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APRESENTAÇÃO

A revista Multiciência apresenta o seu Volume 12 contendo 14 artigos originais, em 
todas as áreas do conhecimento. Os artigos foram avaliados pelo Conselho Editorial 
e por assessores científicos ad hoc, utilizando o sistema “duplo cego”. Os artigos 
versam sobre pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, respeitando a proposta 
da revista Multiciência desde seu primeiro volume. Esperamos que esta abordagem 
multidisciplinar oferecida pela revista Multiciência possa auxiliar o leitor a ter seu 
ambiente de ensino, pesquisa e extensão permeado cada vez mais por uma concepção 
interdisciplinar. 

Considerando-se a pesquisa como uma atividade de investigação que tem como 
característica fundamental a construção do conhecimento, o Centro Universitário 
Central Paulista, por meio do volume 12 desta publicação, reafirma seu compromisso 
em divulgar o conhecimento científico, cultural e tecnológico produzido não só por 
seus docentes e discentes, mas também por pesquisadores de outras instituições, sejam 
elas públicas ou privadas. 

Cíntia Alessandra Matiucci Pereira 
Editora
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NOVAS EXPERIÊNCIAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES LEITO-
RAS E ESCRITORAS

Adriana Aparecida de Souza CAMILLO1

Luciana Isabel PICCIN2

RESUMO: O presente trabalho procura, através de algumas abordagens teóricas, en-
contrar possibilidades de desenvolver diferentes experiências de leitura e escrita no 
ambiente escolar. Abordagens essas que possam contribuir para a formação de leitores, 
tendo a leitura como aliada, não só na confecção de textos, mas também nos momentos 
de lazer. Assim, este artigo procura vislumbrar possibilidades para que a relação entre 
interlocutor e linguagem verbal seja satisfatória, encontrando, um caminho que o leve 
a realmente gozar de sua inserção no mundo grafocêntrico. Um breve estudo de caso 
e algumas ideias fornecidas por autores compõem e atendem à proposta do trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: escrita; gramática; leitura; linguagem.

1 -  Professora da Rede Municipal de Ensino de Santa Gertrudes, aluna do curso de Pós-Graduação, 
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Introdução: alguns levantamentos teóricos
Nos dias de hoje, aprender a ler e escrever significa se comunicar, socializar, 

ter conhecimento, informação, cultura, etc. Dessa forma, o indivíduo precisa, ao longo 
de sua escolaridade, desenvolver suas habilidades com a leitura e a escrita –  não 
há necessidade de tornar-se um escritor, mas precisa se expressar com desenvoltura 
através da escrita. Para tanto, é necessário um prolongado convívio com textos, um 
efetivo trabalho de imersão na leitura, cabendo à escola, ao professor realizar um 
trabalho comprometido com a aprendizagem do aluno.

Em primeiro momento, é importante destacar a definição do que seja um texto, 
já que a leitura e a escrita trabalham em função do mesmo. Segundo Platão e Fiorin 
(2002, p. 11), o texto não pode ser encarado apenas como um agrupamento sem sen-
tido de palavras. A concepção de texto, portanto, leva em consideração fatores que o 
tornam verdadeiro.

Considerando o texto como uma forma de linguagem, pode-se indicar as suas 
funções, com base em Jakobson (1971):

a) Função referencial: transmissão de informações entre interlocutores;
b) Função emotiva: expressão de emoções;
c) Função conativa: com o foco voltado para o receptor, tenta influenciar no 

comportamento do mesmo;
d) Função fática: usada para iniciar ou terminar uma conversa;
e) Função metalinguística: uso da linguagem em função da mesma;
f) Função poética: na construção envolvendo mensagem e forma na expres-

são subjetiva e artística.
Cabe também citar Koch (2010, p.23): “(...) toda atividade linguística seria 

composta por: um enunciado, produzindo com dada intenção (propósito), sob certas 
condições necessárias para o atingimento do objetivo visado e as consequências decor-
rentes da realização do objetivo”.

Ora, se o que é enunciado possui uma intenção e tem um produto, uma conse-
quência, conclui-se que a linguagem também é uma ação sobre o mundo, um ato, uma 
atitude, um modo de se mostrar presente.

Tendo em vista as várias possibilidades de uso do texto como forma de lingua-
gem verbal intercomunicativa, pode-se direcionar a atenção aos aspectos que devem 
ser trabalhados e desenvolvidos. Pouco importaria um texto a um estudante sem os 
esclarecimentos de suas funções.

Como o escopo do presente trabalho é contato com a escrita, especificamente, 
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necessita-se da separação e diferenciação entre fala e escrita. Saussure (1975), em seu 
Curso de Linguística Geral, expõe uma dicotomia entre o ato de falar e o do escre-
ver. A oralidade, sendo particular, dá margem à existência de variações linguísticas, 
enquanto que a escrita fica detida a padrões mais rígidos. Logo, conclui-se que o es-
tudante precisará despir-se de certos hábitos particulares para atender às exigências 
impostas por gramáticas normativas na aquisição de nomenclaturas.

Obviamente, cabe ao educador levar em consideração as informalidades e as 
diversas possibilidades de uso da língua escrita. O domínio escolar deve englobar a 
diversidade no uso. Considerando-se o que Platão e Fiorin (2002, p. 11) dizem sobre a 
contextualização do texto, infere-se o fato de que com a diversidade de circunstâncias 
encontra-se uma proporcional diversidade de textos que transitam, desde as informali-
dades de salas de bate-papo on-line até momentos de formalidade extrema, tais como 
documentos legislativos.

Após a consideração, de modo sucinto, da diversidade textual, cabe deixar cla-
ro que a variedade abordada no presente trabalho é a normativa, em prioridade no am-
biente escolar. Os aspectos a serem abordados são concernentes ao domínio da escrita, 
baseada em gramática normativa, não se estendendo a um número consideravelmente 
maior de variações, o que tornaria o trabalho complexo.

Vale alertar sobre o valor da variedade normativa. ou supervalorização dada 
pelas sociedades que produzem material escrito. Segundo Possenti (2005, p. 74): 

Para a gramática normativa, a língua corresponde às for-
mas de expressão observadas produzidas por pessoas cul-
tas, de prestígio. Nas sociedades que têm escrita, é prin-
cipalmente esta modalidade que funciona como modelo, 
acabando por representar a própria língua. Eventualmente, 
a restrição é ainda maior, tornando-se por representação 
da língua a expressão escrita elaborada literariamente. É 
a essa variante que se costuma chamar “norma culta” ou 
“variante padrão” ou “dialeto padrão”. Na verdade, em ca-
sos mais extremos, mas não raros, chega-se a considerar 
que esta variante é a própria língua. 

É de extrema importância gastar algumas linhas com essa definição, sendo que 
é assunto de nossa realidade. Em nossa sociedade, as pessoas que dominam a norma 
culta são prestigiadas, enquanto as que não possuem tal conhecimento são constante-
mente privadas de vários privilégios. Partindo do exemplo do texto da Constituição 
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brasileira.
Deve-se trabalhar para que o aluno domine a variedade padrão oferecida pela 

gramática normativa. Todavia, o conhecimento prévio da criança trazido de sua comu-
nidade de fala não deve ser descartado. Não se deve traumatizar fazendo entender que 
tudo adquirido informalmente foi um equívoco, que os próprios nativos não são por-
tadores do domínio do próprio idioma. Certamente é necessário incluir informação e 
não tirar, pois a leitura e a escrita são práticas sociais e a criança, desde muito pequena, 
está em contato com elas.

O importante seria trabalhar textos que possuam falas (escritas com auxílio de 
travessões) contextualizadas, para que o próprio aluno possa identificar a diferença; o 
momento, o contexto no qual cada uma deve ser utilizada; usando com propriedade, 
assim, a fala e a escrita.

O contexto, as informações que tornam o texto significativo fazem com que o 
aluno vá além da decodificação. A leitura não se detém, portanto, a um texto único em 
si, ela pressupõe conhecimentos prévios e exige capacidade para enxergar a estrutura, 
a organização textual. Nada vale, então, um texto deslocado completamente da reali-
dade, assim como um leitor que não contextualiza.

Jolibert (2006) alerta para a complexidade da produção textual – as diversas 
fases, as revisões e a procura pelos mecanismos linguísticos que viabilizam a expres-
são do conteúdo desejado. O texto como produto acabado deixa de ser uma forma de 
expressão para ser forma de alienação. Um escritor competente jamais se satisfaria 
com palavras de outrem.

É importante destacar que, algum tempo atrás, os professores ensinavam as 
famosas técnicas de redação, que pouco contribuíam para uma produção eficiente, em 
que a criança ou jovem colocava suas ideias por escrito. Hoje, se destaca a produção 
textual, os alunos precisam aprender a produzir bons textos e não simplesmente 
aprender técnicas.     

De acordo com Lerner (2002), o objetivo atualmente é formar bons produtores 
de textos, que dominem a escrita para viverem em sociedade.

O desafio é conseguir que as crianças manejem com eficácia 
os diferentes escritos que circulam na sociedade, e cuja 
utilização é necessária ou enriquecedora para a vida (pessoal, 
profissional, acadêmica), em vez de se tornarem especialistas 
nesse gênero exclusivamente escolar que se denomina 
“composição” ou “redação”. (LERNER, 2002, p. 21)



NOVAS EXPERIÊNCIAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES LEITORAS E ESCRITORAS

Multiciência, São Carlos, 12: 7 - 23, 2013 11

     O desafio que a autora coloca acima cabe ao professor - esse personagem 
chave, que tem como função fazer com que as crianças aprendam a escrever e passem 
a ser bons produtores de textos. Dessa forma, o professor precisa ser um bom leitor e 
um bom produtor textual, conhecer as exigências e os fundamentos do texto escrito e 
fazer com que os alunos conheçam também.

É importante lembrar que a criança, mesmo antes de ser inserida no ambiente 
escolar, produz textos orais, relaciona-se bem com as pessoas que constituem sua 
comunidade de fala. Cabe, então, cruzar o caminho complexo e árduo da escrita. 
Aprender uma nova variedade que, através de signos, garante ascensão social e acesso 
a informações que eram desconhecidas outrora. Levando em consideração o conteúdo 
teórico fornecido por autores e a observação de trabalhos docentes, tenta-se, através 
do presente artigo, levantar possibilidades e recursos que sirvam de suporte para o 
desenvolvimento da escrita em sua fase de aquisição.

Quanto mais conhecimentos tiverem sobre o texto, mais a leitura será eficiente. 
Um texto pode ser usado livremente como estímulo para a imaginação ou para a 
criatividade. Deve-se considerar a leitura uma atividade interativa entre o leitor, o 
texto e o contexto.

As experiências anteriores de leitura e de vida, no sentido amplo, irão influenciar 
as atitudes do leitor e sua capacidade de interpretar e criticar. É de grande relevância 
destacar que o bom leitor não se faz por acaso, ele não nasce, é feito.

De acordo com Cavalcanti (2002, p.2):

Formar leitores é compromisso da família e da escola. 
Também deve fazer parte dos interesses de toda a 
comunidade, pois numa sociedade não letrada, ou mesmo 
formada por leitores funcionais, está fadada a condição de 
miséria e dignidade. 

O papel da escola é fornecer às crianças, através da leitura, os instrumentos 
necessários para que eles consigam buscar, analisar, selecionar, relacionar, organizar 
as informações complexas do mundo contemporâneo e exercer a cidadania.

Dessa forma, a escola é um lugar de compartilhar conhecimentos. Nela, a 
criança e o professor interagem numa relação social específica, a relação de ensino. 
A criança, no papel de aluno, é colocada diante da tarefa de compreender as bases 
dos conceitos sistematizados ou científicos; o professor é encarregado de orientá-la. É 
preciso aprender e ensinar a ler na escola.
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Gramática e leitura: algumas abordagens
Para a comprovação do conteúdo teórico e fornecimento de estratégias de ensi-

no, foi realizado um estudo de caso com uma aluna do fundamental I, quarto ano. Tre-
chos de uma breve produção textual feita por ela foram analisados. Tenta-se preencher 
as lacunas refletindo, caso a caso, à luz de reflexões teóricas.

Segue, então, o primeiro exemplo:

E 1.: O lobo foi preso mais logo saiu porque não vigiaram ele.
O exemplo possui dois equívocos em relação às normas ortográficas. A con-

junção adversativa “mas” é substituída por “mais”. Deve-se lembrar de que antes da 
escrita, a criança tem contato apenas com o idioma falado e, em uma de suas variações 
linguísticas, a palavra em questão possui o acréscimo do fonema /i/. Há, então, uma 
ligação entre o modo falado e a forma escrita. Nem sempre a grafia coincidirá com a 
fonética.

Como o caso deve ser solucionado? Fato é: a aluna não conhece a diferença 
entre a conjunção aditiva e a adversativa, graficamente tratando-se. No entanto, fato é 
também que ela conhece bem a semântica e domina o uso satisfatoriamente das duas, 
quando a questão é a oralidade. Resta apenas, através de um simples exercício que 
compare a grafia das duas palavras, apresentar e contextualizar o uso de uma palavra 
e outra.

O segundo deslize observado em E1 novamente pode ser relacionado à ora-
lidade. O uso das letras “j” e “g” geram dúvidas devido à fala. Quando usar um e 
outro? O contato com a grafia das palavras atende à questão. Tal contato, ou é feito 
por exercícios de ortografia, ou pela constante leitura de textos. O trabalho de tópicos 
gramaticais pode ser conciso e direto, porém não possuem a complexidade dos textos 
literários, necessário para diversos pontos, não somente ortográficos.

Outro ponto que deve ser abordado é a organização dos textos:

E 2.: As criança fugiam e todas tinha medo e não olhava no chão e machucava 
todos e tudo dava medo(...) 

Esse trecho do texto, num primeiro contato, pode parecer esdrúxulo, porém, 
com um pouco de reflexão, percebe-se um grande passo de quem o produz. Nesse 
exemplo, justifica-se a necessidade de uma revisão. A criança, movida muitas vezes 
pela empolgação e outras pelo medo de que a ideia fuja de sua cabeça, coloca no papel, 
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sem muitos cuidados, uma sequência de acontecimentos no enredo do que se parece 
ser uma narrativa.

Saltam aos olhos a falta de concordância e uma paranomásia indesejada. O que 
fazer? Em relação à concordância, questionar ao aluno: qual o número de crianças que 
fogem? Uma apenas? Deve-se mostrar a ela que a escrita sempre deve deixar claro 
para o leitor as informações. No caso, dizer a ela que uma mistura de plural e singular 
faz com que o leitor se perca. Uma reflexão desse tipo é de extrema importância, sen-
do, inclusive, muito útil na confecção de textos argumentativos em estudos avançados.

Outro ponto é a repetição da conjunção aditiva “e”. Nessa ocasião, mais de um 
ponto deve ser trabalhado: aquisição de vocabulário e, algo mais complexo, a organi-
zação de períodos.

O constante contato com textos escritos resolve a questão de vocabulário, fazer 
uma relação de palavras sinônimas, também. Outro ponto que deve ser estimulado no 
aluno é a procura por informações, fazer com que ele corra atrás do que é de seu inte-
resse e, melhor ainda, que ele defina bem aquilo que realmente precise, iniciando certa 
independência na construção do conhecimento.

Como construir períodos? Qual a importância? Organizar um período é organi-
zar uma ideia. Um período iniciado com letra maiúscula e encerrado no ponto. Nesse 
espaço, o que deve ser inserido? O que deve ser inserido num próximo período? Tra-
balhar várias formas de organização, fazendo com que o aluno aprecie o efeito peculiar 
causado por cada uma delas, escolhendo como definitiva aquela que mais é de agrado.

Claro que, até o momento, tenta-se fazer um levantamento técnico em função 
da construção textual. Porém, isso seria o suficiente? O papel do professor é apenas o 
de orientar o aluno através da gramática? Não, certamente.

Todos os pontos abordados até então possuem um denominador comum: o 
constante contato com textos escritos. A formação cultural da sociedade brasileira não 
contribui de modo positivo. Textos escritos raramente circulam em casas de familiares 
dos alunos. Poucos professores vivem estimulados à procura do conhecimento. Para 
o profissional é muito mais cômodo ensinar tópicos gramaticais, muitas vezes estag-
nados, do que abordar toda complexidade e profundidade de um texto literário em 
discussões nas aulas de leitura.

Um bom período só é bem escrito se, além de dominar as entranhas da escrita, 
o aluno colocar algo que realmente o contextualize na realidade. Cabe ao professor 
mostrar aos discentes que um poema ou um conto vai além de uma organização de 
acontecimentos que são narrados por um narrador. Também não basta saber a pessoa 
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do discurso, se não se sabe apreciar as diferentes perspectivas geradas em torno desse 
aspecto.

A única saída para os alunos é o incentivo vindo da escola. Não para que eles 
façam bons resumos de livros, mas para que desenvolvam autonomia e, principalmente, 
o gosto pelos mesmos livros, para que a leitura ganhe um bom lugar na escala de valores 
que muitas vezes encontra-se distorcida. Segundo Manguel (1997, p. 19) “lemos para 
compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase 
como respirar, é nossa função essencial”. 

Através de indicações do professor, a biblioteca da escola deve se tornar 
elementar, caso infelizmente ainda não seja, nas aulas de interpretação e produção. Se 
não há informação, não há texto. É através da leitura que se encontra a necessidade de 
ampliar as reflexões. Procurando respostas, posicionando-se perante uma ideia.

É importante salientar que o gosto pela leitura não se faz de modo forçado. 
Muitas vezes o aluno se sente estimulado ao simples fato de ver a paixão de seu 
professor. Ou desestimulado, ao ver o mesmo proscrevendo o que deveria ser prezado. 
O discente, portanto, espelha-se no docente. Cabe ao profissional avaliar suas atitudes.

À luz de aspectos expostos por Condemarin (1997, 91-94), pode-se direcionar 
o modo o qual a leitura pode ser realizada. Aproveitando, assim, a variedade de livros 
da biblioteca escolar e, principalmente, o conhecimento de mundo do aluno.

a) O estudante deve ter sua maneira, seu respectivo método na organização e 
domínio do conhecimento. A complexidade de textos deve ser específica 
para cada tipo de aluno. O mesmo deve procurar atingir metas para o 
desenvolvimento de sua habilidade de leitura.

b) Trabalhar a comparação entre textos, para que a criança possa perceber o 
que há em comum nas estruturas textuais; trabalhar, também, as diferentes 
possibilidades de leitura, as diversas maneiras que um texto pode ser 
abordado.

c) Respostas às perguntas o que, como, e para que ler fazem com que a leitura 
e todo esforço empregado tenham sentido para o aluno.

d) Por último e não menos importante, a criança deve, antes de ler um texto, 
fazer um levantamento do assunto abordado pelo mesmo. Durante a leitura, 
saber distanciar-se das próprias ideias para compreender as do texto. E, 
num momento após a leitura, integrar as ideias, relacioná-las. 

Como, então, fazer valer a teoria? Como deve ser a prática?
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O aluno deve se familiarizar com a leitura a ser feita, através da leitura feita 
do título, dos primeiros parágrafos. Ler um resumo do texto e parafraseá-lo. Tornar o 
desconhecido, conhecido, para que não entre em uma leitura sem ao menos saber o 
assunto abordado. Dessa maneira, o aluno já consegue fazer um levantamento de seu 
próprio conhecimento de mundo.

O próximo passo faz com que o estudante elabore perguntas para que possa 
encontrar as ideias principais de um texto, os elementos que o compõem e como tais 
elementos estão organizados. Assim, já possui um método ou propósito para fazer a 
leitura: responder às indagações.

O resumo, sem o apoio do texto original, é muito importante. O aluno escreve 
suas impressões sem qualquer chance de plágio, sem retirar trechos do texto, ele 
realmente constrói enunciados elaborados com o conhecimento já incorporado. Por 
último, realiza-se uma revisão para que o aluno possa avaliar a si mesmo.

