN e REIFENRATH, 2003). 

Da grande diversidade de famílias das angiospermas pelo menos 68 são portadoras de 
nectários, sendo estes mais frequentes nas dicotiledôneas.  

Physocalymma scaberimum Pohl., pertence à família Lythraceae é popularmente 
conhecida como aricá, pau de rosa e nó-de-porco. Apenas os nectários de Lafoensia foram 
estruturalmente descritos. Apesar da existência de relatos sobre nectários em diversas espécies 
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de Lythraceae, estudos interdisciplinares que legitimem a identificação destas glândulas como 
nectaríferas foram realizados em apenas algumas espécies (GRAHAM, 1993). Esta verificação 
tornou-se necessária a partir do trabalho realizado em Lafoensia vandelliana por Meira (2000), em 
que estruturas antes descritas como hidatódios foram descritas como nectários. 

Além dos nectários, as obras clássicas de revisão apresentam as seguintes estruturas 
secretoras em órgãos vegetativos e reprodutivos de espécies de Lythraceae: tricomas, coléteres, 
cavidades, “receptáculos” e “sacos taníferos” (FAHN, 1979). 

Desta forma um melhor entendimento destes nectários é importante o estudo da anatomia 
e a análise química do exsudato. Essas informações também são importantes para sistemática 
podendo servir de base na delimitação de táxons. 

O presente trabalho tem como propósito caracterizar morfologicamente os órgãos 
vegetativos foliares de Physocalymma scaberimum Pohl., com ênfase nas estruturas secretoras. 

2- Materiais e Métodos 
O Estágio supervisionado de bacharelado II foi desenvolvido em Tangará da Serra no 

laboratório de Botânica do Centro de Pesquisa, Estudos e Desenvolvimento Agro-ambientais 
(CPEDA), da Universidade do Estado do Mato Grosso, de 07 de maio a 08 de junho de 2012, 
situado na Rodovia MT – 358 km 07, Jardim Aeroporto - Tangará da Serra / MT, totalizando 160 
horas. 

Foram realizadas coletas para identificar e marcar os indivíduos no perímetro urbano do 
município de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso (14º37'10" S e 57º29'09" W), a 427 m de 
altitude, Av. Ismael J. do Nascimento com a rua Quarenta e quatro (Figura 1); o material 
testemunho foi providenciado para cada indivíduo através da coleta de ramos e o depósito das 
exsicatas no Herbário Tangará (TANG). Todo o material testemunho foi identificado por 
especialistas. 

Para a caracterização estrutural o material coletado foi fixado em FAA (formol, ácido 
acético glacial e etanol 50% na proporção de 1:1:18) (JOHANSEN, 1940) por 24 horas. Estes 
materiais foram mantidos em bomba de vácuo por 48 horas e estocados em etanol 70%. As folhas 
foram isoladas e desidratados em série butílica (álcool butílico terciário), incluídos em resina 
plástica e seccionados transversal e longitudinalmente em micrótomo rotativo (LUPETEC MRP-
03) (Figura 2). Os cortes seriados foram corados preferencialmente com Safranina e Azul de astra 
(GERLACH, 1969). 

Figura 1. Imagem do perímetro urbano da cidade de Tangará da Serra-MT. Google Maps. 
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Figura 2. Micrótomo de mesa (LUPETEC MRP-03). 

3-Resultado e Discussão 

3.1- Caracterizações Anatômica 
Lâmina Foliar 
As células epidérmicas apresentam parede de contorno levemente ondulado. Essa 

característica é de utilidade taxonômica para muitos grupos (LOURTEIG, 1986). Poucos trabalhos 
discutem o contorno das células epidérmicas para a família, para Koehrenia madagascarenis e 
Lourtella resinosa, Graham et al., (1986) descreve as paredes de retas a levemente onduladas 
(Figura 3A). 

Como visualizada nos cortes transversais a cutícula é espessada. A espessura da cutícula 
da espécie em estudo, pode estar associada às condições ambientais na qual está inserida. Visto 
que as espécies que apresentam cutícula espessada ocorrem em cerrados (LORENZI, 1992) 
(Figura 3B). 

Em corte transversal observa-se na espécie em estudo a presença de idioblastos 
mucilaginosos tanto na epiderme adaxial quanto abaxial. A secreção contida nestas células foi 
identificada como polissacarídeo a partir da aplicação de teste de PAS e vermelho de rutênio. A 
epiderme é constituída por uma única camada de células e os idioblastos secretores são poucos. 
A presença de idioblastos secretores em Physocalyma é bem retratada por Solereder (1908). 
Segundo Bass e Gregory (1985) é comum a presença de células secretoras de mucilagem nas 
folhas com maior frequência na superfície adaxial, no mesofilo e no tecido fundamental. Van Vliet 
e Bass (1975) ressaltam também a importância da presença destas células para separação de 
grupos dentro da família (Figura 3C-D). 
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As folhas de P. scaberrimum são hipoestomáticas, o que está de acordo com o encontrado 
na literatura para a família (Metcalfe e Chalk, 1950). Os estômatos são anomocíticos (Figura 3A), 
tricomas estão ausentes. 