Vale ressaltar a importância das estratégias. A divisão entre o antes, durante 
e depois. Aproveitar ao máximo o texto trabalhado e, como sempre, tentar uma 
intertextualização à procura de uma nova obra que trata dos mesmos aspectos estudados, 
dando complexidade ao trabalho e ampliando o domínio da criança.

A leitura precisa ter um objetivo que estimule o aluno a procurar informações 
em textos. O professor deve mostrar aos alunos que os textos são meios de contato com 
o mundo e com reflexões sobre a sociedade na qual eles estão inseridos e fazem parte. 
Os textos trabalham como construtores de conhecimento de mundo. Um texto literário 
é também experiência de vida, de experiências. Elementar para o desenvolvimento da 
maturidade.

A variedade de livros de uma biblioteca escolar deve ser ampla, tendo em vista 
que cada leitor procura leituras que atendam às suas expectativas. Porém, os tipos de 
obras não devem ficar detidos apenas à seriedade. Também devem fazer parte dos 
momentos livres, fornecendo prazer, funcionando como entretenimento. Esse vínculo 
faz com que o aluno não abandone as obras quando um assunto não for mais abordado, 
por exemplo.

O professor precisa atuar como mediador entre o texto e o aluno, adotando a 
leitura como uma atividade permanente e desafiadora, a fim de descobrir e construir o 
prazer da leitura. O uso frequente da biblioteca torna-se um instrumento que atua como 
apoio didático pedagógico e também elemento de ligação entre professor e aluno no 
trabalho da leitura e pesquisa. Ribeiro (1994, p. 61) afirma que
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A biblioteca possui acesso à literatura e as informações para dar 
respostas e suscitar perguntas aos educandos, configurando 
uma instituição cuja tarefa centra-se na formação, não só do 
educando como também de apoio informacional ao pessoal 
docente. Para entender essas premissas, a biblioteca precisa 
ser entendida como um ‘espaço democrático’ onde interajam 
alunos, professores e informação. Esse espaço democrático 
pode estar circunscrito a duas funções: a função educativa e 
a formação cultural do indivíduo. 

 Nascimento e Soligo (2000, p. 1) colocam que “possuir uma biblioteca, ou uma 
sala especial para a leitura, é uma importante conquista da escola para o desenvolvimento 
das atividades pedagógicas e para a formação de leitores”. É relevante que a escola 
tenha um espaço mesmo que for na sala de aula para que seja desenvolvido um trabalho 
com a leitura. Neste espaço muitas podem ser as atividades a serem realizadas. Se 
houver possibilidade de empréstimo de livros, o espaço da biblioteca acaba sendo 
ampliado até a casa dos alunos, fazendo da leitura uma prática cotidiana. Ainda de 
acordo com as autoras citadas acima

A possibilidade de levar livros para ler em casa contribui para 
o desenvolvimento de atitudes e procedimentos próprios de 
leitores reais, responsabilidade, cuidado, desenvolvimento de 
critérios de seleção para optar pela obra a tomar emprestada. 
(NASCIMENTO e SOLIGO, 2000, p. 2)

 Outro ponto que deve ser destacado é da leitura não ser um ato obrigatório, 
o aluno deve pegar um livro na biblioteca pelo gosto de ler. Obrigar o aluno a ler 
um livro para fazer prova posteriormente, nunca formará um verdadeiro leitor, que lê 
pelo prazer. Atitudes como: frequentar a biblioteca da escola ou pública por iniciativa 
própria, emprestar ou comprar livros, ler independentemente das atividades escolares 
são indicativos de que a escola está formando leitores.

Portanto, o professor que pretende levar seus alunos à competência leitora 
precisa dedicar e empenhar-se em oferecer várias oportunidades em que a leitura se 
faça necessária por diferentes e reais motivos.

O trabalho do professor é de extrema importância e fundamental para a formação 
e a vida da criança. Propiciá-la que se torne capaz de produzir e interpretar textos da 
vida social representa o alicerce para a educação formal, assim haverá a possibilidade 



NOVAS EXPERIÊNCIAS PARA DESENVOLVER HABILIDADES LEITORAS E ESCRITORAS

Multiciência, São Carlos, 12: 7 - 23, 2013 17

de exercício pleno da cidadania.
Ser leitor e escritor no mundo significa, para a criança, a possibilidade de atuar 

na construção deste mundo. Assim, a constituição de seu aparato cultural mediante 
atividades significativas envolve o contato com livros, jornais, revistas e todo tipo 
de material que forneça subsídios válidos ao desenvolvimento de habilidades como a 
leitura e a escrita são de extrema importância.

A escola precisa ser um espaço mais aberto aos aspectos culturais, precisa 
investir em bons livros, pois a cultura de um povo se fortalece muito pelo prazer da 
leitura.  Muitas vezes, a escola constitui a única oportunidade de ler de muitas crianças. 
Definitivamente, podemos concluir que a biblioteca tem uma função cultural e social 
na qual se torna complemento da educação formal, pois oferece muitas possibilidades 
de leitura que leva os alunos a ampliarem seus conhecimentos e suas ideias acerca 
do mundo. A ausência de bibliotecas priva os alunos das oportunidades de leitura, de 
facilitação de aprendizagem e de acesso ao conhecimento.

A leitura e a escrita na era das novas tecnologias
O século XXI está sendo marcado pelas profundas mudanças que têm 

acontecido em todos os aspectos sociais. Dentre essas mudanças, a informatização, de 
um modo geral, é um fato que vem acontecendo e crescendo desenfreadamente. Nesse 
contexto, a Educação passa por um processo de renovação de espaços, de redefinição 
de conteúdos e de valores, tomando como ponto de partida as mudanças na sociedade. 
Com isso, acaba enfrentando algumas barreiras para que projetos de informatização na 
Educação sejam desenvolvidos com afinco. 

A leitura e a escrita, na atualidade, tornaram-se um fator diferencial de superação 
de desigualdades e de agregação de valores, refletindo diretamente nas estruturas 
organizacionais dos países, que devem ter como ações a manutenção de investimentos 
em Educação e em desenvolvimento científico e tecnológico, de forma sustentável. 

Hoje, podemos perceber que a escola está basicamente restrita a lápis e papel, 
os professores foram esculpidos para trabalhar dessa maneira, mas as novidades estão 
em todos os cantos e há necessidade de aperfeiçoamento. Existem muitos conteúdos 
que podem estimular os alunos quando se usa recursos diferentes e tudo isso está ao 
alcance do professor. É importante que ele esteja ciente que é necessário a construção 
de um novo referencial pedagógico.
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De acordo com José Armando Valente3 (2011) em uma entrevista a Revista 
Carta na Escola, existem maneiras de adaptar os professores as novas tecnologias sem 
traumas:

Fazer parceria com os alunos é a melhor forma, sem dúvida. 
Uma coisa que deve ficar claro é que a educação na era digital 
é bastante colaborativa, envolve interação e compartilhamento. 
Não pode existir mais aquela situação em que o professor se 
prepara para entrar na classe e dar um show-solo. Ele tem de sair 
do pedestal, a internet não tem nada a ver com isso e, uma vez 
que ela esteja presente em sala de aula, essa relação muda. Então 
você pode pedir auxílio para os alunos que têm o conhecimento 
daquelas ferramentas, que já entendem tudo da parte tecnológica, 
porque cresceram mexendo naquilo. O bom professor é aquele 
que vai aproveitar esse conhecimento do estudante, trazê-lo para 
a sala de aula e definir como aquele conteúdo vai fazer parte da 
vida do estudante. Perceba como isso é importante do ponto de 
vista educacional. (VALENTE, 2011, p. 16 e 17)

Com as novas tecnologias assumindo papel central no mundo dos alunos, a 
escola precisa afastar-se da padronização e buscar um modelo centrado no estudante, 
onde o desafio dos professores é o de mudar o eixo de ensinar para optar pelos caminhos 
que levam ao aprender.

O mundo vive um acelerado desenvolvimento, no qual a tecnologia está 
presente direta ou indiretamente em atividades bastante comuns. Assim, quando se 
pensa em tecnologia é comum fazer uma associação a computadores, TV via satélite, 
fotografia digital, multimídia, celulares, internet, entre outros. Tudo isso mostra que 
a tecnologia está cada vez mais relacionada à vida pessoal e profissional dos seres 
humanos.  

A tecnologia, de uma forma geral, avança e com isso adentra na escola, ela 
facilita o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, e consequentemente alarga os 
horizontes educacionais, desta forma a adesão das novas tecnologias na Educação é 
muito importante, pois tornam a aula mais atrativa, motiva os alunos e facilita o acesso 
ao conhecimento. 

3 - Pesquisador em Tecnologias na Educação e coordenador associado do Núcleo de Informática Apli-
cada à Educação (Nied) da Unicamp, desde 1983. Entrevistado por Fernando Vives (Revista Carta 
na Escola), fala sobre: O medo de olhar para frente – Embora ainda haja muito receio, os professores 
devem usar redes sociais como parte do dia a dia escolar, diz pesquisador da Unicamp sobre o tema.     
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A escola faz parte do mundo, para cumprir sua função e contribuir para a 
formação de indivíduos que possam exercer plenamente sua cidadania, participando 
dos processos de transformação e construção da realidade, ela deve estar aberta e 
incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções e demandas. De acordo com 
Buckingham (2008, p. 9) “a tecnologia está transformando profundamente a Educação. 
Ela desafia as definições existentes de conhecimento, oferece novas maneiras de 
motivar aprendizes relutantes e promete incessantes oportunidades de criatividade e 
inovação.”

A tecnologia na Educação pode contribuir para o desenvolvimento intelectual 
dos alunos e para o fim da exclusão digital. O uso das tecnologias na Educação exige 
que as relações pedagógicas sejam alteradas, com novos papéis e responsabilidades 
por todos os envolvidos no processo educacional. Na opinião de Figueiredo e Mercado 
(2008, p. 6) “a escola tem o importante papel de inserir e disseminar em sua práxis uma 
nova forma de ensino e aprendizagem, voltada à integração das mídias e suas múltiplas 
linguagens, a fim de tornar os cidadãos autônomos e auto avaliadores de seus próprios 
conhecimentos.”

Hoje os alunos vão para escola conhecendo as ferramentas tecnológicas 
praticamente desde que nasceram, são craques no uso de rede sociais e se conectam 
em toda parte e isso deve ser utilizado pelo professor em sala de aula. A internet 
está mudando nossa relação com a leitura e a escrita, a tela do computador é o novo 
espaço para leitura e para escrita. De acordo com Soares (2002) ela “traz significativas 
mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor, entre escritor e texto, entre 
leitor e texto e até mesmo mais amplamente, entre o ser humano e o conhecimento”.

   Cabe a escola dar suporte para que toda bagagem tecnológica trazida pelo 
aluno seja aproveitada para o desenvolvimento das habilidades e competências, pois a 
tela do computador é o novo espaço da escrita. Com essa nova visão a escola precisa 
ser repensada e preparar os professores para o uso das novas tecnologias no contexto 
escolar. Deve-se dar abertura para o desenvolvimento de projetos que envolvam essas 
novidades. Buckingham (2008, p. 11) destaca que deve haver uma alfabetização para 
a mídia e que: 

As tecnologias digitais são um fato inevitável da vida 
moderna. Os professores precisam usá-la de uma forma ou 
de outra – e o livro é uma tecnologia (ou um meio) tanto 
quanto a internet. Não podemos simplesmente abandonar 
a mídia e a tecnologia na educação e retornar a um tempo 
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mais simples e natural. Os meios digitais, como a internet 
e os jogos de computador, realmente têm enorme potencial 
para o ensino, mas será difícil realizar esse potencial se 
persistirmos em considerá-los apenas como tecnologias, e 
não como formas de cultura e comunicação. 

 Como podemos perceber, dificilmente nossa vida cotidiana seria possível, 
nesse estágio de civilização, sem algumas tecnologias que foram planejadas e 
construídas para podermos realizar uma simples e fundamental tarefa que garante a 
nossa sobrevivência.
 Diante disso, é relevante destacar que um dos grandes desafios que está nas 
mãos da escola, dos professores, enfim da sociedade em geral é a combinação do 
técnico com o pedagógico. Vivemos uma época de grandes desafios no ensino focado 
na aprendizagem, a escola e o professor precisam pesquisar novos caminhos de 
integração do humano e do tecnológico, é um trabalho de parceria que envolve toda 
comunidade escolar. Na opinião de Andrade e Romancini (2009, p. 10), as escolas 
que optarem por ignorar as mudanças da sociedade, bem como os novos anseios e 
expectativas em relação aos processos de ensino, correm o risco de ficar à margem 
e, provavelmente, terão dificuldade em cumprir o papel de formar indivíduos críticos 
para atuar num mundo que muda constantemente. 

Considerações finais
 Na sociedade em que vivemos, a escrita se faz presente em todos os lugares, 

seja em casa, na rua, no trabalho. Independentemente da condição social das pessoas, 
essas se encontram num mundo letrado, onde a escrita faz parte do cotidiano de todos, 
pois a sociedade é um ambiente alfabetizador: nos rótulos, embalagens, livros, jornais, 
revistas, gibis, bulas, roupas, outdoors, etc. É por isso que, na atualidade, muito se 
fala do letramento, pois todas as pessoas estão inseridas num mundo letrado, mesmo 
analfabeto, o indivíduo é letrado.

Acredita-se que a escola é a grande responsável pela educação dos indivíduos 
que, organizados em sociedade, atuam na construção histórica do mundo e do 
conhecimento que nele constitui-se como fonte do saber.

No trabalho de formação de leitores, o professor tem um papel fundamental que 
é ser o mediador. Para que isso se torne eficaz, o professor precisa estar em contínua 
busca de informações e observações sobre a realidade de seus alunos para verificar 
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como se dá a interação entre o leitor e os textos.
Desde o modo como a gramática é abordada até o modo como a leitura deve 

ser trabalhada e estimulada, há inúmeras maneiras de o professor se mostrar útil. Com 
paciência e compaixão para com seus alunos, o profissional dificilmente se mostrará 
indiferente, encontrando em si mesmo o estímulo para leituras e elaboração de meios 
para que seus alunos não sejam sempre os mesmos, mas estejam a mudar e evoluir a 
cada dia.
 Quando se trata de ensinar a ler e escrever, compete ao professor criar 
oportunidades de ampliar o repertório dos alunos. Para tanto, é preciso que o professor 
seja comprometido com a busca pelo saber, estimule a troca de ideias, as discussões, a 
pesquisa, etc. Esse profissional precisa ser reflexivo no tocante à sua prática pedagógica, 
consciente do tipo de homem que se quer formar, encaminhando os alunos sempre para 
que desenvolva o interesse pela leitura e escrita, considerando o conhecimento prévio 
e a necessidade de ouvir os estudantes.
 Nessa perspectiva, é importante destacar aqui que o aluno é o centro, é ele 
que vai produzir seu conhecimento, vai aprender a ler e produzir textos adequados em 
situações reais de uso, cabendo ao professor ser o mediador, problematizando situações 
e incentivando diferentes experimentações.
 A gramática normativa não está para castrar os pensamentos e inspirações das 
pessoas. Deve ser trabalhada como auxiliadora na construção e análise de textos. A 
leitura também não deve ser encarada apenas como meio de aplicar trabalhos tortuosos 
que beiram, na maioria das vezes, as constantes tarefas para punição. Os conteúdos das 
aulas de interpretação e produção devem caminhar juntos para a formação de leitores 
e escritores que possuam gosto positivo por aquilo que fazem.
 Como a gramática funciona nas aulas? Como os textos funcionam na aula? 
Como o hábito em relação à leitura está? Como o professor encara a leitura? Por que 
os alunos leem pouco? Caso leiam, qual tipo de texto eles mantém contato? Como 
o professor deve guiar os discentes na aquisição da variedade escrita abordada nas 
aulas? O texto lido fornece elementos que podem agregar conhecimento de mundo útil 
para os alunos? Enfim, todo esse trabalho faz sentido para eles? Questões que devem 
ser respondidas, antes da iniciação de um trabalho, simplesmente para que ele não seja 
embalde.

Espera-se que o presente trabalho tenha contribuído, mesmo que modestamente, 
para a formação daqueles que ainda acreditam na docência como fonte de inclusão e 
ascensão, não particular, mas de toda humanidade, que caminha em passos curtos, 
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porém constantes.
Finalizando, vale ressaltar que a escola deve priorizar o aprendizado da leitura 

e da escrita, subsidiando o aluno para que ele vá descobrindo as propriedades da leitura 
e da escrita através de um processo construtivo. Dessa forma, a prática dos professores 
precisa ser bem pensada, há necessidade de professores realmente comprometidos com 
a aprendizagem do aluno e empenhados em desenvolver um trabalho de qualidade, 
mas para isso é preciso muito estudo e dedicação.      

New Experiences Develop Skills for Readers and Writers

This paper seeks, through some theoretical approaches, finding opportunities to de-
velop different experiences of reading and writing at school. These approaches which 
may contribute to the formation of readers, having read as an ally, not only in the 
production of texts, but also in leisure time. Thus, this article seeks to envision pos-
sibilities for the relationship between speaker and verbal language is satisfactory, thus 
finding a path that leads to really enjoy their insertion in world. A brief case study and 
some ideas provided by authors compose and meet the proposed work.

KEYWORDS: writing; grammar; reading; language.
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE 
UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE 

FRANCISCO BELTRÃO -PR

Gabriela Regina PINTO1

Emanuelly Cristini VEDANA2

Maielenn dos ANJOS3

Mirian COZER4

Vivian Francielle FRANÇA5

RESUMO: As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são definidas como uma 
unidade de trabalho ou órgão de uma empresa, que tem por finalidade desempenhar 
atividades relacionadas à alimentação e nutrição. Embora a qualidade do alimento 
oferecido à população tenha sido uma preocupação do governo federal, o que se constata 
pelas várias publicações de legislações referentes ao tema, ainda é gradativo o número 
de casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) que ocorrem todos os anos no 
Brasil. Diante disso o planejamento físico de uma UAN é importante tanto na questão 
econômica, como na funcionalidade da cozinha constituindo um protocolo inicial 
1 - Estudante universitária do curso de Nutrição da Universidade Paranaense – UNIPAR, campus de 
Francisco Beltrão – PR, e-mail: gabi_slo@hotmail.com
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Francisco Beltrão – PR, e-mail: manuslo_@hotmail.com
3 - Responsável Técnica, Graduada em Nutrição pela Universidade Paranaense– UNIPAR, 2009. 
Pós-Graduada em Nutrição Humana pela Universidade Paranaense– UNIPAR, 2011. Nutricionista – 
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durante o planejamento estrutural. Este trabalho teve como objetivo avaliar a estrutura 
física da área de produção e armazenamento de alimentos e condições higiênico-
sanitárias de uma Unidade de Alimentação e Nutrição pertencente ao município de 
Francisco Beltrão/PR. A obtenção dos dados foi realizada diante aplicação da lista de 
verificação conforme a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 275/2002 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Através desse obteve-se resultados 47% 
para itens em não conformidades, 43% para os itens em conformidades, e 10% dos 
itens propostos pela lista de verificação onde não se aplica. Diante o exposto, classifica-
se a UAN no grupo 3, estando dentro das porcentagens de 0 a 50% classificado como 
regular.

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Alimentação e Nutrição; Estrutura Física; Lista de 
verificação.

 Introdução
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são definidas como uma 

unidade de trabalho ou órgão de uma empresa, que tem por finalidade desempenhar 
atividades relacionadas à alimentação e nutrição, independente da situação hierárquica 
que ocupa na empresa (TEIXEIRA, et al., 2004). Diariamente milhares de refeições 
são servidas em UAN, as quais enquadram os restaurantes industriais, restaurantes 
comerciais, lanchonetes, pizzarias, empresas aéreas, creches, universidades e hospitais 
(CASAROTTO, 2003). 