O mesofilo é dorsiventral. São bem visíveis o parênquima paliçádico com paredes 
uniformemente espessadas e justapostas, e na superfície adaxial e o parênquima lacunoso mais 
frouxamente arranjado (Figura 3B). Meira (2000) e Metcalfe e Chalk (1950), também encontraram 
características semelhantes para outros gêneros da família. 

Os feixes vasculares são bicolaterias. De acordo com Solereder (1908) está é uma 
característica que distingue toda a ordem Myrtales a qual o grupo é pertencente. É visível uma 
banda de fibras proeminentes envolvendo os feixes medianos. Colênquima também está presente 
na face adaxial destas nervuras (Figura 3C). 

A estrutura anatômica foliar da espécie em estudo segue o padrão geral descrito para a 
família. Contudo, o trabalho ainda está em andamento para a avaliação de outras características 
secretoras da espécie. 
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Figura 3. A. Vista geral da folha de Physocalymma scaberrimum Pohl. B. Corte transversal 
evidenciando mesofilo. C. Corte transversal evidenciando a presença de calota de fibras no 
mesofilo. D. Idioblasto secretor na porção epidérmica. Ep- Epiderme; pp – parênquima paliçádico; 
pl- parêqnuima lacunoso; fb- fibras; fv- feixes vasculares. 
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1 - INTRODUÇÃO 
Na medida em que os agrupamentos humanos foram tornando-se mais complexos, houve 

a necessidade de se criar organizações que tivessem como cunho a transmissão da herança 
cultural, tal como a escola. No entanto, “a educação não é, porém, a simples transmissão da 
herança dos antepassados, mas o processo pelo qual se torna possível a gestação do novo e a 
ruptura com o velho”. (Aranha; 1996) 

A educação trabalha com o indivíduo como um todo e o ensino já nos vêm diferenciar, 
somente, porque é o processo de transferência de conhecimentos onde cada um busca a 
aprender cada vez mais sobre determinado assunto ou situação.  

Para Aranha (1996) “a educação deve instrumentalizar o homem como ser capaz de agir 
sobre o mundo e ao mesmo tempo, compreender a ação exercida”, nesse contexto abordaremos 
o assunto DENGUE na escola, pois a escola ideal transmite, e não dissocia os conceitos de 
trabalho, cultura e educação. 

O papel da educação é realizado por várias instâncias, como a Igreja, a família, os meios 
de comunicação, e o lazer. Essas entre outras são conhecidas por educação informal, de acordo 
com a moral de cada grupo freqüentado. O assunto abordado será trabalhado em uma educação 
formal onde se dá na escola, para tanto, supondo um grupo de profissionais, especialmente 
instruídos, para exercer determinadas funções e elaborar um projeto de ação mais efetiva. 

 Desse modo expõem-se pensamentos, comportamentos e conhecimentos específicos, 
reunidos com um só objetivo: ensinar, transmitir o que lhe é pedido e de sua competência. 

O professor será um instrumento de mediação entre a criança e os modelos sociais. 
Provavelmente a vida num grupo de criança não basta para assegurar sua formação social, pois, 
os conflitos emergem ao tentarem compreender o mundo de adulto que elas também vivem, o 
porquê de serem mandadas por alguém e terem que obedecer para aprender, o que é certo para 
o adulto não é para elas. 

Entra aí a função do/a professor/a, mediar esse conflito fazendo a escola uma extensão da 
casa, onde o que é o certo para os pais passará a ser mais comum na realidade da criança, pois 
os objetivos serão os mesmos. 

Sendo assim, a abordagem do assunto Dengue na Escola será tratada de forma que uma 
a forma do saber informal do/a aluno/a, de acordo com a comunidade onde ele/a vive, vinculando 
ao saber formal que a escola oferece, tendo assim um trabalho onde as esferas família, educação, 
saúde e sociedade estarão trabalhando como uma “rede” para o bem estar da criança, do 
adolescente, que se transformam no bem estar comum. 

A dengue é hoje a mais importante arbovirose que afeta o homem e constitui um sério 
problema de Saúde pública no mundo, especialmente na maioria dos países tropicais, onde as 
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condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, o 
principal mosquito vetor (Manual de Dengue – Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente; 
1996:9). 

O Aedes aegypti é um mosquito fácil de ser identificado tanto morfologicamente como 
biologicamente, em conseqüência de seus hábitos diurnos e sua elevada domesticidade (Resumo 
dos principais caracteres morfológicos diferenciais do Aedes aegypti e do Aedes albopictus; 
1989). 

Diante do problema, propomos um trabalho que visa a prevenção, aproximando o 
conhecimento sobre as causas e o meio de controle, da educação, levando os alunos a saber o 
que é, e como se previne. 

Como estratégica de combate ao mosquito da Dengue, a Organização Mundial da Saúde- 
OMS, desde o final do século passado, considera o controle e a prevenção da dengue uma das 
suas prioridades e, para atingir esse objetivo, adotou, em 1995, um programa mundial. 
Atualmente, o controle dessa doença baseia-se primariamente no controle do vetor, já que não 
existe ainda vacina licenciada para uso humano, apesar de intensa pesquisa nesse campo nos 
últimos 30 anos (Braga; 2002). 

Este controle é primordial para que se mantenha em níveis aceitáveis a incidência de 
casos. Cremos que este controle só pode ocorrer por meio da conscientização da população, 
introduzindo o problema na educação como forma,  de propor entre os alunos o debate do 
assunto expandindo, entre sua comunidade, a conciência da necessidade de se manter o 
controle, tornando-se parceiro, enquanto não se chega a uma solução definitiva. 

A gravidade potencial do dengue clássico e as possibilidades de surto de dengue 
hemorrágico fundamentam a necessidade de integração dos níveis Federal, Estadual, Municipal e 
da comunidade, visando, em curto prazo, uma efetiva vigilância epidemiológica, incluindo o 
correto acompanhamento clínico da dengue em toda sua variedade, até que se consiga a 
erradicação do vetor (Manual de Dengue – Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente; 
1994:6). 

Como a dengue é uma doença sazonal que se transmite primordialmente durante o verão, 
a época mais quente e chuvosa do ano e que corresponde também à época da multiplicação do 
inseto vetor, e como ela tem um comportamento local, vale dizer que em cada região tem um 
comportamento diferente (Manual de Dengue –Vigilância Epidemiológica e Atenção ao Doente; 
1996:6). 

Com o Programa Nacional de Controle de Dengue (PNCD), anunciado pela Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA, descarta-se a idéia de erradicação do mosquito e trabalha com a 
premissa de que a doença depende mesmo de controle e do engajamento da população e para 
conscientizar a população, a campanha desenvolve estratégias com ênfase na promoção de 
ações de mobilização social procurando envolver e mobilizar as pessoas para eliminar o foco dos 
mosquitos (Plano Nacional de Controle do Dengue; 2002:2).  

Pensando assim enfocar a escola, pois com a educação e não somente o ensino, trará 
melhores resultados à redução dos casos de dengue. As crianças de 0 (zero) a 7 (sete) anos de 
idade estão no momento  de descobrimento, onde tudo que o cerca é novidade, as crianças e os 
adolescentes de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos de idade estão em uma fase onde se começa 
querer confiar em alguém ou em alguma coisa, é um momento de rebeldia mas onde se espelham 
em algo que lhe é interessante, se envolvem facilmente e neste momento  podemos alcançar 
essas crianças e adolescentes e desenvolvermos, conjuntamente, esta conscientização, sendo 
possível, em união, amenizar ou até mesmo erradicar o foco do dengue em determinada região de 
abrangência. 
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Pois a doença depende da existência de uma população humana concentrada e suscetível 
e a ocorrência não tem diferencial socioeconômico, ela ataca tanto ricos como pobres, o que 
ocorre é o risco geográfico e não só o social (Plano Nacional de Controle do Dengue; 2002:6). 

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, os órgãos de saúde utilizam várias 
abordagens para equacionar o problema do controle do dengue, como a realização de campanhas 
educativas por meio de veículos de comunicação de massa, dentre outros. 

Através deste trabalho, questiona-se: por que o número de notificações vem aumentando 
ano a ano? Será que as ações educativas (anúncios, panfletagens, entre outros) não chegam até 
a população? 

A causa para o aumento de casos é a falta de interesse da população em estar fazendo a 
sua parte no controle do vetor. 

Nesse momento a “escola” é o meio principal, pois se os/as alunos/as forem incentivado/as 
a estarem sempre promovendo essa campanha em conjunto com a classe discente, a escola 
realmente terá o papel educativo e não somente de ensino como estamos vendo acontecer. Mas 
será que o motivo é baixa escolaridade? A baixa renda desses moradores não permite que os 
mesmos entendam e pratiquem as propostas dos órgãos públicos.  Pesquisando diretamente a 
população de baixa renda, constatamos através de diálogos que a preocupação maior se dá com 
o desemprego, onde as pessoas se encontram no meio de um caminho desesperador. A condição 
precária de vida desencadeia a baixa estima, encaminhado para um processo de desanimo e 
desconfiança nas ações propostas pelos órgãos públicos, onde há muita promessa e pouco se 
cumpre.  

A instituição da educação detém forças que permanecem ocultas. 
Detendo-se no valor desse poder, colocamos em prática, questionários, com crianças e 

adolescentes do Colégio Mendel que se encontra na região da Baixada Cuiabana, onde 
obtivéssemos um resultado positivo, em que 50% dos alunos responderam corretamente. 

O objetivo principal para a elaboração deste trabalho é a orientação de crianças do Ensino 
Fundamental para a prevenção do vírus do Dengue. 