Embora a qualidade do alimento oferecido à população tenha sido uma 
preocupação do governo federal, o que se constata pelas várias publicações de legislações 
referentes ao tema, ainda é gradativo o número de casos de Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA), que ocorrem todos os anos e no Brasil. Algo compreende o descaso 
ou o desconhecimento por parte dos envolvidos com a produção de alimentos, fato 
que reforça a necessidade de criar mecanismos de monitoramento e de avaliação das 
UAN’s (WENDISCH; BITTENCOURT; REIS, 2010). No Brasil a ocorrência de DTA 
não é de notificação compulsória, comprometendo assim, a real avaliação do problema 
(LUCCA E TORRES, 2002). 

Nos anos de 1999 a 2005 no Brasil, conforme dados da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS), ocorreram 4.713 surtos de doenças transmitidas por 
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alimentos responsáveis por 97.926 doentes e 39 óbitos (BARP; GHISLENI, 2012). 
Esses indícios de ocorrência dessas doenças vêm aumentando gradativamente e de 
que são responsáveis por hospitalizações, cujos números ainda são desconhecidos 
(GERMANO, GERMANO, 2008).

Para que ocorra a redução de DTA, deve-se implantar nas UAN’s protocolos 
que visem a Segurança Alimentar. Diante do exposto a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), define Segurança Alimentar como um termo abrangente que:

“todas as pessoas, em todos os momentos, devem ter 
acesso a uma alimentação suficiente para uma vida ativa e 
saudável, disponível, portanto, em quantidade e qualidade 
nutricionalmente adequadas, além de livres contaminações 
que possam levar ao desenvolvimento de doenças de origem 
alimentar”. (OMS, 1984)

Porém, o controle das condições higiênico-sanitárias nos locais em que os 
alimentos são manipulados constitui um ponto crítico, pois contaminações de diferentes 
fontes podem ser introduzidas nas diversas etapas do preparo do alimento (DIAS, 
AREVABINI, 2008). A segurança dos alimentos, que está associada à qualidade 
higiênico-sanitária, tem sido amplamente estudada e discutida, pois que patógenos 
veiculados por alimentos são um dos principais fatores que contribuem para os índices 
de morbidade. O Comitê da Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que 
as doenças causadas pelo consumo de alimentos contaminados são, possivelmente, 
o maior problema de saúde no mundo contemporâneo (OMS, 1984). Durante a 
produção, processamento e consumo dos alimentos podem ocorrer contaminações 
químicas e biológicas decorrentes das práticas inadequadas aumentando assim o risco 
da ocorrência de DTA (PRAXEDES, 2003). 

Diante disso, o planejamento físico de uma UAN é importante tanto na questão 
econômica, como na funcionalidade da cozinha, pois evita cruzamentos desnecessários 
de gêneros alimentícios e funcionários; má utilização de equipamentos ou a falta de 
equipamentos limitando o cardápio; localização desapropriada; falta de ventilação e 
mesmo a elevação dos custos, constituindo um protocolo inicial durante o planejamento 
estrutural (TEIXEIRA, et al. 2004).

As áreas de uma UAN incluem aquelas destinadas ao recebimento de 



AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE UMA UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO -PR

Multiciência, São Carlos, 12: 24 - 38, 2013 27

mercadorias, armazenamento à temperatura ambiente e à temperatura controlada 
(câmaras frigoríficas e refrigeradores), ao pré-preparo e preparo, à cocção, e áreas anexas 
(LIBERATO, LANDIM, COSTA, 2009). A estrutura física da UAN, bem como o seu 
processo de manipulação, deve seguir um “fluxo higiênico” adequado e ininterrupto 
(AKUTSU et al. 2005). O dimensionamento da edificação e das instalações, segundo 
a Resolução Diretoria Colegiada - RDC n° 216 de 15 de setembro de 2004 (BRASIL, 
2004), deve ser compatível com todas as operações, devendo existir separação entre as 
diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes, a fim de, evitar a 
contaminação cruzada.

Um layout para que seja bom é aquele que leva em consideração não somente 
os fatores técnicos operacionais, mas principalmente fatores que interferem no 
elemento humano, layout é integrar os caminhos dos componentes, a fim de obter 
o relacionamento mais eficiente e econômico entre homens, equipamentos, funções, 
movimentos e atividades, desde o início até o fim do processo (MARCO, 2007).

A estrutura física sobrepõe todos os outros itens que compõe uma UAN, se 
a infraestrutura não estiver adequada, os funcionários não terão condições sadias de 
trabalho, sofrerão maiores riscos de acidente, além de influenciar na qualidade do 
produto final (AKUTSU et al., 2005).  

Dessa forma, com este estudo, objetivou-se avaliar a estrutura física da área 
de produção e armazenamento de alimentos e condições higiênico-sanitárias de uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição pertencente ao município de Francisco Beltrão/
PR, com o intuito de comparar a estrutura física e as condições higiênico-sanitárias 
com o preconizado pela a literatura, propondo melhorias para os aspectos avaliados 
com base nas inadequações observadas.

Metodologia
O presente artigo trata-se de um estudo descritivo qualitativo, que se realizou 

durante o mês de setembro de 2012, em um restaurante comercial localizado no 
município de Francisco Beltrão/PR. A obtenção dos dados deu-se mediante aplicação 
da lista de verificação conforme a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC  275/2002 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Para a classificação do estabelecimento, quanto aos itens da lista de verificação, 
a RDC 275/2002, caracteriza como grupo 1 quando 76 a 100% dos itens estão de acordo 
com o preconizado, isto é conformes, grupo 2 quando o estabelecimento atinge de 51 
a 75% dos itens e grupo 3 quando atinge apenas 0 a 50% dos itens relacionados. Para 
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avaliação dos resultados analisou-se itens em não conformidades, e para discussão 
final, cruzou-se os resultados aos fatores de risco e as condições inadequadas existentes 
no local.

Resultados e Discussão 
Conforme os dados obtidos, através do preenchimento da lista de verificação 

proposto pela RDC 275/2012, encontrou-se um percentual de 47% para itens não 
conformes, 42,7% para os itens em conformidades, e 10,3% dos itens propostos pela 
lista de verificação onde não se aplica. Com base nesses resultados, verificou-se que o 
restaurante se enquadra no grupo 3, estando dentro das porcentagens até 50%.

Para os tópicos encontrados em não conformidades, o item que engloba a 
edificação, observou-se que não é livre de insetos no pátio da vizinhança, e  de focos de 
poeira. Em um estudo realizado por Oliveira (2003), a parte interna do prédio deve ser 
projetada, construída e mantida para prevenir a entrada de contaminantes e de pragas, 
sem aberturas e ou entradas não protegidas. 

Com relação ao teto, o qual é revestido de Policloreto de Vinila (PVC) material 
não recomendado para cozinhas industriais, por não permanecerem estáveis às altas 
temperaturas, foi visualizado gotículas de água devido o excesso de umidade. Segundo 
Mendes (2007), o teto deve possuir acabamento liso, impermeável, com tinta lavável 
de cor clara, e isento de goteira, vazamento, umidade, trincas, rachaduras, bolor e 
descascamento, em seu estudo o teto apresentou goteiras, já no estudo de Guimarães 
(2006), as instalações físicas como piso, tetos, possuem revestimento liso impermeável 
e lavável, mantidas íntegras e conservadas evitando assim a presença de goteiras, 
rachaduras e bolores, podendo evitar contaminantes nos alimentos produzidos, sendo 
que em seu estudo estava adequado de acordo com parâmetros estipulados pela RDC 
216/2004.

Quanto às paredes e divisórias, verificou-se a presença de ângulos retos. As 
portas são de madeira as quais não possuem superfície lisa, ausentes de borracha 
de vedação na extremidade interior propiciando a entrada de insetos e roedores, e 
não possuem fechamento automático.  Verificou-se a presença de telas, mas estas 
encontravam-se danificadas. O piso não possui drenagem adequada, e ausência de ralos 
sifonados. Segundo Vidal, et al., (2011), o piso em UAN deve ser antiderrapante com 
inclinação para escoamento da água, e possuir ralos sifonados. Souza (2009) constatou 
em seu estudo, condições adequadas de conservação e adequação de paredes, pisos e 
tetos, o que destoa das realidades encontradas nesse estudo. 



AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE UMA UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO -PR

Multiciência, São Carlos, 12: 24 - 38, 2013 29

Quanto à iluminação e instalação elétrica, as luminárias não possuem tela de 
proteção adequada contra quebras e explosões. Em estudo realizado por Mendes em 
2007, a avaliação apresentou não conformidade ao item iluminação, pois as mesmas 
não tinham nenhum tipo de segurança. Já no estudo de Guimarães (2006), foram 
encontradas proteções para luminárias, sendo telas removíveis, facilitando a limpeza 
periódica, mas também ausente de proteção contra quedas e explosão ressalta-se a 
importância da proteção, a fim de evitar acidentes.

 Na higienização das instalações e equipamentos, constatou-se a inexistência 
de um responsável pela higiene geral da UAN avaliada. Verificou-se através de 
observações que ocorre a manipulação dos alimentos e limpeza do local pela mesma 
pessoa. Rodrigues e Martins (2008) verificaram que também não havia profissional 
adequado próprio para limpeza. Houve semelhança no estudo de São José et al. (2011), 
aonde não havia responsável capacitado para tal atividade, ocorrendo manipulação 
inadequada e contaminações. Os equipamentos, móveis e utensílios devem ser 
devidamente higienizados por um funcionário capacitado, tendo as rotinas de limpeza 
registradas e realizadas em frequência adequada, onde devem ser tomadas precauções 
para impedir a contaminação dos alimentos por produtos saneantes, pela suspensão de 
partículas e pela formação de aerossóis (RODRIGUES E MARTINS, 2008).

Através da aplicação da lista de verificação, constatou-se que o sistema de 
abastecimento de água não é clorado sendo de fonte própria, não sendo adequado para 
a confecção dos alimentos, limpeza e desinfecção dos utensílios. Não há existência de 
registro de higienização do reservatório comprovando a execução do serviço, ausência 
de planilha de registro de troca periódica do elemento filtrante, também não há análise 
da potabilidade da água, não sendo controlado  por técnico capacitado. Segundo 
Cordova (2006), a água deve ser ligada à rede pública ou ter sua potabilidade atestada 
por laudo oficial ou laboratório especializado, se for de rede pública, a água deve 
ter sua potabilidade microbiológica atestada semestralmente e o reservatório deve ser 
tampado, em bom estado de conservação. No estudo de Silva (2008), observou-se não 
conformidades sobre a qualidade da água, onde era utilizada para fabricação de gelo e 
produção de alimentos. Souza (2009), em seu estudo, observou que o estabelecimento 
estava 100% adequado para esse quesito, onde o reservatório de água encontrava-se 
em bom estado de conservação sendo higienizado trimestralmente, possuindo laudos 
comprobatórios de sua potabilidade.

Sobre o controle de vetores e pragas urbanas, observou-se presença de insetos 
no espaço físico destinado a confecção de alimentos, não sendo visualizado e/ou 
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comprovado a adoção de medidas preventivas e corretivas com o objetivo de impedir 
a atração e proliferação de vetores e pragas urbanas. Segundo Cruz (2006), citado 
por Souza (2009), constatou que o controle de pragas em uma unidade produtora de 
alimentos mostrava-se totalmente inexistente, podendo realmente acarretar prejuízos 
para a segurança microbiológica do produto. Já no estudo de Barp (2012), as UANs 
analisadas atendiam 100%, possuindo programas periódicos de Controle Integrado de 
Pragas com ausência de focos. O controle deste item deve ser realizado periodicamente, 
através de empresas autorizadas, de modo a prevenir ou minimizar a presença de insetos 
e roedores, e os produtos e as concentrações devem ser aprovados pela legislação 
vigente, portaria SNVS n° 10 (SILVA JR, et al., 2003).

Para o item referente aos coletores de resíduos presentes na unidade pesquisada, 
verificou-se que estes são de material plástico de baixa resistência, ausentes de tampa, 
pedal e identificação, apenas o lixo reciclável possui pedal, tampa e saco de lixo 
resistente, porém, o lixo orgânico ficava localizado na área de produção. Souza em 
2009 e Oliveira em 2003, encontraram em suas pesquisas 100% de inadequações para 
o item coletores de resíduos, onde  observaram  a presença de latões de lixo expostos 
próximo ao local de armazenamento e coletores acondicionados em ambiente externo 
à produção, ausentes de proteção, favorecendo a atração de insetos e roedores. Os 
coletores utilizados para os resíduos devem ser dotados de tampas acionados sem 
contato manual para que não haja a contaminação cruzada com o alimento, os resíduos 
devem ser coletados frequentemente e estocados em locais fechados e distantes da área 
de produção, a fim de evitar contaminações e atração de pragas e vetores (ARRUDA, 
2006).
 Observou-se que o espaço destinado ao armazenamento de gêneros alimentícios 
da unidade estudada, é restrito, ficando todos os gêneros acondicionados em um mesmo 
local não ocorrendo divisão de itens perecíveis e não perecíveis. São José et al.(2011), 
em seu estudo, constatou a ausência de estrados adequados para armazenamento de 
gêneros não perecíveis, sem afastamento mínimo (10 cm) da parede e empilhamento 
incorreto, bem como a presença de alimentos colocados diretamente no chão, sabe-
se que estes fatores dificultam a ventilação e higienização do local, permitindo a 
disseminação de vetores e diminuição da vida de prateleira dos produtos. Este estudo 
possui semelhança entre o estudo de Oliveira (2003), aonde não há espaço suficiente 
para o armazenamento e alguns gêneros ficam armazenados a temperatura ambiente 
deteriorando-se mais rapidamente. 

Constatou-se durante o período de analise da UAN estudada, a ausência 
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de uniformes, sendo observado o uso de calçados abertos, bermudas, camisetas de 
manga curta e apenas a utilização do avental e protetor capilar, estando entre os itens 
não conformes de acordo com a legislação base deste estudo. No estudo realizado 
por Pimentel (2006), os uniformes usados na UAN, estudada são roupas brancas 
e jalecos. Já no estudo de Rodrigues e Martins (2008), os restaurantes observados 
apresentavam-se não conformes quanto ao item uniformes, sendo visualizado o uso 
de roupas curtas como saia, calçados abertos, os cabelos estavam presos por boné 
e algumas das funcionárias faziam o uso de adornos. De acordo com Silva Junior 
(2007), os funcionários da área de produção devem apresentar uniformes limpos, 
calçados fechados e cabelos totalmente protegidos, devem possuir boa apresentação, 
unhas curtas, sem esmaltes e sem adornos.

Diante do exposto, a UAN analisada enquadra-se na classificação 3 de acordo 
com a RDC 275/2002, tendo  47%  de itens não conformes, como citados acima,  os 
itens foram comparados e discutidos com  artigos semelhantes ao assunto.    

Conclusão 
Com este estudo pode-se concluir que as instalações devem ser projetadas 

de forma a facilitar os procedimentos operacionais, sem o cruzamento de etapas e 
linhas do processo de produção, o planejamento físico adequado com às escolhas 
corretas, influenciará na qualidade do serviço prestado, no bem estar dos clientes e 
colaboradores, e consequentemente aumentando  o   faturamento do restaurante.

Conforme a análise da estrutura física da UAN, foi observado que muitos itens 
podem ser melhorados, mesmo o estabelecimento estando classificado como regular, 
enquadrando-se no grupo 3, podem ocorrer problemas relacionados à segurança de 
trabalho e contaminações aos alimentos, a fim de melhorar a estrutura e o funcionamento 
de trabalho e qualidade do produto sugere-se :

-Adequação do material utilizado no teto;
-Substituição ou adequação das portas; 
-Construção de uma nova área destinada ao estoque de gêneros perecíveis 
e não perecíveis, compatível ao dimensionamento da UAN, com previsão 
para o estoque de gêneros armazenados à temperatura de refrigeração e/ou 
congelamento;
-Substituição dos coletores de resíduos;
-Utilização de uniformes e equipamentos de proteção individual aos 
funcionários e 
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-Adoção das boas práticas de fabricação, através da implantação do Manual de 
Boas Práticas de Fabricação e Manipulação.
Diante do exposto, sugere-se a reavaliação periódica dos itens encontrados 

em não conformidades, buscando adequações preconizadas em Leis e normas para 
empresas produtoras de alimentos e distribuidoras de refeições prontas para o consumo. 
Ressaltando que este estudo não se finda aqui, devendo possuir continuidade.

Nos Anexos I e II encontra-se o layout atual e um layout proposto para a UAN 
respectivamente.

Physical structure evaluation and sanitary-hygienic of a food and nutrition unit  in 
Francisco Beltrão-PR city.

ABSTRACT: Food and Nutrition Units are defined as a work units or a company 
agency, whose purpose is execute activities related to food and nutrition. While the 
food quality offered to people has been a worry to federal government, which is 
verified through several publications related to the subject from legislation, it is still 
gradually the number of cases of Foodborne Diseases (DTA) that happen every year 
in world and in Brazil. Faced that, physical planning of a units of food and nutrition is 
important both in economic question as on the functionality of the kitchen constituting 
an initial design protocol during the structural planning. On this way, this study aimed 
to evaluate the physical structure of the production area and storing food and sanitary 
conditions of a Food and Nutrition Unit at Francisco Beltrao/PR city. Data collection 
was performed through the application of checklist according to the Collegiate 
Directory Resolution - n º 275/2002 of the National Health Surveillance Agency. There 
was obtained such as results on unit analyzed 47% for items in nonconformities, 43% 
for items in conformity, and 10 % of the items proposed by the verification guide 
where not apply. Given the above, the restaurant is classified in group 3, being within 
the percentages up to 50% classified as regular as the resolution.

KEYWORDS: Food and Nutrition Units, Physical Structure, Checklist
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ANEXO I – Layout Atual da UAN
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ANEXO II – Layout proposto para a UAN
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ELABORAÇÃO DE UMA BOLACHA FUNCIONAL PARA INTOLERANTES AO 
GLÚTEN E À LACTOSE

Simone dos Santos MEIRA1

Mirian COZER2

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma bolacha 
funcional com ausência de glúten e lactose, devido à dificuldade desse público em 
encontrar preparações de fácil preparo com ingredientes que tragam benefícios à saúde 
dos mesmos. Para avaliar a aceitação e intenção de compra da preparação, foi aplicado 
um questionário contendo uma escala hedônica de nove pontos, a qual avaliava a 
aceitação do produto e uma escala verbal de sete pontos, que expressava a intenção de 
compra a 50 julgadores. O estudo deu-se através de uma perspectiva quali-quantitativa 
a partir dos conteúdos obtidos nos dados coletados. Os resultados obtidos indicaram 
que 84% dos participantes demonstraram boa aceitação e 70% comprariam a bolacha. 
Após avaliação da aceitação da preparação, realizou-se a análise nutricional da mesma, 
através dos dados contidos na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – Taco 
(2011), sendo que a preparação alcançou um Valor Energético Total recomendado para 
a colação ou lanche, com base em uma dieta de 2000 calorias, além de ter em sua 
composição subprodutos da soja e do coco, os quais alegam características funcionais 
à bolacha, caracterizando-se assim como uma opção saudável ao ser incorporada na 
dieta desse público. Conclui-se, então, que este trabalho alcançou os seus objetivos, 
pois os dados coletados demonstraram boa aceitação da preparação, um potencial de 
compra considerável, além de a bolacha ter apresentado propriedades funcionais. Desta 
maneira, pode-se considerar viável a substituição de produtos com glúten e lactose 
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em sua composição por derivados da soja e do coco, nas preparações dos celíacos e 
intolerantes à lactose.

PALAVRAS-CHAVE: Glúten, lactose, intolerância, bolacha, análise sensorial, 
intenção de compra.