2 - METODOLOGIA 
A atual capital Mato-Grossense foi fundada em 1719, pelo Bandeirante Pascoal Moreira 

Cabral e Miguel Sutil, às margens do Córrego da Prainha, devido à descoberta de ouro nas, mais 
tarde denominadas, "Lavras do Sutil". Abundante, este ouro atraía povoadores provenientes tanto 
da Europa como dos estabelecimentos agrícolas do litoral do país. Com isso, um pequeno arraial 
foi se formando.  
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Figura -01- Mapa do Município de Cuiabá 

Fonte: IPDU 
 
O município de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, teve um crescimento acelerado 

a partir da década de 70, registrando urna média de crescimento de 7,8% ao ano e, da década 
seguinte, de 7%. Na década de 90 este crescimento anual esteve em torno de 2%.  

As causas do intenso crescimento da população encontram-se na migração, relacionadas 
com as aberturas das frentes pioneiras, sobretudo no Norte do estado, durante os anos setenta. 
Nos anos oitenta, o crescimento foi atribuído à absorção de migrantes procedentes de áreas rurais 
do próprio estado e de migrantes de retomo de outras frentes pioneiras. Possui uma população de 
483.346 habitantes, sendo que 476.532 habitantes residem na zona urbana e 6.814 na zona rural. 
A temperatura média de 24ºC; maior máxima de 43ºC. As principais atividades econômicas são as 
Indústrias, o comércio e a agroindústria.  

Os dados secundários levantados na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e 
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso foram trabalhados em forma de gráficos onde 
estão distribuídos como: 

Dengue clássica, febre hemorrágica de dengue (fhd) - síndrome do choque de dengue, 
ignorados ou brancos (ign/branco) e casos descartados;. 

No ano de 2004, os dados serão discutidos de forma completa abrangendo todas as 
formas de dengue, devido esse ano não possuir dados anuais e sim uma parcial até o mês de 
junho. 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Como podemos observar dos dados obtidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá 

e Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, os casos de dengue são mostrados nas 
Figuras 02 a 05 que se encontram na seguinte ordem. A Figura apresenta os dados obtidos para o 
Distrito Sanitários Norte no ano de 2002. 

Observa-se que todos os bairros apresentaram casos de dengue, sendo o Jardim Vitória o 
de maior ocorrência. O bairro não apresenta serviços de coleta de esgoto a exemplo do que 
ocorre com 80% dos demais bairros da capital, a coleta de lixo é realizada pelo setor de serviços 

Dist. Sanitário Leste 
Dist. Sanitário Norte 
Dist. Sanitário Oeste 
Dist. Sanitário Sul 
 

 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

III	  Ciclo	  de	  Estudos	  em	  Biologia	  de	  Tangará	  da	  Serra	  
II	  Ciclo	  Nacional	  de	  Estudos	  de	  Biologia	  

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

29 

urbanos, mas a população joga lixo em terrenos baldio (exemplo). Não é dotado de malha 
asfáltica o que colabora para a formação de poças d’água no período de chuvas. 

   Figura 02 - Total de casos Dengue Distrito Sanitário Norte – 2002. Fonte: SES/MT 
 
Nesse ano os bairros que apresentaram os maiores números de casos notificados foram 

os seguintes: o Jardim Vitória com 96 casos, CPA III com 64 casos, Jardim Florianópolis com 43 
casos; 

A Figura 03 mostra os dados de 2003 do Distrito Norte: 

Figura 03 – Total de casos de Dengue Distrito Sanitário Norte – 2003. Fonte: SES 2004. 
No Distrito Norte é possível observar que novamente o bairro jardim Vitória apresenta o 

maior número de casos e que teve um aumento de notificações. 
Nesse ano os bairros que apresentaram os maiores números de casos notificados foram 

os seguintes: o Jardim Vitória com 104 casos, CPA III com 95 casos, CPA IV com 81 casos e CPA 
II com 54 casos. 

Na Figura 04 - apresentamos dados do Distrito Norte, no ano de 2004: 
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Figura 04 - Total de casos Dengue Distrito Sanitário Norte – 2004. Fonte: SES/MT 
 
Neste gráfico podemos observar que mesmo estando trabalhando com dados até junho, 

notamos a presença do Bairro Jardim Vitória com maior número de casos e que ainda não 
estamos no período de chuvas, período este onde o numero de casos tendem a aumentar. 

E os bairros que apresentaram os maiores números de casos notificados são: o Jardim 
Vitória com 07 casos, Tancredo Neves com 04 casos, CPA I com 02 casos, Novo Paraíso com 02 
Casos e Jardim Umuarama com 02 casos. 

Na Figura 05 observa-se o gráfico geral de Dengue no período de 2002 a Junho de 2004, 
no município de Cuiabá. 

Na figura 05, podemos ver que as notificações aumentam de ano a ano e que passam por 
investigação, e que no final podemos observar que há um número significativo de casos 
descartados, ou seja, que não foram confirmados como dengue, e dessa forma podemos propor 
sempre a participação popular e privilegiar a atuação conjunta entre usuário e serviço, em que 
sejam sinalizadas pela própria comunidade as suas potencialidades, deficiências e dificuldades no 
contexto da prevenção como forma de estabelecer um compromisso com as pessoas e garantir a 
confiança necessária para que os agentes atuem no espaço privado. 