Introdução
Atualmente há uma grande incidência de intolerâncias e alergias alimentares 

nos países industrializados, acometendo aproximadamente 20% da população, contudo 
observa-se que os sintomas e diagnóstico dessas patologias se confundem (ZOPF et 
al., 2009).

Ao contrário da alergia, a intolerância alimentar não envolve o sistema 
imunológico (OZDEMIR et al., 2009). A intolerância à alimentos específicos é gerada 
pela incapacidade do organismo de se desintoxicar de algum componente presente 
em determinado alimento, podendo se apresentar de duas formas: em uma delas o 
componente é um não-nutriente, que o organismo precisa eliminar rapidamente; já 
a segunda, é caracterizada quando o componente é um nutriente e precisa de uma 
enzima específica para ser digerido, e o organismo possui deficiência genética e não 
produz essa enzima (FELL, 2001).
 Entre as principais intolerâncias alimentares e mais comuns do mundo está 
a Doença Celíaca (DC), definida como uma doença caracterizada por intolerância 
à ingestão de glúten, contido em cereais como a cevada, centeio, trigo e malte, em 
indivíduos geneticamente predispostos (SILVA; FURLANETTO, 2010); é uma 
desordem autoimune, aonde o organismo ataca a si mesmo, (FENACELBRA, 2012). O 
consumo de alimentos que contenham glúten por portadores de DC leva frequentemente 
a atrofia e ao achatamento das vilosidades do intestino delgado, ocorrendo por isso 
uma limitação da área de absorção dos nutrientes (ARAÚJO et al., 2010).
 Devido a essa atrofia e ao achatamento das vilosidades do intestino, muitas 
vezes o portador de DC é também intolerante à lactose, sendo que a enzima lactase 
pode deixar de ser produzida devido a esses danos causados nas vilosidades. Em 1993, 
já havia estudos que apontavam relação entre essas duas intolerâncias, sendo que a 
intolerância à lactose poderia estar paralela a DC em algumas pessoas, estabelecendo-se 
assim a exclusão da lactose no começo da dieta sem glúten. A presença de intolerância 
à lactose “pode ser temporária”, sendo que a introdução de produtos que contenham 
lactose, novamente à dieta, deve ser cautelosa (NUNES; RYAN; ARENDT, 2009; 
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BRASIL, 2009; DIAS, 1993).
 Pereira Filho e Furlan (2004) descrevem que a intolerância a essas substâncias, 
que são consideradas importantes ao metabolismo, trazem alterações nutricionais 
decisivas, as quais consequentemente podem acarretar em deficiências nutricionais 
no desenvolvimento físico dos indivíduos. Ressalta-se que, para que não ocorram tais 
problemas, o tratamento deve ser rigoroso, sendo que o principal tratamento dessas 
intolerâncias é dietético e caracteriza-se pela exclusão dos alimentos considerados 
prejudiciais ao organismo do paciente (ARAÚJO et al., 2010).

Observa-se que, atualmente, a oferta de alimentos isentos tanto de glúten como 
de lactose, ainda é reduzida e os produtos presentes no mercado são de custo elevado, 
o que obriga as pessoas com baixo poder aquisitivo e necessidade de consumo de 
alimentos com restrição desses nutrientes, a ter que preparar seus próprios alimentos 
em casa.
 Dessa forma, observa-se a necessidade de desenvolvimento de novas 
preparações com ingredientes de fácil acesso e modo de preparo artesanal para que a 
população acometida por essas intolerâncias consiga desenvolver a receita. Partindo 
dessa constatação, este trabalho teve por objetivo formular um novo produto com 
propriedades funcionais e ausência dos componentes glúten e lactose, a fim de oferecer 
a este público uma nova alternativa de alimento saboroso e saudável, assim como 
avaliar a aceitação e consequentemente a intenção de compra da preparação.

Materiais e métodos
 Esta pesquisa segue um delineamento experimental, o qual tem o objetivo de 
manipular as variáveis de maneira preestabelecida, com seus efeitos suficientemente 
controlados e conhecidos pelo pesquisador para obtenção do estudo (FACHIN, 2006). 
Esse tipo de estudo ainda conduz a pesquisa de uma forma em que as respostas se 
tornam claras e diferenciadas; podemos classificar este estudo como qualitativo 
e quantitativo, sendo que a variável qualitativa busca verificar se uma determinada 
característica está presente na população pesquisada, enquanto a quantitativa deseja 
verificar a frequência com que essa característica ocorre nessa população (TRUJILLO, 
2003), buscando assim avaliar a aceitação da preparação com isenção de glúten e 
lactose e sua intenção de compra.
 Inicialmente desenvolveu-se a formulação da bolacha com isenção de glúten 
e lactose, buscando adicionar à receita ingredientes que pudessem trazer benefícios à 
saúde do consumidor alvo, como a farinha de soja, visto que a soja é considerada um 



Simone dos Santos Meira | Mirian Cozer

42 Multiciência, São Carlos, 12: 39 - 55, 2013

alimento funcional por possuir isoflavona, uma proteína com ação semelhante à do 
estrogênio (CORONA; QUARESMA, 2005) e não contém glúten, além disso, a soja 
é rica em proteínas de alto valor biológico, sendo fontes de minerais como o cobre, 
ferro, fósforo, potássio, magnésio, manganês e vitaminas do complexo B (EMBRAPA, 
2012). 

Elaboração da bolacha
A formulação da massa da bolacha foi desenvolvida a partir dos ingredientes e 

quantidades especificados na Tabela 1. 

                          Tabela 1: Formulação da bolacha sem glúten e sem lactose

INGREDIENTES                QUANTIDADE
Ovos 2 unidades

Açúcar refinado 300g
Açúcar de baunilha 50g

Creme vegetal 300g
Leite de coco   100 ml

Farinha de soja 300g
Amido de milho 275g

Fermento químico em pó 55g

 Para preparação da bolacha, primeiramente foram pesados e medidos todos 
os ingredientes e estes misturados em um recipiente até a obtenção de uma massa 
homogênea, a qual foi colocada em uma máquina artesanal para modelar. A seguir, 
as bolachas foram assadas em forno elétrico caseiro, pré-aquecido a 230oC por 10 
minutos. A receita possui um rendimento aproximado de 133 unidades de 10g cada. 
Após resfriarem, a temperatura ambiente, foram colocadas em embalagem plástica 
e armazenadas em local adequado (local arejado, livre de umidade). As etapas de 
preparação são apresentadas na Figura 1.
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Figura 1: Processo de elaboração da bolacha.
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Teste de Aceitação e Intenção de Compra
Após a preparação pronta, realizou-se a análise sensorial, a qual contou com 

a participação de alunos e funcionários voluntários da Universidade Paranaense – 
UNIPAR, unidade de Francisco Beltrão - PR, no laboratório de Técnica Dietética, 
sendo que previamente foi solicitada à direção da Universidade a liberação do espaço, 
desta forma foi concedida uma Declaração de Permissão assinada pelo diretor. A 
análise foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos, seguindo assim as diretrizes e normas preconizadas, determinadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde, através da Lei Federal número CNS 196/96 e de sua 
complementação CNS 441/2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Primeiramente 
os participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
sendo explicado nesse momento os objetivos do estudo; após o consentimento, os 
participantes foram encaminhados para cabines individualizadas, onde foram oferecidos  
uma unidade de bolacha e um copo de água para cada participante, bem como uma 
ficha de avaliação sensorial para avaliar a aceitação do produto desenvolvido, que 
continha uma escala hedônica de 9 (nove) pontos, sendo atribuído valor 1 ao termo 
“desgostei extremamente” e valor  9 ao termo “gostei extremamente”. Posteriormente, 
aplicou-se um teste de intenção de compra com escala verbal de 7 (sete) pontos, em 
escala decrescente, cujo valor 1 equivale a “nunca compraria” e o valor 7 a “compraria 
sempre”, sendo essas escalas adaptadas das elaboradas por Sapucay et al., em 2009.

Para se obterem os resultados dos dados da análise sensorial e intenção de 
compra, foi realizada a somatória de cada item exposto no questionário e aplicada a 
porcentagem respectiva. 

Composição Nutricional
 Para a determinação da composição nutricional da bolacha, realizou-se um 
levantamento dos dados na tabela de composição de alimentos - TACO (2011) e, a 
partir desses dados, avaliou-se a preparação em termos nutricionais quanto ao teor de 
carboidratos, proteínas e lipídeos.
 A análise dos dados deu-se utilizando pesquisa comparativa (FACHIN, 2006), a 
qual comparou os dados obtidos da preparação estudada com o que preconiza Cuppari 
(2005), em relação à porcentagem de distribuição dos macronutrientes.

Resultados
Composição nutricional
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Conforme a tabela 2 apresentada, que demonstra a distribuição de 
macronutrientes em relação à preparação formulada, sendo considerada uma porção 
de 30 gramas (g), o que equivale a três unidades do produto, os carboidratos (CHO) 
representam 6%, proteínas (PTN) 4% e lipídeos (LIP) 11%, tendo por base uma dieta 
de 2000 Kcal.

Tabela 2: Composição nutricional da preparação, porção de 30g – 3 unidades.

MACRONUTRIENTES QUANTIDADE KCAL %VD
CHO  16 g 66 6
PTN 2,8 g 11 4
LIP 5,6 g 50 11

Valor energético 127 7

*Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo de suas necessidades. Fonte: Dados do trabalho, 2012.

Cuppari (2005) preconiza em relação à distribuição dos macronutrientes 
o conceito estabelecido pelo Institute of Medicine (2002), que aponta os limites de 
ingestão de uma fonte energética específica, sendo determinado para que o risco 
de doenças crônicas seja reduzido e que mesmo assim esteja garantido o consumo 
adequado de nutrientes essenciais, que os macronutrientes sejam distribuídos nos 
planos alimentares nas seguintes proporções: 45 a 65% de carboidratos, 10 a 35% 
de proteínas e 20 a 35% de lipídeos. Segundo Assis (1997) a colação ou lanche deve 
atingir 5% do Valor Energético Total (VET). Conforme podemos observar na Tabela 2, 
a preparação desenvolvida alcançou o valor recomendado em relação à porcentagem 
que deve ser alcançado na colação ou lanche, sendo assim uma opção saudável para 
ser incorporada na dieta dos portadores dessas patologias.
 Em relação aos macronutrientes apresentados na Figura 2, observa-se que 
os resultados foram semelhantes à pesquisa de Silva, Martins e Teixeira (2011), que 
analisaram nutricionalmente um biscoito de polvilho, com base em uma dieta de 2000 
calorias, sendo que uma porção de 30g equivale a 7% do VET, assim como neste 
trabalho. Os carboidratos também atingiram 7%, assemelhando-se a este estudo; em 
relação às proteínas o resultado diferiu do presente estudo, pois o biscoito de polvilho 
não possui proteína em sua composição, sendo que a bolacha estudada apresentou 
uma porcentagem considerável de proteínas. Podemos citar como um fator de grande 
significância para essa porcentagem a adição da farinha de soja, pois a mesma é rica 
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em proteína. Em relação aos lipídeos, tanto o biscoito de polvilho como a preparação 
desenvolvida neste estudo apresentaram uma porcentagem elevada deste nutriente; 
na presente bolacha isso ocorreu porque, além da gordura vegetal acrescentada à 
receita, outros alimentos possuíam lipídeos em sua composição, como os ovos, o 
extrato de coco e também a farinha de soja. Tornou-se necessária a utilização desses 
ingredientes na formulação, mesmo que fossem contribuir para o aumento no teor 
desse macronutriente, por não apresentarem glúten e lactose em sua composição. 

Já em relação à farinha de soja, poderia ter sido utilizada outra espécie de 
farinha com ausência de glúten, pois a farinha de soja tem quantidade maior de 
lipídeos em relação às demais farinhas (como farinha de arroz, milho, quinoa, polvilho 
entre outras) normalmente utilizadas em preparações semelhantes, mas optou-se pela 
utilização de tal farinha devido às propriedades funcionais da soja. Mariani (2010) 
relatou em seu trabalho que o teor lipídico mais elevado nos tratamentos alternativos 
em relação ao padrão pode ser justificado pela composição centesimal da farinha de 
soja. Schuste (2005) descreve que a soja em relação a outros grãos é mais rica em 
proteína e gordura e pobre em carboidrato. Estudos como o de Behrens, et. al, (2001) e 
Ciabotti et al., (2006), relatam que há um crescente interesse de alguns indivíduos por 
alimentos como a soja e seu derivados, em virtude de ser considerado um alimentos 
funcional, sendo que a principal função dos alimentos funcionais é a redução dos riscos 
de doenças crônico-degenerativas.
 Podemos observar que alguns estudos apontam o uso da soja e seus derivados 
não só pelas suas propriedades nutricionais, mas também por ela ter função emulsificante 
e estabilizante, devido a sua capacidade de absorver água, gelatinização, elasticidade, 
coesão e aeração em variadas preparações (KIRINUS; COPETTI; OLIVEIRA, 2010); 
tais características são difíceis de encontrar em farinhas que não possuem glúten em 
sua composição, pois segundo César et al., (2006), o glúten é responsável pela rede 
proteica, a qual faz o processo de retenção do gás carbônico produzido no processo de 
fermentação e é responsável pela expansão ou “crescimento”da massa. 
 Outro ingrediente que contribuiu para o aumento do teor de lipídeos da 
preparação foi o extrato de coco; ressalta-se, porém, que o coco é rico em triglicerídeos 
de cadeia média (TCM), fibras e potássio, aumentando assim as alegações funcionais 
do produto desenvolvido (CARVALHO; COELHO, 2009; LEON, 2010).
 A Resolução da Diretoria Colegiada número 18, de 30 de abril de 1999, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enfatiza que as pesquisas para 
desenvolvimento de novos produtos têm como objetivo principal a promoção e 
manutenção da saúde humana (BRASIL, 1999). Observa-se assim, a importância da 
adição de ingredientes com alegação funcional no desenvolvimento de novos produtos, 
os quais trarão benefícios à saúde do consumidor.

Teste de aceitação e intenção de compra
 Quando se desenvolve um novo alimento se faz necessário conhecer a sua 
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aceitação, para isto tem-se a análise sensorial, classificada como uma ciência que estuda 
a interação dos órgãos dos sentidos e suas sensações, essas podem ser provocadas por 
alimentos ou por outro tipo de produto (CARVALHO; COELHO, 2009).

A análise sensorial é considerada uma ferramenta muito importante para a 
criação de novos produtos, especialmente na indústria alimentícia (MORRINSON, 
1997). O objetivo fundamental deste tipo de instrumento é obter informações para a 
decisão do processo produtivo em diversos setores, incluindo o alimentício e tem sido 
utilizado em escala industrial para minimizar o risco associado à introdução de novos 
produtos no mercado, assim como a permanência do mesmo neste setor (BECH et al., 
1994). 

Para que o teste sensorial tivesse um resultado confiável, convidou-se um 
número de 50 provadores, sendo esses acadêmicos e funcionários da Universidade 
Paranaense – UNIPAR, de ambos os sexos.

Os resultados foram analisados, a fim de verificar se a bolacha foi bem aceita 
pelos avaliadores. Por meio da escala hedônica de nove pontos adaptada de Sapucay et 
al., (2009), foi possível observar a aceitação do produto pelos consumidores através da 
porcentagem de aceitação atribuída no teste de análise sensorial, que segue na Figura 2.

Figura 2: Percentual de aceitação do produto. 
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A partir dos resultados obtidos neste estudo, pela análise sensorial da bolacha 
funcional para intolerantes ao glúten e à lactose, a média de aceitação teve um nível 
considerável, pois, das 50 pessoas que participaram da análise, 84% relataram ter 
aprovado a preparação, sendo que as opções escolhidas ficaram entre 8 a 9 pontos 
da escala hedônica; 2% atribuíram a pontuação 5, mostrando indiferença ao produto. 
Sendo assim, em comparação com os demais estudos citados, o presente estudo 
apresentou um resultado ainda mais satisfatório.

Segundo Castro e Maurício (2008), em seu estudo com um “biscoito integral: 
fonte de fibras isenta de lactose e gordura trans”, submetido a 144 provadores ao teste 
efetivo, 59% atribuíram 8 a 9 pontos na escala hedônica correspondente a gostei muito 
e a gostei muitíssimo, respectivamente. Referente à rejeição pelo biscoito desenvolvido 
em relação à pontuação 2 a 1, apresentou-se uma média de 1%, sendo considerado um 
resultado satisfatório.

No trabalho realizado por Introvini et al. (2008), os resultados obtidos pela 
análise sensorial de um “bolo de chocolate marmorizado com coco sem lactose e 
sem glúten” também apresentou boa aceitação pelos provadores, sendo que 24% dos 
provadores atribuíram como conceito gostei muitíssimo e 42% atribuíram gostei muito, 
sendo assim o bolo pode ser considerado apropriado para o consumo, contribuindo 
para o bem-estar das pessoas intolerantes ao glúten e a lactose, sem apresentar 
restrições de consumo. Este autor ainda cita que a ausência do glúten e da lactose no 
bolo de chocolate marmorizado com coco não altera as características organolépticas 
do mesmo.
 Ferreira et al., (2009), descreve que hoje no mercado internacional e nacional, 
encontram-se bolachas (biscoitos) sem glúten, mas em contrapartida muitos dos 
produtos disponíveis no mercado não apresentam boa aceitação pelos consumidores. 
Sendo ainda, carente de valor nutricional e de custo elevado, o que torna difícil a 
aquisição de tais produtos por pessoas menos favorecidas economicamente.
 Ao analisar a intenção de compra da bolacha desenvolvida, avaliada através de 
uma escala hedônica estruturada de sete pontos adaptada de Sapucay et al. (2009), pode-
se observar que os resultados foram satisfatórios entre os participantes da pesquisa. A 
maior porcentagem das notas atribuídas à intenção de compra da bolacha foi de 52%, 
atribuído ao item compraria sempre, sendo que a menor porcentagem atribuída foi 2% 
para a opção compraria raramente, ou seja, a bolacha teve uma boa aceitação (Figura 3).
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Figura 3. Percentual de intenção de compra. 

 Castro e Maurício (2008) obtiveram resultados semelhantes ao desse estudo 
em relação à intenção de compra, porém em seu estudo foi utilizado escala estruturada 
de cinco pontos, sendo que 53% dos provadores atribuíram a pontuação máxima 
“certamente compraria”, e 3% responderam que “certamente não compraria este 
produto”, demonstrando assim que o biscoito integral fonte de fibra isenta de lactose e 
gordura trans teve uma boa aceitação.
 Já Francisco e Seibel (2010), obtiveram resultados negativos em relação 
à intenção de compra de dois biscoitos produzidos com farinha de vegetais, sendo 
um com adição de 10% e outro 20% de farinha de couve, o percentual de aceitação 
do biscoito com 10% de adição ficou em 38% referente à resposta “provavelmente 
não compraria”, o biscoito com 20% de adição apresentou 42% referente à resposta 
“certamente não compraria o biscoito”. Verificamos que o resultado deste estudo é 
um caso atípico, pois em estudo realizado por Bassan; Ferreira e Escouto (2009), o 
resultado foi positivo, 66,67% comprariam o produto. 
 Verifica-se assim que a bolacha estudada torna-se mais uma opção de produto 
para ser produzido tanto pelos portadores destas patologias em suas casas, como um 
produto para ser incorporado ao mercado, devido ao seu bom índice de aceitação e 
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intenção de compra.

Conclusão
No presente estudo enfrentou-se um duplo desafio: elaborar um produto com 

ausência de dois ingredientes básicos na preparação de bolachas, a farinha de trigo e 
o leite, de maneira que as características sensórias do produto fossem mantidas. Essas 
alterações na composição da preparação poderiam ter alterado as características do 
produto de tal forma que não se encaixasse no perfil das preferências alimentares da 
população.

Porém, diante dos resultados deste estudo, conclui-se que é viável a utilização 
de farinha de soja, assim como do extrato de coco, em substituição aos produtos que 
contem glúten e lactose, como o trigo e o leite, na elaboração de preparações para 
celíacos e intolerantes à lactose, pois além do fato desses produtos determinarem 
alegação funcional na preparação, assim promovendo benefícios à saúde dos 
consumidores, e melhorando a qualidade de vida desse público, com a análise sensorial 
pode-se verificar a boa aceitação da preparação, apresentando também um potencial 
de comercialização considerável, pois na intenção de compra 70% dos provadores 
demonstraram que “sempre” ou “muito frequentemente” comprariam a bolacha.

Constata-se assim que é possível o desenvolvimento de receitas nutritivas, de 
fácil preparação, com sabor agradável, a fim de aumentar as alternativas de alimentos 
isentos de glúten e lactose para que se torne possível a esse público ter uma alimentação 
equilibrada nutricionalmente e prazerosa. 

Development of a functional wafer for gluten and lactose intolerant

ABSTRACT: This study aimed to develop a functional wafer with no gluten and 
lactose because of the difficulty in finding that public preparations easy to prepare 
with ingredients that bring health benefits thereof. To evaluate the acceptance and 
purchase intent of the preparation was applied a questionnaire containing a nine-point 
hedonic scale which assessed the acceptance of the product and a seven-point verbal 
scale that expressed the intention to buy the 50 panelists. The study took place through 
a qualitative and quantitative perspective of content obtained from the data collected. 
The results indicated that 84% of participants showed good acceptance and 70% buy 
the wafer. After evaluation of the acceptance of the preparation, was held on the same 
nutritional analysis, using data contained in the Brazilian Table of Food Composition - 
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Taco (2011), and the preparation reached a total energy recommended for snack or light 
meal, with based on a 2000 calorie diet, besides having in its composition and soybean 
byproducts of coconut, which allege functional features to the wafer, characterizing 
itself as a healthy option to be incorporated into the diet of the general public. It 
follows then, that this work has achieved its goals, since the data collected showed 
good acceptance of preparation, a considerable potential purchase, plus the wafer have 
presented functional properties. Thus it can be considered viable replacement product 
containing gluten and lactose in its composition derived from soy and coconut, in 
preparations of celiac and lactose intolerant.

KEYWORDS: gluten, lactose intolerance, wafer, sensory evaluation, purchase 
intention.
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RESUMO: Ao longo do tempo vem aumentando a proliferação e contaminação dos 
alimentos por microorganismos. Verifica-se isso através de uma série de perigos 
de contaminações microbianas associadas a práticas incorretas de manipulação. 
Objetivou-se com esse estudo avaliar as condições higiênico sanitárias do ambiente 
através de uma lista de verificação adaptada das Resoluções da Diretoria Colegiada 
(RDC) nº 216/2004 e 275/2002 e analise microbiológica das mãos dos manipuladores 
de alimentos de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) hospitalar através 
da técnica de swab.  Participaram do estudo 36 colaboradores, dos quais 100% 
das amostras apresentaram formação de colônias para coliformes totais e 14% de 
coliformes termotolerantes. De acordo com os itens avaliados da lista de verificação 
das condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, estavam em conformidade com 
a legislação 70% e não conforme 30%, sendo classificado como regular, uma vez que 
se enquadrou entre 51 a 71% de atendimento dos itens. Observa-se falhas nas condutas 
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de higiene pessoal dos manipuladores, bem como procedimentos de descontaminação 
dos utensílios e superfícies utilizados no preparo dos alimentos. Sugere-se melhorias 
nas condições higiênico-sanitárias, visando otimizar a qualidade das refeições servidas.

PALAVRAS CHAVE: Unidade de Alimentação e Nutrição; microrganismo; 
manipuladores; lista de verificação.

Introdução
A contaminação de alimentos por microrganismos, a sua proliferação em termos 

de saúde pública e a preocupação em desenvolver métodos de controles em áreas de 
saúde vem crescendo ao longo do tempo (CUNHA, 2006). Estatísticas mostram ainda 
que doenças transmitidas por alimentos (DTA´s), sobretudo as de causa microbiana, 
estão aumentando em todo mundo independente do grau de desenvolvimento, condições 
socioeconômicas e culturais do país (BADARÓ, AZEREDO, ALMEIDA, 2007).

Apesar de pouco conhecidos e divulgados, os surtos de origem alimentar 
sempre existiram nas cozinhas hospitalares tendo como principais causas a falta de 
treinamento e implementação de boas práticas de higiene, resultando em uma equipe 
de manipuladores despreparados e deficientemente qualificados (SOUZA, CAMPOS, 
2003). 

Cada uma das etapas da produção de alimentos exige intensos cuidados, no 
sentido de eliminar perigos biológicos, químicos e físicos, minimizando assim os 
riscos da ocorrência de agravos à saúde advindos de seu consumo (CORREIA, 2008).

Os alimentos contaminados aparentemente são normais, na maioria das vezes 
não apresentam alterações em suas características físicas, quando há intoxicação os 
sintomas mais comumente encontrados são náuseas, vômito, falta de apetite, diarreia, 
dores abdominais e febre, variando de acordo com o agente etiológico (FORSYTHE, 
2002). Os microrganismos, classificados como agente biológico de contaminação, estão 
presentes em todo ambiente do convívio natural do homem, são encontrados em locais 
como a água, ar, solo e ainda em seres vivos como plantas e animais (GIARETTA, 
FATEL, SIMM, 2006).

O controle de qualidade no preparo de alimentos envolve as boas práticas de 
produção que são técnicas e procedimentos adequados para o preparo de alimentos, 
que garantem qualidade na apresentação e segurança higiênico – sanitária das 
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refeições (ARRUDA, 2002). A forma mais usual para avaliar as condições de higiene 
dos ambientes, equipamentos, utensílios e manipuladores consiste em inspecioná-los 
quanto à contaminação microbiológica (SIQUEIRA JÚNIOR et al., 2004). Através 
das análises microbiológicas ou contagem de microrganismos que avalia-se o grau 
e a procedência da contaminação, bem como o período previsto para o consumo de 
alimentos antes da sua deterioração (CUNHA, 2006). 

Com o objetivo de evitar diversas formas de contaminação a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece normas e diretrizes preconizando a 
adoção das Boas Práticas de Fabricação em todos os estabelecimentos de produção e 
comercialização de alimentos e afins, com o intuito de reduzir a incidência dos surtos 
alimentares e garantir a saúde da população (BADARÓ, AZEREDO, ALMEIDA, 
2007).

Diante disso, o objetivo deste trabalho é avaliar as condições higiênico-
sanitárias através de uma lista de verificação baseada nas Resoluções da Diretoria 
Colegiada (RDC) no. 216/2004 e 275/2002 e realizar a análise microbiológica das 
mãos dos manipuladores de uma UAN hospitalar, visando a identificação de pontos 
críticos, buscando a oferta segura de uma alimentação à seus comensais e clientes.

Metodologia
Avaliou-se neste estudo uma UAN hospitalar de administração pública 

localizada no Sudoeste do Paraná, tendo a coleta de dados durante os meses de abril e 
maio de 2013, em dois dias, devido os funcionários trabalharem em regime de escala 
12/36h.

A fim de, alcançar o objetivo proposto o estudo foi dividido em duas etapas, 
sendo que a primeira analisou as condições higiênico-sanitárias, através de uma lista 
de verificação adaptada das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nº 216/2004 
e 275/2002, os itens avaliados foram referente ao preparo dos alimentos, exposição 
do alimento para consumo, higiene dos manipuladores. Ao final das avaliações, os 
resultados foram contabilizados por meio de regra de três simples e classificados de 
acordo com a RDC 275/2002 em Grupo 1 de 76 à 100% de atendimento dos itens, 
Grupo 2 de 51 à 75% de atendimento dos itens e Grupo 3 de 0 à 50% de atendimento 
dos itens.  

Na segunda, etapa realizou a análise microbiológica das mãos dos manipuladores 
de alimentos, através da técnica de swab (esfregão). Para realização da coleta, o 
swab foi umedecido em soro fisiológico estéril, friccionando 3 vezes entre os dedos 
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e na palma da mão. Em seguida, as amostras de microrganismos foram transferidos 
para a placa de petri contendo Agar Eosina Azul de Metileno (EMB), as quais foram 
devidamente identificadas e acondicionadas em uma caixa térmica e transportadas 
até o Laboratório de microbiologia da Universidade Paranaense para análise. Após 
a incubação de 48 horas a 37ºC, retirou-se da estufa e realizou-se a contagem dos 
exemplares de microrganismos. Para tal procedimento analisou-se a presença de 
coliformes totais e termotolerantes. 

Resultado e Discussão
De acordo com os resultados obtidos, através da lista de verificação, dos itens 

avaliados estavam em conformidade com a legislação 70% e não conforme 30%, 
sendo assim, classifica-se o estabelecimento de acordo com a RDC 275/2002 como 
regular, uma vez que se enquadrou entre 51 a 71% de conformidade dos itens.  A partir 
dos dados obtidos verificou-se inconformidade para o item higiene pessoal a ausência 
de uniformes e cabelos desprotegidos parcialmente. No estudo de Guedes (2009), 
realizado em Brasília, uma das principais inconformidades encontradas foi referente 
ao controle de troca e higiene dos uniformes.

Para o item higiene do ambiente, verificou-se a ausência de desinfecção das 
bancadas antes do uso e lixeiras danificadas. Diante do exposto, o estudo realizado 
por Mesquita et.al. (2006) em Santa Maria - RS relatou inconformidades também na 
higienização e na desinfecção das bancadas antes, durante e após o pré preparo dos 
alimentos, fato esse que acarreta na elevada proliferação microbiana.   

Foram observadas não-conformidades nos itens de recebimento, armazenamento 
e rotatividade de gêneros estocados, transporte inadequado; ausência de estrados os 
monoblocos ficam em contato com o piso; fluxo de recebimento mesmo fluxo do lixo; 
ausência do sistema PVPS (primeiro que vence primeiro que sai). Segundo o estudo 
de Guedes (2009), nas operações do recebimento não havia área específica e preparada 
para recebimento, ausência de planilhas de controle para recepção dos alimentos, 
controle de temperatura e condições de transporte, falha no padrão de qualidade na 
seleção e aceitação dos produtos. 

Para o item armazenamento, observou-se que alguns produtos estocáveis 
estavam com embalagens rompidas, podendo oferecer riscos á saúde do consumidor, 
não apenas pela sua vulnerabilidade a contaminantes físicos, químicos e biológicos, 
mas também pelo intenso manuseio que passam, devendo ser controlados em todas 
as etapas desde o armazenamento até o consumo. No estudo de Abreu et.al. (2011), 
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realizado em Santo André, os resultados obtidos no armazenamento também foram 
insatisfatórios.

Para os itens preparo e distribuição observou-se temperaturas acima de 10º para 
frios não estando adequada, ficando os alimentos expostos em temperatura de risco. 
No estudo realizado em Belém - PA por Sousa e Campos (2003), não havia controle 
de temperatura em nenhuma etapa do processo, nem no momento da distribuição não 
podendo, dessa forma avaliar as temperaturas.

Diante dos dados obtidos pela lista de verificação, sugere-se melhoria das 
condições higiênico-sanitárias no serviço de alimentação avaliado, como a mudança 
do fluxo, higienização dos manipuladores, bancadas e utensílios e melhorar o controle 
da temperatura, visando otimizar a qualidade das refeições servidas, ressaltando que 
o monitoramento deve ser contínuo e as ações preventivas e corretivas aplicadas de 
acordo com as necessidades apresentadas. 

O resultado da análise microbiológica, de 36 amostras, obteve-se em 100% a 
presença de coliformes totais e 14% das amostras a presença de unidades formadoras 
de colônia para coliformes termotolerantes evidenciadas pela formação de colônias 
com coloração verde-brilhantes nas placas EMB. O número elevado é devido a 
higienização deficiente, a falta de cuidados e atenção com as boas práticas.

Neste estudo evidenciou-se que a presença de coliformes totais foi 
significativamente elevada, sabendo que, alguns sorotipos deste microrganismo sejam 
inofensivos, alguns podem provocar toxinfecção alimentar, com manifestações de 
diarreia e vômitos (RUBIN, et. al., 2012). 

O estudo realizado no Rio Grande do Sul por Millezi et.al. (2007), encontrou-
se presença de coliformes totais em 45% das amostras das mãos, e foram detectados 
9% de coliformes termotolerantes e em algumas amostras percebeu-se a ausência dos 
coliformes totais antes e presença depois da higienização das mãos. Porém, na adoção 
de medidas corretivas, sugere-se que o mesmo sanificante não seja utilizado por período 
de tempo superior a um ano, a fim de evitar possível resistência dos microrganismos 
ao sanificante.

Segundo Franco (2005), os microrganismos indicadores são grupos ou espécies 
que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência 
de contaminação fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a deterioração 
potencial de um alimento, além de poder indicar condições sanitárias inadequadas 
durante o processamento, produção ou armazenamento. 

A presença de coliformes totais em alimentos processados, segundo Silva 
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(2001), é considerada uma indicação útil de contaminação pós–sanitização ou pós-
processo, evidenciando práticas de higiene e sanificação dos padrões requeridos para 
o processamento de alimentos.

Observou-se através deste estudo, que a probabilidade dos resultados de 
contaminação encontrada na análise microbiológica, pode ser devido as não 
conformidades verificadas através das condições higiênico-sanitárias, desde o 
recebimento até a distribuição.

Conclusão 
Os resultados encontrados apontam uma presença significativa de bactérias 

causadoras de doenças gastrointestinais em alguns participantes do estudo. 
Diante disso, medidas de higiene pessoal dos manipuladores, bem como 

procedimentos de descontaminação dos utensílios e superfícies utilizados no preparo 
dos alimentos, devem ser intensificadas, reforçando a importância das condutas e 
procedimentos durante o preparo e manipulação dos alimentos.

Cabe ao profissional nutricionista a responsabilidade em promover capacitação e 
monitoramento para os manipuladores periodicamente, sendo de extrema importância 
o treinamento aos funcionários ao serem admitidos, uma vez que, estes são desprovidos 
de qualquer conhecimento na área de nutrição e alimentação. 

Com medidas preventivas é possível oferecer uma alimentação segura, evitando 
a ocorrência de doenças de origem alimentar, decorrentes de contaminação por 
microrganismos patogênicos, na população atendida. 

Evaluation of sanitary conditions and microbiological analysis of handlers in a 
hospital in southwestern of Paraná

ABSTRACT: Food proliferation and contamination by microorganisms is increasing 
throughout time. It can be seen through a series of microbial contamination hazards 
related to inaccurate handling practices. This study objective was to assessing 
the sanitary hygienic conditions of the environment through a checklist adapted 
from the Resolutions of the Collegiate Board (RCB) nº 216/2004 and 275/2002 
and microbiological examination of hands of food handlers of a hospital Food and 
Nutrition Unit (FNU) by swab technique. Participated in this study 36 employees, 
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of which 100% of the samples showed the formation of colonies of coliforms and 
14% of fecal coliforms. According to the evaluated items of the checklist of sanitary 
conditions of the property, were in accordance with legislation 70%, not in accordance 
30% as being rated according to RCB275/2002 as regular once it is framed between 
21 and 71% for serving items. It is observed failures in personal hygiene of food 
handlers conduct as well as procedures for decontamination of surfaces and utensils 
used in food preparation. It is suggested improvements in sanitary conditions in order 
to optimize the quality of meals served.

KEYWORDS: Food and Nutrition Unit; microorganisms; handlers; checklist.
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PROCEDIMENTO DE SOLDAGEM EM UMA EMPRESA FABRICANTE DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS

Thamíris Cristina Chinalia POMPONIO1

Márcia Fernanda Martins DIAS2

RESUMO: O processo de soldagem é importante para os vários segmentos industriais e 
designa a ação de unir peças assegurando a continuidade, as características mecânicas e 
químicas do material. Este estudo apresenta os procedimentos executados de soldagens 
em estruturas metálicas, assim como os métodos de Controle e Inspeção de Qualidade 
de peças soldadas. O trabalho apresenta os requisitos básicos e as normas relacionadas 
à fabricação de estruturas soldadas e a descrição de situações identificadas em uma 
empresa fabricante, as inspeções aplicadas no processo de fabricação, em relação à 
soldagem.

PALAVRAS CHAVE: Soldagem, Controle da qualidade, Inspeção de soldagem.

Introdução

A palavra Soldagem designa a ação de unir peças: a palavra solda designa 
o resultado ou produto da operação, assegurando entre elas a continuidade e as 
características mecânicas e químicas do material (SENAI, 2002).

 Bastante utilizado durante a II Guerra Mundial, em navios e aviões, o processo 
de soldagem vem evoluindo com o tempo, desde a “descoberta” da utilização do arco 
elétrico em 1800 ao laser em meados de 1950. De forma a obter uma boa soldabilidade, 
os processos de soldagem estão em contínua evolução (BRANDI, 1992).

1 - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470 São Car-
los, São Paulo. Email: engthamiris@hotmail.com
2 - Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111, 13563-470 São Car-
los, São Paulo. Email: marcia.fmdias@hotmail.com
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A soldagem é importante para todos os segmentos industriais. Seu 
desenvolvimento é baseado nas necessidades de cada época; descobertas, novos 
processos, novas técnicas surgiu para atender a uma demanda específica; pelo fato 
de unir todos os metais comerciais, além de poder ser aplicado a qualquer local, 
proporciona flexibilidade de projeto, redução de custos de produção e fabricação, além 
de ser facilmente utilizado em recuperação e manutenção de manufaturados (SENAI, 
2002).

Existem diversos processos de soldagem, cada um com suas vantagens 
e limitações e são classificados pelo tipo de energia (mecânica, química, elétrica e 
radiante) ou pela natureza da união (partindo da distinção entre soldagem no estado 
sólido e por fusão).

A qualidade de uma solda depende do modo como são conduzidos o maçarico e a 
vareta (SENAI, 1996). Para Toledo (1997) adota-se o conceito de qualidade de produto 
como “uma propriedade síntese de múltiplos atributos do produto que determinam o 
grau de satisfação do cliente”.

O trabalho baseou-se numa breve revisão literária, um questionário aplicado e 
em um experimento em laboratório, sobre os requisitos da qualidade e as práticas de 
controle/inspeção empregadas no processo de soldagem em estruturas metálicas. 

Revisão Bibliográfica

Segundo Brandi (1992): denomina-se soldagem ao processo de união entre 
duas partes metálicas, usando uma fonte de calor, com ou sem aplicação de pressão. A 
solda é o resultado desse processo. 

Para compreendermos os requisitos básicos e as normas relacionadas à 
fabricação de estruturas soldadas, faz-se necessário o entendimento de outros conceitos.

Principais Processos de Soldagem

Existem diversos processos de soldagem, cada qual com suas características e funcio-
nalidades. Divide-se em grandes grupos:

•	 Por fusão: ocorre a fusão tanto do metal de adição quanto do metal de base. A 
energia é aplicada para produzir calor capaz de fundir o material de base. Diz-
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-se neste caso que a solubilização ocorre na faze líquida. Ex: soldagem ao arco 
submerso, etc.

•	 No estado sólido ou por pressão: não ocorre fusão. A união dos metais se dá 
através de difusão. A energia é aplicada para provocar uma tensão no material 
de base, capaz de produzir a solubilização na fase sólida. Ex: soldagem por 
ponto.

•	 Brasagem e Solda Branda: não ocorre fusão do metal de base, somente é 
fundido o metal de adição.

 Há casos onde não é nítida a diferença da soldagem por fusão e por pressão. 
 Abaixo os principais processos de soldagem, considerando os dois grandes 
grupos:

Figura 1: Processos de Soldagem. Fonte: CIMM.