Como podemos observar os dados obtidos na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde, em relação ao número de casos notificados sofreram um aumento relevante 
com o passar dos anos e teve alteração entre bairros e distritos de ano a ano. A situação começa 
a ficar extremamente preocupante quando analisamos os dados e comparamos os anos de 2002 
e 2003 onde encontramos um aumento de casos. 
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Figura 05 - Total de Casos de Dengue no período de 2002 a Junho de 2004. Fonte: 
SES/MT. 

 Cuiabá apresenta ainda sérios problemas de ordem social, econômico, de infra – 
estrutura como saneamento básico, moradia, assistência e educação. 

E quanto ao envolvimento efetivo da população podemos dizer que as instituições 
governamentais dificilmente transformarão questões de interesse social em pauta da agenda 
pública, se não utilizarem estratégias de divulgação junto aos meios de comunicação de massa. 
Como um campo destinado às mediações em uma sociedade marcada pela complexidade, a 
mídia tornou-se, atualmente, indispensável às organizações e aos poderes para a circulação de 
suas mensagens e representa uma das mais importantes instâncias de construção de sentidos e 
significados sociais. 

De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde no período entre janeiro a 
outubro de 2004 foram notificados 93 casos suspeitos de dengue clássica e 01 caso de FHD em 
Cuiabá. No ano anterior nesse mesmo período foram notificados 3.281 casos e 18 casos de febre 
hemorrágica de dengue. Comparando os dois períodos nota-se que houve uma expressiva 
redução quanto à notificação e a forma grave da doença. O padrão de transmissão em 2004 
apresenta diferenças em relação a 2003, casos confirmados por critérios laboratoriais encontram-
se praticamente dispersos em bairros isolados do município, totalizados em 16, notadamente pela 
ausência de aumento expressivo de casos e ou circulação viral de um mesmo sorotipo.   

 A Vigilância está envolvida em todas as fases da erradicação do dengue, fornecendo 
informações, indicadores e analise da situação Epidemiológica do agravo no Estado e para que 
esse serviço continue sendo oferecido com eficiência, em especial no caso da dengue. Faz-se 
necessária a colaboração da população, dos agentes de saúde e demais profissionais de saúde. 
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AVERIGUANDO O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE UMA 
UNIVERSIDADE DE TANGARÁ DA SERRA-MATO GROSSO SOBRE AS 

PRINCIPAIS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DSTS). 
 
Nadia Botini, Auclar Felipe Botini, Talitha Hevilla de Souza, Tassiana Andruchak de Azevedo, 
Divina Sueide de Godoi 
 
Palavras – Chaves: Educação sexual, Acadêmicos, DSTs. 

 

1. Introdução 
Hoje em dia a educação sexual vem sendo muito discutida e adotada por vários 

professores, e se tornando necessária para o processo de formação dos educandos. Muitos 
professores se sentem constrangidos e inseguros sobre essa tarefa, já que muitos deles não 
foram preparados para abordar a sexualidade no âmbito escolar (Peres, 2002). 

 As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) estão entre as cinco principais causas 
de procura por serviço de saúde no Brasil e podem provocar sérias complicações, tais como 
infertilidade, abortamento espontâneo, malformações congênitas e até a morte, quando não 
tratadas. Além disso, aumentam a chance, em pelo menos dez vezes, de contaminação pelo HIV 
(Fernandes et al., 2000). São doenças de difícil detecção, uma vez que acarretam poucos 
sintomas visíveis e, muitas vezes, apresentam-se de forma assintomática. 

As DSTs são doenças de difícil detecção, principalmente entre as mulheres, pois 
apresentam poucos sintomas, o que torna o tratamento dificultoso, podendo trazer consequências 
secundárias severas que prejudicam a saúde reprodutiva e o bem-estar das pacientes (Ministério 
da Saúde, 2011; Doreto e Vieira, 2007). 

As doenças Sexualmente transmissíveis (DSTs) e AIDS infectam anualmente centenas de 
indivíduos e milhares de reais são destinados para campanhas e tratamento destas doenças. Com 
aumento da incidência destas doenças em populações mais pobres e a crescente notificação em 
cidades do interior do País, o seu controle torna-se extremamente necessário, (Ministério da 
Saúde, 2011). 

No estado do Mato Grosso, esta doença que causa incontáveis prejuízos a saúde humana 
infectou 527 pessoas no ano de 2010, sendo o segundo estado da região centro oeste com maior 
índice de casos, ficando atrás somente do estado de Goiás com 840 novos casos (ministério da 
Saúde, 2011). 

Com base nisso, essa pesquisa teve o objetivo de averiguar o conhecimento das principais 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS, seus sintomas, tratamentos e métodos de 
prevenção dos acadêmicos da Universidade de Tangará da Serra - Mato Grosso. 