•	 Eletrodo revestido:
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O processo de soldagem pode ser definido, de forma simples, como um processo 
de união localizada de metais e não metais, produzida por aquecimento até uma 
temperatura adequada, usando, ou não, material de adição. A soldagem a arco elétrico 
com eletrodo revestido é uma das formas de soldagem mais utilizadas hoje em dia, 
graças à sua versatilidade, baixo custo de operação e à simplicidade dos equipamentos 
necessários, entre outras razões.

O processo de soldagem por arco elétrico com eletrodo revestido consiste, basicamente, 
na abertura e manutenção de um arco elétrico entre o eletrodo revestido e a peça a ser 
soldada. (SENAI, 2008)

O arco funde simultaneamente o eletrodo e a peça. O metal fundido do eletrodo é 
transferido para a peça, formando uma poça fundida que é protegida da atmosfera (O2 
e N2) pelos gases de combustão do revestimento. (SENAI, 2008)

O metal depositado e as gotas do metal fundido que são ejetadas recebem uma proteção 
adicional através do banho de escória, que é formada pela fusão de alguns componentes 
do revestimento. (SENAI, 2008)

O eletrodo é um arame metálico, preparado para servir como material de deposição 
nos processos de soldagem. Fabrica-se o eletrodo com material ferroso e não ferroso e 
possuem a forma de uma vareta metálica. Existem dois tipos: o eletrodo sem revestimento 
(ou não consumíveis) e o eletrodo revestido. Os eletrodos são classificados conforme 
norma da American Welding Society (AWS).

•	 TIG

A TIG - sigla proveniente do inglês Tungsten Inert Gas é a denominação dada ao 
processo de soldagem que utiliza eletrodos de tungstênio em atmosfera de gás inerte. 
O processo pode ser empregado com e sem metal de adição. A proteção da região 
da poça de fusão é feita por gases inertes como Hélio, Argônio ou mistura de ambos 
(dependendo do metal a ser soldado).

Embora chamados de permanentes, os eletrodos de tungstênio são consumíveis. Em 
condições normais, os eletrodos mais comuns (150 mm e 170 mm) duram cerca de 30 
horas de arco aberto. 
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•	 Arco Submerso

Neste processo, um arame nu é alimentado continuamente e funde-se no arco voltaico 
sob a proteção de um fluxo de pó. Dependendo das condições do material, da espessura 
da chapa, natureza da superfície exterior, entre outros, trabalha-se com diferentes pós. 
Os pós são diferenciados por: tipo de fabricação, composição e granulação.

Quando este processo é bem usado, revela-se como o mais econômico entre todos os 
processos. O uso adequado acelera em curto prazo a amortização da instalação.

•	 Oxi-acetilênica

O processo baseia-se na fusão do(s) metal (is) de base e eventualmente a fusão de um 
material de adição que é adicionado na junta que esta sendo soldada, com a utilização 
de uma chama proveniente da queima de uma mistura de gases. Estes gases passam 
pelo maçarico, cuja função é dosá-los na proporção exata para a combustão e leva-los 
até a extremidade onde ocorre a chama. 

Este dispositivo, deve ainda possibilitar que se produza diferentes tipos de misturas 
necessários para se obter os diferentes tipos de chama, de acordo com o tipo de chama 
necessária para a soldagem dos diferentes materiais.

As pressões do Acetileno e do Oxigênio são as quantidades relativas na mistura destes 
dois gases que se queimam no bico do maçarico.

•	 Soldagem MIG/MAG

Na soldagem ao arco elétrico com gás de proteção (GMAW – Gas Metal Arc Welding), 
também conhecida como soldagem MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas e MAG – 
Metal Active Gas), um arco elétrico é estabelecido entre a peça e um consumível na 
forma de arame. O arco funde continuamente o arame à medida que este é alimentado 
à poça de fusão. O metal de solda é protegido da atmosfera pelo fluxo de um gás (ou 
mistura de gases) inerte ou ativo.

A soldagem por esse processo convencional, normalmente é utilizada em corrente 
contínua (CC +, com o eletrodo ligado ao pólo positivo e a peça ao pólo negativo, 
também conhecido como polaridade inversa).
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O processo de soldagem MIG/MAG é dos mais importantes processos de união de 
metais na atualidade. Isto se deve à sua alta capacidade de produção, característica 
constantemente cobiçada pelas indústrias em seus processos de fabricação. A Figura 2 
mostra esse processo e uma parte da tocha de soldagem.

MIG: Caracterizado pela utilização somente de gases inertes que fazem a proteção do 
metal fundido e não reagem durante a soldagem.

MAG: Caracterizado pela utilização de gás ativo como CO2, que reage durante a 
soldagem influenciando na largura e penetração do cordão de solda.

 

Figura 2: Processo básico de soldagem MIG/MAG. Fonte: FORTES, 2005

Vantagens do processo MIG/MAG

O processo de soldagem MIG/MAG proporciona muitas vantagens na soldagem manual 
e automática dos metais para aplicações de alta e baixa produção. Suas vantagens são, 
de acordo com Fortes (2005):

•	 A soldagem pode ser executada em todas as posições;
•	 Não há necessidade de remoção de escória;
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•	 Alta taxa de deposição do metal de solda;
•	 Tempo total de execução de soldas de cerca da metade do tempo se comparado 

ao eletrodo revestido;
•	 Altas velocidades de soldagem; 
•	 Menos distorção das peças;
•	 Largas aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente, tornando certos 

tipos de soldagem de reparo mais eficientes;
•	 Não há perdas de pontas como no eletrodo revestido.

Principais parâmetros de soldagem

•	 Corrente Elétrica

Chamamos de corrente elétrica ao movimento ordenado de cargas elétricas através de 
um corpo. Existem dois tipos de corrente elétrica:

Corrente Contínua: é aquela que circula sempre no mesmo sentido. A fonte fornecedora 
de corrente mantém constante sua polaridade, ou seja:

a) o borne negativo sempre será negativo;

b) o borne positivo sempre será positivo.

Corrente Alternada: é aquela que passa através de um corpo sofrendo inversão de 
sentido em intervalos regulares de tempo, caminhando primeiro num sentido e depois 
no outro. Cada borne, ora será negativo, ora será positivo.

A corrente elétrica pode ser obtida por meio de: máquina de solda geradora, máquina 
de solda transformadora, máquina de solda retificadora.

•	 Tensão Elétrica

Chama-se de tensão elétrica, a força que movimenta as cargas elétricas através de um 
corpo e que tem como unidade de medida o volt. 

A tensão faz com que a corrente elétrica continue circulando mesmo depois que o 
eletrodo é afastado da peça, fazendo com que o arco elétrico se mantenha. O arco 
produz alta temperatura, fundindo o material do eletrodo e da peça, formando a solda. 
(SENAI, 2002)
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•	 Velocidade de soldagem

A velocidade de soldagem é a relação entre o caminho percorrido pelo arco ao longo da 
peça e o tempo gasto para percorrê-lo. Esse parâmetro é normalmente expresso em cm/
min ou mm/min. Três regras gerais podem ser enunciadas com respeito à velocidade 
de soldagem:

•	 quando a espessura da peça aumenta a velocidade de soldagem deve diminuir;
•	 para uma dada espessura de peça e tipo de junta, quando a corrente de soldagem 

aumentar a velocidade de soldagem também deve aumentar e vice-versa;
•	 maiores velocidades de soldagem são alcançadas empregando a técnica de 

soldagem empurrando.

Preparação para soldagem

Antes da soldagem, faz-se necessário seguir alguns procedimentos, tais como: lixamento 
do aço para eliminação da casca de laminação, pois não pode haver impurezas, óxidos, 
graxas, entre outros.

Qualidade no processo produtivo de estruturas soldadas

De acordo com o SENAI (2002): uma boa solda deve oferecer, entre outras vantagens, 
qualidade e segurança, além de possuir algumas características, como: boa penetração; 
isenta (descontinuidade); fusão completa; ausência de porosidade; boa aparência e 
ausência de rachaduras.

Defeitos

Definem-se como defeitos ou descontinuidade a qualquer interrupção da estrutura típica 
de uma junta soldada. Neste sentido, pode-se considerar como descontinuidade, a falta 
de homogeneidade de características físicas, mecânicas ou metalúrgicas do material 
ou da solda. Possuir descontinuidades em uma junta, não significa necessariamente 
que a mesma seja defeituosa. Esta condição depende de aplicação a que se destina 
o componente e é em geral caracterizado pela comparação das descontinuidades 
observadas ou propriedade medida com níveis estabelecidos em um código, projeto 
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ou contato pertinente. Assim, considera-se uma junta soldada que contém defeitos 
quando esta apresenta descontinuidades ou propriedades que não atendam ao exigido 
pelas normas vigentes. Juntas defeituosas em geral, precisam ser reparadas ou mesmo 
substituídas (MODENESI, 2001 apud SANCHES, 2010).

É comum encontrar defeitos na soldagem, dentre os principais pode-se citar:

•	 Mordedura: esta descontinuidade tem como característica a formação de 
depressão, gerando entalhes no pé do cordão, isto é, entre o metal de base 
do cordão de solda. A existência de mordeduras significa redução da seção 
resistente e, consequentemente, um enfraquecimento da junta soldada.

•	 Falta de fusão: caracteriza-se por ausência de continuidade entre o metal 
depositado e o metal base ou entre os dois cordões adjacentes. Geralmente 
podem aparecer na região da linha de fusão, entre os passes de solda ou na raiz 
da solda.

•	 Porosidade: estão relacionadas com as contaminações de sujeira, oxidação e 
umidade, na superfície do metal de base e consumíveis de soldagem.

•	 Descontinuidade: é qualquer interrupção da estrutura típica ou (esperada). 
Neste sentido pode se considerar como descontinuidade qualquer alteração 
na homogeneidade nas propriedades físicas, mecânicas ou metalúrgicas do 
material ou da solda.

•	 Trincas: São consideradas em geral, as descontinuidades mais graves em uma 
junta soldada por serem fortes concentradores de tensão  e elas podem se formar 
durante logo após a soldagem ou em operações subseqüentes a soldagem, e 
podem acontecer a quente e a frio.

Métodos de Inspeção

Existem métodos clássicos de inspeção, que são utilizados para “descobrir” pertur-
bações nos processos de soldagem. Estes são baseados na medição direta de seus pa-
râmetros como da tensão do arco, velocidade de alimentação, corrente de soldagem, 
entre outros. (ALFARO, 2012)
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Ensaios não destrutivos para detecção de descontinuidades

Tem por finalidade, o controle de qualidade imediatamente e após qualquer operação 
de soldagem. Todos os outros ensaios não destrutivos devem ser executados após uma 
boa inspeção visual, que pode ser feito, à vista desarmada, ou com auxilio de lupa ou 
com aparelhos ou instrumentos para inspeção remota.

Os ensaios não destrutivos envolvem todos os métodos para a medição e detecção de 
propriedades, capacidade de desempenho dos materiais metálicos, partes e peças de 
equipamentos e estruturas, por meio de energias físicas que não danificam as mesmas. 
Dentre os ensaios não destrutivos podemos destacar:

Ensaio visual: tem por finalidade, o controle de qualidade imediatamente e após 
qualquer operação de soldagem. Todos os outros ensaios não destrutivos devem ser 
executados após uma boa inspeção visual, que pode ser feito, à vista desarmada, ou 
com auxilio de lupa ou com aparelhos ou instrumentos para inspeção remota.

Para este tipo de ensaio, a Petrobrás através da norma N-1597, fixa condições exigíveis 
para a realização deste tipo de ensaio. (SANCHES, 2010)

Teste de estanqueidade: segundo Sanches (2010), este tem como objetivo principal a 
detecção de defeitos passantes em soldas, como por exemplo, as soldas de chapas de 
reforço, soldas em ângulos de juntas sobrepostas do fundo de tanques de armazenamento 
e soldas em ângulo de ligação fundo-costado. É utilizado também para a detecção de 
defeitos passantes em chapas e fundidos.Um dos métodos baseia-se na aplicação de 
uma solução formada de bolhas, estando cada trecho inspecionado sujeito a um vácuo 
parcial. 

Líquido penetrante: o ensaio por meio de líquido penetrante é relativamente simples, 
rápido e de fácil execução. De acordo com Sanches (2010), é utilizado na detecção 
de descontinuidades abertas para a superfície de materiais sólidos não porosos. A 
detecção das descontinuidades independem do tamanho, orientação, configurações da 
descontinuidade e da estrutura interna ou composição química do material. 

Sanches (2010) afirma que este método é usado para a revelação de descontinuidades 
superficiais e é baseado na penetração destes por um líquido apropriado e na sua 
posterior remoção pela aplicação de um material absorvente (revelador) na superfície 
sendo examinada. 
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Partícula magnética: este ensaio é utilizado para localizar descontinuidades 
superficiais e sub-superficiais em peças de material ferromagnéticos, tais como, as ligas 
de ferro e níquel. O método consiste na aplicação de uma corrente de magnetização, 
ou de um campo magnético à peça inspecionada, com o objetivo de se ter um campo 
magnético nesta. A presença de descontinuidades superficiais ou sub-superficiais irá 
produzir campos de fuga na região da descontinuidade, causando uma polarização 
localizada, que é detectada pelas partículas ferromagnéticas que são aplicadas sobre a 
peça. (SANCHES, 2010)

Ultrassom: segundo Sanches (2010), o ensaio por ultrassom usa a transmissão do som, 
que é uma forma de energia mecânica em forma de ondas, a frequências acima da faixa 
audível. Pela técnica pulso-eco, consiste basicamente de pulsos de alta frequência, 
emitidos pelo cristal, que caminham através do material. Estes pulsos refletem quando 
encontram uma descontinuidade ou ma superfície do material. Esta energia mecânica 
(som) é recebida de volta pelo cristal, que transforma o sinal mecânico em sinal 
elétrico, que é visto na tela do aparelho.

Ensaio radiográfico: o ensaio radiográfico utiliza os raios X e raios gama para mostrar 
a presença e certas características de descontinuidades internas ao material.

O método baseia-se na capacidade que os raios X e gama possuem de penetrar em 
sólidos. 

Conforme Sanches (2010), esta capacidade depende de vários fatores, tais 
como comprimento da onda da radiação, tipo e espessura do material. Quando menor 
for o comprimento de onda, maior é a capacidade de penetração da radiação. 

Parte da radiação atravessa o material e parte é absorvida. A quantidade de 
radiação absorvida depende da espessura do material. Onde existe um vazio ou 
descontinuidade há menos material para absorver a radiação. Assim, a quantidade de 
radiação que atravessa o material não é a mesma em todas as regiões. A radiação após 
atravessar o material irá impressionar um filme, formando uma imagem do material. 
Este é chamado de radiografia (SANCHES, 2010)

O objetivo deste trabalho é apresentar/compreender como funciona o processo 
de soldagem, assim como seus procedimentos e técnicas de inspeção de qualidade.
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Metodologia

Aplicou-se um questionário elaborado para uma empresa de Estruturas 
Metálicas da região, com a finalidade de verificar os procedimentos de soldagem e as 
técnicas de inspeção utilizadas no processo de fabricação.

O questionário foi aplicado e respondido pelo Engenheiro da Qualidade, 
responsável por todo o controle de qualidade da empresa. Foram elaboradas dezoito 
(18) questões para formarem uma base para o estudo de todo o procedimento de 
soldagem realizado e uma posterior comparação com os dados da literatura.

A seguir o questionário:

1) Como é realizado o processo de soldagem na empresa? Quais os procedimentos?

2) Como são definidos os parâmetros?

3) Como é realizada a inspeção na soldagem? Quais os procedimentos?

4) Quais os tipos de aço são utilizados na Empresa (aços de baixo carbono, aços de 
baixa liga, aços de alta liga, outros)?

5) Quais os gases utilizados na soldagem?

6) Qual o material do arame?

7) É realizado algum tipo de ensaio mecânico, como: Ensaio de Dureza Vickers, 
Ensaio de Tração, Ensaio de Impacto Charpy – V, entre outros?

8) Caso a resposta da pergunta anterior seja Sim, favor descriminar quais são 
realizados e como isto ocorre?

9) A soldagem é automática, semi automática ou manual?

10) Há preparação do material base antes da soldagem. Se sim, como é feito?

11) Há algum cuidado especial com os consumíveis (arame, gases...).

12) Há algum tratamento térmico pós soldagem?

13) São feitos ensaios não destrutivos (líquido penetrante, partícula magnética, 
ultrassom, RX,...) 

14) São feitos retrabalhos?

15) Quais defeitos mais comuns são encontrados nos cordões de solda?
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16) É feita análise microestrutural?

Resultados e Discussão

De acordo com as respostas obtidas, fez-se a caracterização de todo o 
procedimento de soldagem.

Verificou-se que os processos de soldagem utilizados são o MIG e MAG, 
porque para o tipo e aplicação dos materiais e produtos, esses dois tipos de soldagem 
são os mais recomendados, devido à versatilidade que a MIG e MAG apresentam.

Os aços mais utilizados na empresa são A36 e A572-50.  O aço A36 é um aço 
de boa soldabilidade, possui baixa resistência mecânica e baixa usinabilidade. O Aço 
A572 supera as solicitações do A36, conforme demonstra a Figura 3.

Figura 3: Gráfico Tensão x Deformação. Fonte: LAPEFER

Não são realizados ensaios mecânicos destrutivos, mas são feitos os ensaios 
não destrutivos: Visual e Líquido Penetrante na solda.

Foi realizado um experimento em laboratório, de forma a demonstrar a aparência 
do (s) cordão (ões) de solda. Nas duas amostras (1 e 2)  foi realizado o lixamento das 
peças, começando da lixa nº80 até a lixa nº1500.

Após este procedimento, secou-se a peça com papel toalha e algodão com álcool 
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(95%). Fez-se o ataque com Nital 2% na Amostra 1 e 5% na Amostra 2, para revelação 
da macroestrutura (Figuras 4 e 5).

Figura 4: Amostra 1: um cordão de solda (Nital 2%)

 Figura 5: Amostra 2: Dois cordões de solda (Nital 5%)
Através da metalografia realizada, observou-se que há uma boa penetração de 

solda na chapa base e com um ótimo preenchimento nas 2 amostras.
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Conclusão

Através deste estudo foi possível identificar que os processos utilizados pela 
empresa de estruturas são o MIG e MAG, pois, apresentam maior versatilidade além 
de ser mais recomendados para os tipos de aço que a mesma utiliza.

A maioria das inspeções realizadas nas peças soldadas é visual e a empresa só 
realiza outros tipos de inspeções/testes quando solicitados pelos clientes.

Foi possível identificar os requisitos da qualidade e as práticas de controle/
inspeção empregadas no processo de soldagem em estruturas metálicas, assim como 
atingir o objetivo, que era demonstrar o funcionamento do processo de soldagem, seus 
procedimentos e as técnicas de inspeção de qualidade, que são implementadas pela 
empresa.

Welsing Procedure a Company Manufacturer of Metal Structures

ABSTRACT: The welding process is important for several industries and designates 
the action of joining parts ensuring continuity, mechanical and chemical characteristics 
of the material. This study aims to present the procedures executed welds in steel 
structures, as well as methods of Quality Control and Inspection of welded parts. The 
work shows a literature review, presenting the basic requirements and standards related 
to the manufacture of welded structures. This is a case study, the situations identified 
in a factory, in order to describe the inspections applied in the manufacturing process, 
in relation to welding.

KEYWORDS: Welding, Quality Control, Welding inspection.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS MACRONUTRIENTES INGERIDOS 
POR CRIANÇAS DE BAIXA RENDA EM SÃO CARLOS/SP

Camila Roberta ELIAS 1

                                                                Francine Milani GUISSONI 2

RESUMO: A alimentação infantil é um assunto preocupante visto que a população 
tem adaptado seus hábitos alimentares à vida moderna. Atualmente, a classe que mais 
sofre com essa mudança é a de baixa renda, pois são providas de menor conhecimento 
sobre os alimentos mais adequados, estão mais suscetíveis à manipulação das 
indústrias alimentícias e possuem menor poder de compra, impossibilitando, muitas 
vezes, a escolha de alimentos que sejam fontes dos nutrientes necessários para uma 
boa alimentação e saúde. Há relatos de uma grande inadequação alimentar na classe 
de baixa renda, portanto, o presente estudo visou avaliar a qualidade do consumo de 
macronutrientes em crianças de baixa renda e verificar o estado nutricional. Para o 
estudo foram coletados dados pessoais, alimentares e antropométricos de 29 crianças 
com idade entre 8 e 12 anos incompletos. Foi constatado que 58,6% das crianças 
estavam com gordura corporal acima do desejável. Apesar de terem o hábito diário 
de consumir alimentos como arroz, feijão, carne e vegetais, as crianças consomem 
muitos alimentos fontes de gorduras saturadas, frituras, açúcares e cereais refinados, 
acarretando má qualidade na ingestão de macronutrientes, o que é preocupante, visto 
que a adequação alimentar na infância é muito importante para garantir um adequado 
crescimento e desenvolvimento infantil, além de refletir na saúde adulta.

PALAVRAS-CHAVE: ingestão; consumo; macronutrientes; crianças; baixa renda; 
gordura corporal.
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Introdução
A alimentação adequada é de fundamental importância em todas as etapas da 

vida, principalmente na infância, pois as consequências de maus hábitos alimentares 
podem ser refletidas por toda a vida. Por isso a distribuição de macronutrientes deve 
ser adequada, criteriosa e de boa qualidade. São os macronutrientes que fornecem a 
energia da dieta, fundamentais para os processos metabólicos e vitais, além de cada um 
ter sua função específica no organismo (MAIHARA et al., 2006). 

O carboidrato tem função de extrema importância, já que o cérebro depende 
fortemente desse macronutriente como fonte primária de energia. Os valores do 
Estimated Average Requeriment (EAR) são baseados no valor médio de glicose utilizada 
pelo cérebro (INSTITUTE OF MEDICINE, 2005). A glicose é o monossacarídeo mais 
abundante na alimentação, é importante para a reserva energética utilizada no jejum 
(glicogênio), serve como substrato energético nos exercícios físicos, participa da via 
glicolítica, os substratos da via glicolítica (piruvato) e intermediários do Ciclo de 
Krebs são precursores de aminoácidos não-essenciais e também são importantes para 
as células do sistema nervoso central (SNC). Na ausência de glicose, pode ocorrer 
gliconeogênese, a partir de proteínas e lipídios, para suprir a necessidade de glicose, 
porém o processo gera cetoácidos que podem ser tóxicos ao SNC. Além disso, uma 
dieta pobre em carboidratos pode ocasionar perda de massa óssea, aumento do risco 
de litíase urinária, prejudicar a sensação de bem-estar, prejudicar o SNC deixando 
de fornecer reservas adequadas de glicogênio (INSTITUTE OF MEDICINE, 2006). 
Alguns exemplos de alimentos fontes de carboidratos são os açucares, os tubérculos 
como a mandioca e batata, os cereais como a aveia, os pães, massas em geral, frutas 
como banana, açaí e laranja e legumes como a abóbora e beterraba (PHILIPPI et al., 
1999; SEYFFARTH, 2007).

Grande parte da energia provém dos lipídios, que também são importantes por 
auxiliarem na absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e dos carotenoides. Os 
ácidos graxos são componentes estruturais das membranas celulares, compõem a bainha 
de mielina (importante para o SNC), são substratos para produção de eicosanoides 
(incluindo as prostaglandinas), são precursores da síntese dos ácidos araquidônico, 
eicosapentaenóico e docosahexaenóico, estão envolvidos na regulação de genes que 
regulam a síntese de ácidos graxos e tem função vital na função normal das céluas 
epiteliais (INSTITUTE OF MEDICINE, 2006). Seu excesso pode desestabilizar os 
níveis sanguíneos de colesterol, triglicerídeos, acumular em tecidos e desenvolver 
doenças crônicas não transmissíveis (SANTOS et al., 2006). Entre tantas fontes de 
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lipídios, estão as oleaginosas como as amêndoas, amendoim e nozes, frutas como coco 
e abacate, gordura das carnes e óleos vegetais (IBGE, 2011b).

As proteínas têm função estrutural e funcional. Todas as enzimas, os 
transportadores da membrana, os transportadores de moléculas no sangue, matrizes 
intracelulares, fios de cabelo, unhas, albumina, queratina e colágeno são proteínas, 
assim como muitos hormônios e grande parte das membranas. A ingestão adequada de 
proteína é importante para manter a função e integridade celular e regeneração tecidual. 
A deficiência de proteína pode afetar muitos órgãos e sistemas do corpo, como cérebro 
e funções cerebrais, risco de infecção causado por problemas no sistema imunológico, 
permeabilidade e função da mucosa do intestino, afetando a vulnerabilidade a doenças 
e absorção e também pode afetar o sistema renal (INSTITUTE OF MEDICINE, 2005; 
INSTITUTE OF MEDICINE, 2006; FRANCISCO JÚNIOR; FRANCISCO, 2006). As 
principais fontes de proteína são as carnes, leguminosas, leite e derivados (PHILIPPI 
et al., 1999).

O principal método para acompanhamento nutricional de indivíduos são os 
índices antropométricos. Estes são simples, não invasivos, tem padronização e é de 
baixo custo. É o método universal e apontado como o mais adequado para avaliar 
o estado nutricional (BRASIL, 2004). Outra forma importante e complementar de 
avaliação nutricional e do estado de saúde geral é a medição de pregas cutâneas que 
dimensiona a distribuição de gordura subcutânea. É o método que mais tem sido 
utilizado em estudos corporais, no qual se podem utilizar diferentes equações de 
predição de gordura corporal utilizando diversas pregas cutâneas (GLANER, 2005).

Mudanças no estilo de vida são resultados da industrialização, urbanização e 
do desenvolvimento econômico, fato que acarreta impacto preocupante na saúde e no 
estado nutricional da população em geral, especialmente nos países em desenvolvimento 
(WHO, 2002). É certo que são necessárias modificações para a prevenção de doenças 
relacionadas à alimentação e promoção da saúde. A infância é a fase mais importante 
para se iniciar esse processo de educação já que é neste período que os hábitos, 
costumes e gostos são formados (RAMOS et al., 2000).

O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade e a maior incidência 
dos macronutrientes ingeridos, bem como avaliar o estado nutricional de crianças de 
baixa renda e, ainda, verificar se o estado nutricional sofre influência da renda.
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Material e Métodos
Foram convidadas para participar da pesquisa 35 crianças que frequentavam 

o projeto social realizado pela Igreja Santa Madre Cabrini, em São Carlos-SP, com 
idade entre 8 e 12 anos incompletos, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
instrumento legal vigente, que define como criança a pessoa até doze anos de idade 
incompletos, e adolescentes entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990). 
Entretanto 6 responsáveis se negaram a participar alegando falta de tempo, obtendo-
se, portanto, uma amostra de 29 crianças.

Antes de iniciar a coleta de dados, foi proposto aos pais e/ou responsáveis legais 
a participação de seus filhos, bem como esclarecido o objetivo da pesquisa, o método 
que seria utilizado com as crianças e o sigilo das informações pessoais. Os interessados 
em participar receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no 
qual autorizaram os filhos a participarem da pesquisa.O início do trabalho foi posterior 
à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Central 
Paulista, com certificado nº 04113212.9.0000.5380. 

Através de uma ficha enviada para os pais, foram coletados dados pessoais e 
socioeconômicos das crianças e da família com a finalidade de mensurar a renda per 
capita e verificar se existia correlação entre a renda e o estado nutricional das crianças.

 Na coleta de dados antropométricos, o peso corporal foi aferido em balança 
digital Plenna® devidamente calibrada e para verificar a altura foi utilizado o 
estadiômetro portátil Alturaexata®. Além da avaliação do peso e altura individualmente, 
foi calculado o Índice de Massa Corporal (IMC), o qual é representado em kg/m2. Para 
avaliar o percentual de gordura corporal foram aferidas as pregas cutâneas tricipital 
(PCT) e subescapular (PCSe), sendo utilizado adipômetro Lange®. Todos os métodos 
para aferição da antropometria foram os propostos por Jelliffe (1966).

Após a coleta dos dados antropométricos, foi realizada avaliação para verificar 
o estado nutricional. O percentual de gordura corporal (GC) foi avaliado através 
da equação de Slaughter et al. (1988). Para a classificação da gordura corporal foi 
utilizada a recomendação de Lohman (1987), que estratifica a porcentagem de GC 
em índices: muito baixo, baixo, ótimo, moderadamente alto, alto e muito alto, como 
mostra a Tabela 1.
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Tabela 1: Classificação de adequação de gordura corporal (%), segundo Lohman (1987).

CLASSIFICAÇÃO
SEXO

MASCULINO     FEMININO

Muito Baixo ≤ 6,0 ≤ 12,0

Baixo 6,1 – 10,0 12,1 – 15,0

Ótimo 10,1 – 20,0 15,1 – 25,0

Moderadamente Alto 20,1 – 25,0 25,1 – 30,0

Alto 25,1 – 31,0 30,1 – 35,5

Muito Alto ≥ 31,1 ≥35,6

O Questionário de Frequência Alimentar (QFA) foi aplicado diretamente às 
crianças, de forma individual para que as respostas não fossem influenciadas por 
outras crianças. Nesse questionário foram detectados hábitos alimentares adequados 
ou inadequados do ponto de visto da qualidade dos alimentos escolhidos para ingestão, 
como por exemplo: consumo de frituras, salgadinhos, doces, ou então, legumes, frutas, 
saladas. O padrão de referência da qualidade dos alimentos ingeridos foi a Pirâmide 
Alimentar Brasileira (PHILIPPI et al., 1999).

Os dados foram tabulados em programa Excel for Windows©, analisados e 
demonstrados através de porcentagens, média (±desvio padrão) quando as variáveis 
eram homogêneas e mediana (mínimo-máximo) para variáveis que não apresentavam 
uma distribuição homogênea. Foi realizada também uma análise descritiva através do 
coeficiente de correlação de Pearson, para verificar a correlação das variáveis estado 
nutricional e renda per capita.

Resultados
O trabalho foi realizado com 29 crianças de ambos os sexos, de 8 a 12 anos 

incompletos, sendo 62,07% do sexo feminino. A idade máxima entre as crianças 
participantes foi de 11,7 anos e a mínima de 8,1 anos, com média de 10±1,0 anos.
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A renda per capita média foi de R$ 247,66 com um desvio padrão de ± R$72,75. 
Foi encontrada uma renda per capita máxima de R$ 350,00 e mínima de R$ 81,11.

No grupo todo, sem distinção por sexo, 44,8% se encontram em ótimo índice 
de gordura corporal, 20,7% apresentam índice moderadamente alto, 3,5% tem alto 
índice e 31% apresentam uma quantidade muito alta de gordura corporal. A Figura 
1 apresenta a classificação de gordura corporal de acordo com o sexo e é possível 
verificar um maior índice de gordura corporal entre as crianças do sexo masculino.

Na avaliação de IMC obteve-se que 3,4% do total das crianças participantes 
apresentaram baixo peso, 58,6% eutrofia, 10,3% sobrepeso e 27,6% obesidade. A 
Figura 2 apresenta uma comparação do IMC entre as crianças do sexo masculino e 
feminino, mostrando que, entre as meninas, o número de crianças eutróficas é maior.

Figura 1: Comparação dos resultados de gordura corporal entre os sexos feminino e masculino.
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Figura 2: Comparação dos resultados de IMC entre os sexos feminino e masculino.

A frequência alimentar obtida pelo QFA aponta um consumo frequente de pão, 
arroz, feijão, farinha, doces, frituras, sucos artificiais ou refrigerantes, embutidos, leite 
e carnes, principais fontes de macronutrientes dessa população estudada.

Alimentos como azeite, oleaginosas, aveia, peixes, suco natural e biscoito doce 
recheado são consumidos com menor frequência entre as crianças participantes.

No Quadro 1 é possível verificar a frequência de consumo das principais fontes 
de carboidratos consumidas pelo grupo estudado.
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ALIMENTOS
% FREQUÊNCIA DE CONSUMO

A B C D E F G

Bala, Goma de Mascar, 
Pirulito 37,9 24,1 10,3 13,8 0,0 6,9 6,9

Açúcar 24,1 48,3 24,1 0,0 0,0 0,0 3,4

Pão Francês Pão de Forma 17,2 65,5 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Arroz 13,8 44,8 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Feijão 13,8 24,1 37,9 0,0 0,0 0,0 24,1

Biscoito sem recheio 13,8 24,1 27,6 10,3 0,0 10,3 13,8

Bolos sem recheio/ 
cobertura 10,3 10,3 44,8 20,7 6,9 0,0 6,9

Frutas/ Legumes 6,9 13,8 44,8 27,6 6,9 0,0 0,0

Suco em pó 3,4 37,9 20,7 17,2 3,4 0,0 17,2

Refrigerante 3,4 20,7 31,0 24,1 0,0 0,0 20,7

Tubérculos 3,4 3,4 41,4 37,9 10,3 3,4 0,0

Farinha (mandioca/milho) 0,0 48,3 3,4 0,0 3,4 0,0 44,8

Suco natural 0,0 3,4 3,4 20,7 6,9 13,8 48,3

Pipoca 0,0 3,6 10,7 21,4 7,1 0,0 60,7

Aveia 0,0 0,0 17,2 0,0 3,4 17,2 62,1

Biscoito doce recheado 0,0 0,0 24,1 6,9 10,3 51,7 6,9

Legenda para porções:
A: ≥ 4/dia, B: até 3/dia, C: ≥ 4/semana, D: até 3/semana, E: quinzenal, F: mensal, G: raro ou nunca

Quadro 1: Frequência alimentar dos carboidratos obtida através do QFA .

O consumo diário mais frequente é de doces como balas, pirulito e goma de 
mascar, açúcar, pães, arroz, feijão, farinhas de milho e mandioca, biscoitos e suco em 
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pó.
Frutas e legumes, tubérculos, refrigerante e bolo sem recheio apresentaram 

maior frequência de consumo semanal.
Alternativas para os lanches, como pipoca (caseira), aveia, suco natural e frutas, 

que são boas fontes de carboidratos, são pouco consumidos, a maioria das crianças 
raramente ou nunca consomem esses alimentos.

Alimentos como feijão, farinhas, biscoito sem recheio e biscoito doce recheado 
apresentaram um resultado bastante diversificado entre o consumo frequente e o raro.

As fontes e frequência de consumo mais comuns de lipídios pode ser visto no 
Quadro 2. 

ALIMENTOS
% FREQUÊNCIA DE CONSUMO

A B C D E F G

Margarina 0,0 58,6 27,6 3,4 0,0 0,0 10,3

Frituras caseiras 0,0 37,9 31,0 13,8 0,0 0,0 17,2

Embutidos 0,0 24,1 44,8 0,0 6,9 3,4 20,7

Queijo amarelo 0,0 13,8 3,4 34,5 0,0 10,3 37,9

Salgadinho indust. 0,0 10,3 24,1 13,8 20,7 24,1 6,9

Frios 0,0 10,3 13,8 24,1 24,1 10,3 17,2

Salgados fritos 0,0 3,4 10,3 44,8 20,7 13,8 6,9

Azeite 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 69,0

Lanches de lanchonete 0,0 0,0 10,3 51,7 13,8 20,7 3,4

Pastel 0,0 0,0 0,0 6,9 44,8 17,2 31,0

Oleaginosas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 75,9

Legenda para porções:
A: ≥ 4/dia, B: até 3/dia, C: ≥ 4/semana, D: até 3/semana, E: quinzenal, F: mensal, G: raro ou nunca

Quadro 2: Frequência alimentar dos lipídios obtida através do QFA .
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Margarina, frituras feita no domicílio e embutidos são as fontes de lipídios 
mais consumidas, com frequência diária.

Segundo Viana; Santos; Guimarães (2008), Junk foods são alimentos de 
baixo valor nutricional. No presente estudo, estes alimentos apresentaram uma alta 
frequência de consumo. Salgadinhos de pacote, salgados fritos, embutidos, frios, 
queijos amarelos e azeite, são consumidos com frequência semanal. Os embutidos e 
frituras apresentaram, também, alto consumo semanal, menor que uma vez por dia, 
porém, maior que três porções na semana.

Azeite e oleaginosas não são frequentes na alimentação dessas crianças. Essas 
fontes de lipídios de boa qualidade são consumidas raramente ou nunca.

As principais fontes de proteínas podem ser vistas no Quadro 3.

ALIMENTOS
% FREQUÊNCIA DE CONSUMO

A B C D E F G

Carne vermelha 6,9 27,6 34,5 31,0 0,0 0,0 0,0

Leite integral 0,0 48,3 20,7 3,4 0,0 0,0 27,6

Carne de frango 0,0 6,9 55,2 31,0 0,0 0,0 6,9

Iogurte, queijo branco 0,0 6,9 3,4 20,7 3,4 34,5 31,0

Carne suína 0,0 0,0 13,8 6,9 24,1 10,3 44,8

Peixes em conserva 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 34,5 48,3

Peixes in natura 0,0 0,0 0,0 3,4 13,8 20,7 62,1

Legenda para porções:
A: ≥ 4/dia, B: até 3/dia, C: ≥ 4/semana, D: até 3/semana, E: quinzenal, F: mensal, G: raro ou nunca

Quadro 3: Frequência alimentar das proteínas obtida através do QFA .

A carne vermelha apresentou uma frequência diária de consumo superior às 
demais opções. Desse grupo, o peixe foi o menos consumido, sendo que grande parte 
das crianças raramente ou nunca o consomem e o maior consumo desse alimento é na 
versão em conserva.
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No grupo dos laticínios, o leite é o alimento mais consumido diariamente. 
Queijos e iogurtes tem maior frequência mensal de consumo. 

Na estatística descritiva realizada através do coeficiente de correlação de 
Pearson foi obtido o valor r = 0,02, indicando uma ausência de correlação entre a renda 
per capita e o estado nutricional dessas crianças participantes, como é possível ver no 
gráfico de dispersão (figura 3). 

Figura 3: Ausência de correlação entre estado nutricional e renda

Discussão
A prevalência de excesso de peso entre as crianças do sexo masculino também 

foi constatada em outros estudos como o de Sotelo; Colugnati; Taddei (2004) e Silva et 
al. (2008), independente da classe econômica. Abrantes; Lamounier; Colosino, (2002) 
realizaram uma avaliação com dados fornecidos pelo IBGE e também relataram um 
maior número de meninos com excesso de peso. Em um estudo que avaliou crianças 
e adolescentes, Leite; Navarro (2011) também encontraram índices mais elevados no 
IMC da população masculina. Por outro lado a pesquisa de Llancafilo et al. (2012) 
mostrou que, no IMC, não houve diferença significativa entre os sexos e na avaliação 
de %GC o índice foi mais elevado entre as meninas.