2. Materiais e Metódos  
Este trabalho foi realizado em uma das universidades de Tangará da Serra – MT, e o 

grupo que foi estudado foram acadêmicos de semestres distintos, para a obtenção dos dados foi 
realizado uma pesquisa qualiquantitativa e foi aplicado um questionário estruturado composto por 
questões fechadas e abertas, dividido em duas partes que está em anexo. 

 A primeira parte consistiu no questionário socioeconômico, onde perguntamos idade, 
sexo, situação conjugal atual, se tem vida sexual ativa, quantos parceiros tiveram e se atualmente 
tem parceiro sexual, frequência do uso de preservativo na relação sexual. Na segunda parte as 
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perguntas foram relacionadas ao levantamento de doenças que os acadêmicos consideram como 
DST, formas de contaminação destas doenças, prevenção, tratamento e aonde adquiriu o 
conhecimento sobre as mesmas. 

Os dados obtidos foram analisados e apresentados em forma de gráficos e tabelas, 
utilizando o software Microsoft Excel 2010. 

3. Resultados e Discussão 
Foram respondidos 50 questionários, onde a maioria dos acadêmicos pesquisados 

apresentou ter entre 20 – 23 anos, esta faixa etária era esperada pelos pesquisadores, pelos 
semestres que foram estudados. Em relação a gênero e estado civil houve uma grande diferença 
entre o sexo masculino e feminino, (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Porcentagem de idade, gênero e estado civil declarados por acadêmicos de 
Tangará da Serra, MT. 

Idade %    Gênero 
            
% Estado civil % 

17 - 
19 38 % Masculino   14 % Solteiro 88 % 
 
20 - 
23  52 % Feminino 86 % Casado 12 % 
 
24 - 
28  10 %         
  100 %   100 %  100 % 

 
A iniciação da vida sexual nos dias de hoje acontece de forma precoce entre adolescentes 

tem acarretado uma preocupação cada vez maior entre profissionais de saúde, pais e professores 
em decorrência da falta de conhecimentos sobre uso de métodos contraceptivos (Lopes e Maia, 
1993).  

Como é possível ver na figura 1, 81% dos entrevistados tem vida sexual ativa, somente 
19% dos entrevistados não tem visa sexual ativa. Esse fator também faz com que seja cada vez 
mais crítico o quadro de jovens que iniciam suas relações sexuais e passam por uma gravidez 
indesejada. 
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Figura 1. Vida sexual ativa. 
 

Podemos observar na figura abaixo que 16% dos entrevistados nunca se relacionaram 
sexualmente, e que 26 % estão iniciando sua vida sexual, mas pela faixa etária dos pesquisados 
constamos que a maioria dos entrevistados já possui uma vida sexual ativa, pode ser devido ao 
fato de os adolescentes de hoje em dia começarem a se relacionar mais cedo. 

 A literatura científica afirma que o uso freqüente de cigarro ou maconha e haver tido relação 
sexual de forma não planejada sob a influência de álcool aumentam as chances de ter múltiplos 
parceiros no último ano para homens e mulheres. É importante salientar que os referidos 
comportamentos de risco podem estar relacionados com o caráter exploratório da adolescência, 
pois esta população é caracterizada pela busca de sensações novas (Silva, 2007). 
 

 
 

Figura 2. Quantidade de parceiros que os entrevistados já tiveram. 
 

Entre os acadêmicos pesquisados 42 % relataram que possui parceiro estável e 58% não 
possui parceiro estável ao compararmos com relatos de literatura, aos resultados encontrados na 
pesquisa são discrepantes.  

Essa faixa etária dos acadêmicos é conhecida como uma fase de intensa rotatividade, e 
não de fixação de parceiros. Podemos encontrar uma justificativa na forma de se responder, como 
não é inquirido sobre o tempo da exclusividade, pode-se concluir que, para os jovens, ter um 
parceiro há um mês significa ter parceiro fixo exclusivo (Rodrigues, 1993). De acordo com Coelho 
(1996) esses parceiros fixos podem ser relacionamentos de curta duração, embora exclusivos 
durante tal período, destacando que as jovens, “apesar de namorarem muito, geralmente são 
monogâmicas (fiéis ao atual namorado)”. 
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Figura 3. Parceiros estáveis. 

 
Quando foram perguntados sobre a utilização do preservativo em suas relações sexuais 

somente 26% dos acadêmicos utilizam com frequência preservativos, 18% usa as vezes, 10% 
nunca usam e 46% optaram por não responder a questão, os acadêmicos  deixam de usar 
preservativos por alguns fatores, como a confiança ou estabilidade da relação afetiva, a aparência 
de baixo risco por constituírem um casal e a submissão da mulher ante a atitude masculina de 
rejeição a camisinha (Taquette, 2004). 

 
Figura 3. Utilização de preservativos nas relações. 

 
Quando perguntados se utilizaram preservativo na última relação somente 36% dos 

acadêmicos utilizaram e 64% não utilizaram, segundo Pinho et al. (2002) o uso de preservativo 
aumentou entre os jovens, mas ele ainda não é utilizado por todos e nem em todas as relações 
sexuais.  

Dentre os muitos estudos que têm sido realizados tendo como objeto os adolescentes e o 
uso de métodos de proteção/contracepção, vários demonstram que o conhecimento sobre os 
métodos anticoncepcionais existentes é elevado, o que não implica necessariamente o uso 
adequado ou regular destes e, apesar do aumento considerável desse uso nos últimos anos, 
ainda deixa a desejar (Castro et al.,2004). 

 O uso do preservativo é determinado por fatores não só de ordem sociocultural, como 
também de ordem situacional e individual, quando analisamos os fatores que apareceram 
associados ao uso do preservativo nos dois eventos estudados, observamos que o pertencimento 
social e a idade da iniciação sexual exercem forte influência para ambos os sexo (Paiva, 2003).  
Os dados analisados sobre a prevalência do uso do preservativo entre os jovens corroboram a 
literatura sobre o tema, que aponta para o aumento do uso em relação há alguns anos atrás. 
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Figura 4. DSTs conhecidas. 

 
Dos acadêmicos que foram entrevistados, 100% identificaram a AIDS como uma das 

doenças sexualmente transmissível. Segundo o autor Suplicy (1991), a população e 
principalmente os adolescentes necessitam ser esclarecidos de que o vírus da AIDS não está 
mais circunscrito aos chamados grupos de risco, mas envolve a todos, independente de classe 
social, raça, sexo, idade, crença religiosa, desde que não se protejam em seus relacionamentos 
sexuais. E com 85% a gonorréia e sífilis ficaram em segundo lugar das doenças sexualmente 
transmissível. 

Os acadêmicos apresentaram um alto nível de conhecimento na identificação das doenças 
sexualmente transmissíveis fazendo referência a fala de Knobel (1992) onde a partir do instante 
em que o indivíduo se integra à sua genitalidade, este passa a dominar sua conduta e aspirações, 
fazendo com que os mesmos se interessem pelos perigos que essas doenças representam a suas 
respectivas saúdes.  
 

 
Figura 5.  Formas de contaminação. 
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Os adolescentes apresentam maiores riscos de contrair uma DST por razões associadas à 
tendência de ter maior número de parceiros, sucessivos ou simultâneos; de envolver-se em 
relações sexuais não protegidas; e de serem menos seletivos na escolha de parceiros. Com o 
processo de ampliação da fase da adolescência (iniciação sexual precoce e casamento tardio), o 
tempo de exposição aos riscos de contrair uma DST é maior (Moreira, 2002). Outros métodos de 
contaminação também são conhecidos, porém pouco discutidos pela mídia o que gera um menor 
conhecimento do assunto. 
 
 

 
Figura 6.  Formas de prevenção. 

 
Não discutir prevenção é permanecer cego diante do fato de que as relações sexuais de 

jovens se modificaram, são legítimas e constituem um direito. No que concerne à reprodução, as 
mulheres continuam sendo culpabilizadas por engravidar; os homens, absolvidos ou esquecidos 
de sua participação no evento; e aos poderes públicos é reclamado simplesmente o planejamento 
familiar sem considerar a etapa necessária da educação sexual que é um instrumento que 
poderia, de fato, fazer com que a contracepção e a proteção nas relações sexuais se integrassem 
de maneira regular na vida dos jovens (Heilborn et. al. 2006). 
 
Tabela 2. Porcentagens de tratamentos conhecidos pelos acadêmicos. 

 Tratamentos % 
 
Antibiótico 60 % 
AZT 30 % 
Chá  10 % 
Vacinas 20 % 

   
É preocupante a situação do conhecimento que os acadêmicos pesquisados tem a 

respeito do tratamento das DSTs listadas por este trabalho, o uso de um complexo composto por 
várias drogas que em conjunto formam o coquetel é utilizado no Brasil no tratamento da AIDS, e é 
oferecido gratuitamente aos infectados pelo retrovírus (Ministério da Saúde, 2002).  

Camisinha	  100%	  

Anticoncepcional	  80%	  

Diu	  30%	  

Pílula	  do	  dia	  seguinte	  25%	  
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A sífilis, por outro lado, é uma doença bacteriana causada pelo Treponema pallidum, e é 
tratada a partir de antibióticos e 60 % dos acadêmicos escreveram antibióticos como um dos 
tratamentos. Esta doença é de grande importância para a saúde do país, onde, estimou-se que 
somente no ano de 2005, 12 mil novos casos de sífilis no Brasil foram relatados (Ministério da 
Saúde, 2002). 

Assim como a sífilis, a gonorréia é causada também por uma bactéria (Neisseria 
gonorrhoeae), e é tratada pela ingestão de antibióticos (ministério da Saúde, 2002). Segundo a 
pesquisa realizada, a maioria dos acadêmicos demonstrou saber que este os antibióticos são 
usados no tratamento das DSTs. 

Quando perguntados onde eles adquiriram as informações sobre as DSTs 100% dos 
entrevistados responderam que foi na escola que eles obtiveram essas informações,  

4. Considerações Finais 
Esta pesquisa visou conhecer o nível de conhecimento dos acadêmicos de uma 

universidade do município de Tangará da Serra, MT. A maioria dos acadêmicos mostrou ter algum 
tipo de conhecimento em relação as DSTs. 

A maioria dos acadêmicos também declarou já terem realizado a primeira relação sexual, 
porém é observado que aproximadamente metade dos acadêmicos utiliza efetivamente do 
preservativo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, nos levando a concluir 
que os acadêmicos não reconhecem a importância de se realizar a prática sexual com proteção. 

 Além disso, os resultados estão fortemente tendenciados pela ordem das alternativas do 
questionário, onde as primeiras alternativas foram assinaladas com uma alta frequência, 
revelando sua marcação proposital, fez com que comprometesse resultado final da pesquisa 
apresentada.  

5. Referências Bibliográficas 
 
CASTRO M. G, ABRAMOVAY M, SILVA L. B. Juventudes e sexualidade. Brasília: 
UNESCO Brasil; 2004. 
COELHO J. E. A adolescente e o ginecologista. MIP Boletim Informativo do Movimento de 
Integração de Profissionais de Saúde para Adolescentes, Recife, abr./jun. 1996. v. 2, n. 2, 
p. 23, c.1,2. 
 
DORETO, D. T. e VIEIRA, E. M. O conhecimento sobre doenças sexualmente 
transmissíveis entre adolescentes de baixa renda em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 
Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 10, p. 2511-2516, 2007. 
 
FERNANDES, A. M. S.; ANTONIO, D. G.; BAHAMONDES, L. G. e CUPERTINO, C. 
V.Conhecimento, atitudes e práticas de mulheres brasileiras atendidas pela rede básica 
de saúde com relação às doenças de transmissão sexual.Cad Saúde Pública, v. 16, n. 1, 
p. 103-12, 2000. 
 
HEILBORN, M.L.; AQUINO, E.M.L.; BOZON, M.; KNAUTH, D.R. O aprendizado 
daSexualidade: reprodução e trajetórias sociais de jovens brasileiros. Rio de Janeiro: 
Garamond/Editora Fiocruz; 2006. 
 



	  

UNIVERSIDADE	  DO	  ESTADO	  DE	  MATO	  GROSSO	  	  
III	  BIOTA	  

III	  Ciclo	  de	  Estudos	  em	  Biologia	  de	  Tangará	  da	  Serra	  
II	  Ciclo	  Nacional	  de	  Estudos	  de	  Biologia	  

28	  a	  30	  de	  Maio	  de	  2014	  
ISSN	  2175-‐6392	  

 

Apoio: UNEMAT/Tangará da Serra; Núcleo de Educação em Ciências Tabebuia aurea 
(NECTAR) 

40 

KNOBEL, M. Orientação familiar. Campinas: Papirus, 1992. 
 
LOPES, G.; MAIA, M. Desinformação sexual entre gestantes adolescentes de baixa 
renda. Rev. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim epidemiológico AIDS/DST. Ministério da Saúde.Brasília 
DF 2011. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Dermatologia na Atenção Básica de 
Saúde. 1ª edição. - Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
 
MOREIRA, M. de M. Adolescentes e jovens do sexo masculino: riscos de contrair 
HIV/AIDS ou DST ou engravidar uma parceira. In: XIII Encontro da Associação Brasileira 
de Estudos Populacionais. 2002. Ouro Preto, Minas Gerais: Anais, 2002. 
 
PAIVA V, VENTURI G, FRANÇA Jr. I, LOPES F. Uso de preservativos. Brasília: Ministério 
da Saúde; 2003. 
 
PERES, W. S. Sexualidades, adolescência e educação. Londrina, 2002. 
 
PINHO M. D. G, BERQUÓ E, LOPES F, OLIVEIRA K. A, LIMAL. C. A, PEREIRA N. 
Juventudes, raça e vulnerabilidades. Revista Brasileira de Estudos Populacionais2002; 
19:277-94. 
 
RODRIGUES, A. P, SOUZA, M. C. B, BR A S I L ,  R.  MA R I A  C.,  CA RAKUHANSY,  
G.  A Adolescência. Feminina, São Paulo, v. 21, n. 3, p.241-246,mar., 1993. 
 
SILVA R.A, HORTA B. L, PONTES L. M, FARIA A. D, SOUZA L. D. M, CRUZEIRO A. L. 
S, PINHEIRO R. T. Bem-estar psicológico e adolescência: fatores associados. Cad Saude 
Publica 2007; 23(5):1113-1118. 
 
SUPLICY, M. Conversando sobre sexo. 17. ed. Petrópolis: Edição da Autora, 1991. 407p. 
 
TAQUETTE S. R, VILHENA M. M, PAULA M. C. Doenças sexualmente transmissíveis na 
adolescência: estudo de fatores de risco. Rev Soc Bras Med Trop 2004; 37(3):210-214. 
  
 

 
 
 