Na avaliação do IMC a maior parte das crianças foram classificadas como 
eutróficas, assim como no trabalho de Leite; Navarro (2011). Entretanto, a avaliação 
de %GC é um método preponderante ao IMC, pois se o IMC for utilizado isoladamente 
pode obter um resultado subjetivo, por não mensurar o tipo de massa corporal do 
indivíduo (GLANER, 2005; OLIVEIRA et al, 2010). O presente estudo mostrou que 
apesar do IMC estar adequado na maioria das crianças, a gordura corporal apresentou-
se acima do desejável, assim como demostrado por Giugliano; Carneiro (2004). 
As pesquisas realizadas pelo IBGE (2010) também apontam um índice elevado 
de aumento de peso entre crianças dessa faixa etária. Resultados da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da 
Saúde, apontou que em 2008-2009 uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos e, 
em média, 20,5% dos entrevistados entre 10 e 19 anos apresentavam algum grau de 
excesso de peso, superando os padrões internacionais, enquanto os números de déficit 
de peso diminuem a cada ano, atingindo uma média de 4% (média nacional) contra os 
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11% já registrados anteriormente (IBGE, 2010). 
Foi verificado que as crianças participantes consomem com grande frequência 

alimentos como arroz, feijão, farinhas, vegetais e carnes. Esses dados são bastante 
próximos dos resultados da pesquisa divulgada pelo IBGE (2011), que aponta que as 
famílias de baixa renda consomem alguns itens em maior quantidade como o arroz, 
feijão, batata, farinha de mandioca e carne. Conceição et al. (2010) também mostrou 
um consumo frequente de arroz, pães, feijão, carne e farinha/farofa. Assim como no 
trabalho de Molina et al. (2010), foi constatado que apesar de consumirem diariamente 
alimentos saudáveis como arroz, feijão, leite e vegetais, ainda é grande a preferência 
por alimentos de baixa qualidade como balas, chicletes, salgados fritos e/ou assados, 
salgadinhos industrializados e afins. Esses dados se opõem ao que foi publicado pelo 
IBGE (2011), que aponta menor consumo de doces, refrigerantes, pizzas, salgados 
fritos e assados em população de baixa renda.

O consumo alimentar encontrado é um misto entre dieta típica brasileira (arroz 
e feijão) com alimentos de baixo valor nutritivo e alta densidade calórica. Por exemplo, 
o consumo de arroz e feijão acompanhados de carne e vegetais é bastante comum entre 
as crianças, porém, também é alta a ingestão de doces, refrigerantes, sucos artificiais 
e frituras.  O IBGE (2011) e Conceição et al. (2010) também observaram esse hábito 
crescente na população infantil brasileira.

O Institute of Medicine (2006) revisou alguns estudos que demostraram que 
a dieta rica em açúcares adicionados pode resultar em uma baixa ingestão de alguns 
micronutrientes importantes para uma alimentação saudável. Rosado; Monteiro (2001) 
apontou que o carboidrato é importante na saciedade e o consumo de edulcorantes 
adicionados em produtos industrializados (como sucos artificiais, refrigerantes, balas 
e biscoitos), podem estimular involuntariamente que o indivíduo compense essa 
necessidade em uma ingestão maior de alimentos. Portanto, o consumo desses alimentos 
é de risco para desenvolver o excesso de peso e criar maus hábitos alimentares.

O IBGE (2011) apontou um elevado consumo de gorduras saturadas na dieta 
da população brasileira. A recomendação é de, no máximo, 7% do total de calorias e 
a média de ingestão registrada foi de, em média, 9%, resultado do alto consumo de 
salgadinhos, pizzas, salgados fritos, biscoitos recheados e afins, alimentos consumidos 
em larga escala por crianças (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2005). 
Na infância, a ingestão de gorduras saturadas deve ser o mais baixo possível, sem 
comprometer o valor calórico total da dieta (INSTITUTE OF MEDICINE, 2006). Nas 
crianças participantes desse estudo, foi encontrada uma alta ingestão de alimentos 
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fonte de gorduras saturadas.
O consumo diário de arroz, feijão, pães, leite e carnes é favorável à alimentação, 

como preconiza a pirâmide alimentar brasileira (PHILIPPI et al, 1999), porém o 
elevado consumo de doces, salgadinhos industrializados, frituras, embutidos contraria 
fortemente a conduta de uma boa alimentação, já que a indicação de consumo desses 
alimentos é mais moderada por não serem fontes de macronutrientes de boa qualidade 
e fonte de calorias vazias. É visível que existe uma grande inversão dos grupos 
alimentares da pirâmide, deixando os açúcares e gorduras, que deveriam estar entre os 
menos consumidos, na frente das carnes, frutas e verduras.

Nas principais refeições, como almoço e jantar, o prato principal é o que mais 
encarece a refeição e é composto por uma fonte proteica. Entretanto, entre as crianças 
participantes da pesquisa, o prato principal é, comumente, composto de carnes embutidas 
como linguiça, salsicha, steaks e afins. Esses alimentos contém grande quantidade de 
gorduras, corantes, conservantes e aditivos em geral, o que restringe a ingestão de 
proteínas de melhor qualidade, já que são alimentos mais ricos em lipídios do que 
proteínas. O Institute of Medicine (2006) inclui no grupo de proteína os alimentos 
como carnes, ovos, leite e derivados, grãos, legumes, oleaginosas e sementes. Na 
pirâmide alimentar brasileira (PHILIPPI et al, 1999) as fontes desse macronutriente 
encontram-se nos níveis anteriores ao das gorduras, portanto, os embutidos, ricos em 
gorduras, principalmente a saturada, deveriam ser consumidos com menor frequência 
do que a encontrada. 

As crianças ainda não têm a capacidade de compreender e discernir sobre 
a qualidade do alimento e seu valor nutricional. A escolha dos alimentos é feita, 
principalmente, pelos sabores desses alimentos e tendência da faixa etária, enquanto 
os pais, muitas vezes, estão mais focados na quantidade e não visam, exatamente, a 
qualidade do alimento ingerido (CAMBRAIA et al, 2012; RAMOS et al, 2000). 

A ausência de correlação entre o estado nutricional e a renda per capita pode 
ocorrer devido o excesso de peso ser um problema crescente que abrange todas as 
classes econômicas. Apesar das crianças participantes pertencerem a um grupo 
semelhante em relação à renda, outras pesquisas mostram que, independente da renda 
familiar, o excesso de gordura corporal permeia todas as classes sociais, como foi 
encontrado na pesquisa de Netto-Oliveira et al. (2010).

Conclusão
No presente estudo foi possível concluir que a alimentação das crianças 
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desse grupo pode ser considerada de má qualidade em relação à qualidade dos 
macronutrientes ingeridos. Os junk foods eram de difícil acesso a essa classe, porém, 
hoje estão presentes no dia a dia dessa população (SILVA et al., 2009). Alimentos de 
melhor qualidade poderiam ser incluídos na dieta dessas crianças, considerando que 
existe a possibilidade de trocar a aquisição de produtos industrializados por alimentos 
mais saudáveis, não interferindo no orçamento familiar.

Apesar de não ter sido encontrado correlação entre estado nutricional e a 
renda nesse grupo estudado, é preciso que os profissionais de saúde da área fiquem 
atentos ao número crescente de crianças com índice de gordura corporal inadequado, 
independente do nível socioeconômico.

Evaluation of the quality of macronutrients ingested by low-income children in São 
Carlos/SP

ABSTRACT: Child feeding is a worrying subject once that population have adapted 
his feeding habits to their modern life. Nowadays the class that suffer the most with 
this situation, is the low income class, because they less knowledge about the food that 
is more suitable. They are also more likely to be manipulated by the feeding industry, 
and they have lower purchasing power, often preventing the choice of foods that 
are sources of nutrients for the good nutrition and health. That are reports of a large 
inadequate feeding in low-income class, so this study tried to evaluate the quality of 
macronutrients ingested by low-income children and verifying their nutritional status. 
There were collected personal, feeding and anthropometrics data from 29 children 
aged between 8 and 12 non-completed years old. It was seen that 58,6% of the children 
had body fat levels  higher than the acceptable. Even they have the habits of consume 
every day food like rice, beans, meat and vegetables, the children consume too many 
foods rich in saturated fats, fried foods, sugars and refined grains, resulting in a bad 
macronutrient quality intake, what is worrying, inasmuch as nutritional adequacy in 
childhood is very important to ensure adequate child growth and development, as well 
as reflecting on adult health.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA LINHAÇA A GRANEL E 
INDUSTRIALIZADA
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RESUMO: A preocupação das pessoas com a qualidade de vida, em especial com a 
alimentação, é crescente. Com o objetivo de se obter uma vida mais saudável, tem 
sido cada vez maior o consumo de alimentos funcionais, entre os quais, a linhaça, 
que tem estado em evidência por suas propriedades benéficas ao organismo, 
notadamente com relação ao controle da pressão arterial e colesterol. Considerando-
se as diversas formas de comercialização do produto, o presente estudo teve como 
objetivo verificar a qualidade microbiológica de seis amostras de linhaça, em grãos (a 
granel e industrializada) e em farinha (a granel e industrializada), comercializadas na 
cidade de São Carlos, SP. Foi realizada análise microbiológica por meio de contagem 
de Unidades Formadoras de Colônias (UFC/g) com relação a bactérias, bolores e 
leveduras pelo método da semeadura em superfície. Verificou-se que apenas uma 
amostra apresentou contagem de 2,5.104 UFC/g para bactérias aeróbias mesófilas e 
contagem de 5,0.103 UFC/g para bolores e leveduras, apresentando, assim, melhor 
qualidade microbiológica. Observou-se que duas amostras apresentaram péssimas 
condições microbiológicas, com contagem de 2,5.106 UFC/g, tanto para bactérias 
aeróbias mesófilas quanto para bolores e leveduras. Concluiu-se, por meio deste 
estudo, que a qualidade sanitária e higiênica desses insumos está bastante aquém do 
esperado, pois 50% das análises apresentaram contagem de micro-organismos de 106 
UFC/g. São necessários mais estudos acerca deste tema, a fim de melhorar todo o 
processamento e, consequentemente, a qualidade desse alimento tão benéfico à saúde.
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ácidos graxos; fibras.

Introdução
Nas últimas décadas tem havido cada vez mais interesse, por parte da 

população, em consumir uma alimentação mais saudável e natural, objetivando a 
promoção de uma melhora no estado geral da saúde ou, ainda, com a finalidade de 
atuar na prevenção de algumas doenças. Muitos são os alimentos que têm despertado 
o interesse dos cientistas e da população em geral por suas propriedades benéficas à 
saúde. Dentre esses, pode-se destacar a linhaça (Linum usitatissimum L.).

De acordo com Marques (2008), a linhaça é uma planta que pertence à 
família das Linaceas, a qual apresenta altura entre 30 e 130 centímetros e folhas que 
se alternam entre o verde claro e o verde escuro. Originalmente cultivada na Ásia, sua 
semente vem sendo consumida pela humanidade há milênios, embora a maior parte 
da produção seja destinada às indústrias de óleo para tintura e à fabricação de ração 
animal. 

A semente, popularmente denominada linhaça é encontrada nas cores 
marrom-avermelhada e dourada. De acordo com Molena-Fernandes et al. (2010), a 
linhaça dourada desenvolve-se em regiões de clima muito frio, como o Canadá, que é 
seu maior produtor mundial, e o norte dos Estados Unidos; já a linhaça marrom pode 
se desenvolver em regiões de clima quente e úmido, como o Brasil.

Ainda segundo os mesmos autores, a linhaça dourada apresenta índices 
de lignana, considerada um potente fitoestrógeno, superiores aos da linhaça marrom. 
Entretanto, ao contrário do que alegam os que comercializam a linhaça dourada, 
existe discreta vantagem para a linhaça marrom, que é 100% nacional, em relação à 
quantidade de Ômega3.

Conforme relatado por Novello e Pollonio (2011), a linhaça é uma semente 
oleaginosa, rica em gordura, fibra dietética e proteínas. De acordo com a Tabela 
Brasileira de Composição de Alimentos (TACO - versão 2 - 2ª Edição), elaborada pelo 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação – NEPA da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP, a semente de linhaça possui em sua composição, em média, 
por 100 gramas: 6,7% de umidade; 14,1 gramas de proteína; 32,3 gramas de lipídeos; 
43,3 gramas de carboidratos e 33,5 gramas de fibra alimentar. É rica em ácidos graxos 
(AG) essenciais, proteínas, fibras e compostos fenólicos, que apresentam atividade 
antioxidante. É composta ainda por água, mucilagem, cinzas, ferro, magnésio, enxofre, 
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potássio, cálcio, entre outros.
Almeida et al. (2009) destacam, dentre outras propriedades funcionais, seu 

importante efeito anticarcinogênico, bem como sua ação na regulação do colesterol, o 
que acarreta a diminuição do LDL colesterol (Lipoproteína de Baixa Densidade) e o 
aumento do HDL colesterol (Lipoproteína de Alta Densidade).

A linhaça possui substâncias capazes de atuar na redução da pressão arterial 
e das doenças cardiovasculares. Os mais importantes constituintes do grão de linhaça 
podem ser divididos em: lipídios, entre os quais se encontram os ácidos graxos poli-
insaturados (Ácido a-linolênico/ω-3 e Ácido linoleico/ω-6), além de ácidos graxos 
monoinsaturados (palmitoléico, oleico, entre outros), AG saturados (láurico, palmítico, 
etc.), proteínas (sendo uma boa fonte dos aminoácidos metionina, lisina e cisteína) e 
polissacarídeos (fibra alimentar, goma, mucilagem, entre outros) (BRAGA, 2010).

Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 e ômega 6 se destacam por sua 
presença na linhaça, pois compõem cerca de 26% do peso do grão, além de cumprirem 
diversificadas funções biológicas no organismo (MARQUES, 2008).

Além disso, esses ácidos graxos possuem funções metabolicamente 
distintas, sendo necessário um balanço no equilíbrio nutricional entre eles, importante 
para a manutenção do sistema (NOVELLO; POLLONIO, 2011).

Segundo Braga (2010), essas diferenças metabólicas estão relacionadas 
com o sistema biológico em que cada um deles atua. O ácido graxo ω-3 atua, de maneira 
geral, no sistema cardiovascular, prevenindo uma série de enfermidades, auxiliando no 
controle da pressão arterial, além de contribuir para redução da mortalidade por câncer. 
O ácido graxo ω-6 atua, sobretudo, no sistema locomotor, sendo eficiente no combate 
às doenças ósseas e a arteriosclerose, além de auxiliar na prevenção e no controle do 
diabetes mellitus tipo 2 e na modulação do sistema imunológico, prevenindo uma série 
de doenças.

De acordo com Morris e Vaisey-Genser (2003), a linhaça é comercializada 
principalmente como semente lisa inteira ou moída grosseiramente na forma de 
farinha. Esse ingrediente pode ser utilizado em vários produtos alimentícios, como 
pães, biscoitos, macarrão, doces, chocolate, cereais, coberturas de saladas, bolos, 
sorvetes e outros produtos alimentícios.

Morris e Vaisey-Genser (2003) destacaram recomendações quanto ao 
consumo diário de linhaça para alcançar a ingestão de ácidos graxos (ω-3 e ω-6) com 
ótima razão entre ω-6/ω-3. Assim, porções de 8 g (1 colher de sopa) de semente de 
linhaça moída ou 2,5 g (1/2 colher de chá) de óleo de linhaça por dia, oferecem as 
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quantidades ideais. 
Apesar da amplitude de benefícios promovidos pela linhaça, deve-se 

atentar para os riscos de contaminação desse alimento por fungos e bactérias, que 
podem trazer prejuízos à saúde. 

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas por agentes 
químicos ou biológicos, que penetram no organismo por meio da ingestão de água e 
alimentos contaminados (NOTERMANS; VERDEGAAL, 1992).

Alguns fungos como Aspergillus, Penicillium e Fusarium produzem as 
micotoxinas, substâncias tóxicas frequentemente encontradas em alimentos. Tanto o 
tipo de substrato, quanto as condições ambientais são determinantes para a produção 
dessas substâncias. As intoxicações geradas pela ingestão das micotoxinas podem 
afetar diversas funções do organismo, provocando alterações hepáticas, circulatórias, 
renais, no trato digestivo e no sistema nervoso (BOURGEOIS et al., 1994; NUNES et 
al., 2003).

A produção, o armazenamento e a manipulação inadequados dos alimentos 
crus contribuem para um aumento significativo desses micro-organismos, aumentando, 
desse modo, o risco de se obter um alimento inseguro (BORGES; BONNAS, 2011).

A legislação brasileira, RDC 12/2001 (BRASIL, 2001), não especifica a 
quantidade limítrofe na contagem de micro-organismos da linhaça, porém, segundo 
Fung et al.(1980), alimentos que apresentam contagens entre 105 e 106 UFC/g são 
considerados impróprios para o consumo.

Devido ao aumento no consumo de alimentos funcionais e também ao risco 
de contaminação microbiológica desses insumos, este trabalho teve como objetivo 
analisar microbiologicamente amostras de linhaça comercializadas na cidade de São 
Carlos, São Paulo.

Material e métodos
As análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia do Centro 

Universitário Central Paulista.
As amostras foram obtidas no comércio local da cidade de São Carlos, SP. 
Foram avaliadas seis amostras de linhaça em grãos e farinha. Quatro 

amostras, duas em grãos e duas em forma de farinha, foram adquiridas a granel e 
outras duas amostras (em forma de grãos e farinha) eram industrializadas.

Durante o processo de aquisição das amostras de linhaça a granel foram 
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dissecadas as condições de acondicionamento do produto e a manipulação no momento 
da comercialização. A linhaça, foi encontrada em recipientes plásticos, tampados e 
com altura de, no mínimo, 1,5 metros em relação ao chão, impossibilitando o acesso 
de pragas e vetores. Para a venda, o produto foi retirado do recipiente, através de 
um utensílio próprio, localizado no interior do recipiente e em contato direto com o 
produto, e em seguida, acondicionado em pequenos saquinhos plásticos fechados.

As determinações foram realizadas a partir de diluições decimais, em que 
amostras de 10 g foram homogeneizadas com 90 mL de solução salina 0,9 % estéril 
(diluição 10-1). A preparação da diluição seguinte foi feita por meio da transferência de 
uma alíquota de 1mL para um tubo de ensaio contendo 9 mL de solução salina; após, 
foi realizada mais uma diluição, transferindo-se uma alíquota de 1 mL para o diluente 
utilizado, finalizando as diluições decimais em 10-2 e 10-3(ICMSF, 1983). 

Para a contagem de bolores e leveduras, 0,1mL das diluições foram 
semeados em placas de Petri, em duplicata, contendo Ágar Sabouraud, pela técnica 
da semeadura em superfície (ICMSF, 1983). As placas foram incubadas entre 25ºC e 
27ºC durante cinco dias. Após esse período, foi realizada a contagem com o resultado 
expresso em UFC/g.

Para a contagem total de bactérias aeróbias mesófilas também foram 
utilizadas alíquotas de 0,1mL para cada diluição, que foram semeadas em duplicata 
em superfície de Ágar Padrão para Contagem (PCA) (ICMSF, 1983). As placas foram 
incubadas a 37ºC por 48 horas. Após a incubação, foi realizada a contagem com o 
resultado expresso em UFC/g.

Resultados
 Na tabela 1, observa-se a contagem de bactérias aeróbias mesófilas e de bolores 
e leveduras. 
 Com relação às bactérias aeróbias mesófilas, as amostras 1, 2 e 5 apresentaram 
contagem na ordem de 104 UFC/g; a amostra 3 apresentou melhor qualidade 
microbiológica, ou seja, contagem de 2,7.103 UFC/g; as amostras 4 e 6, por sua vez, 
apresentaram contagem na ordem de 106 UFC/g, demonstrando maior contaminação.

Com relação aos bolores e leveduras, a amostra 1 apresentou contagem de 3,0.104 
UFC/g e a amostra 5, contagem de 5,0.103 UFC/g, o que indica, portanto, melhores 
condições higiênico-sanitárias. Em contrapartida, as amostras 2, 3, 4 e 6 apresentaram 
contagem na ordem de 106 UFC/g, estando, desse modo, mais contaminadas.

Na totalidade das análises, pôde-se observar que 50% das amostras apresentaram 
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grande contaminação microbiológica, isto é, contagem na ordem de 106 UFC/g.

Tabela 1 - Resultados da análise microbiológica das amostras de linhaça.

Amostras Informações Bactérias Aeróbias 
Mesófilas (UFC/g)

Bolores e Leveduras
(UFC/g)

1 Grão industrializado 1,65. 104 3,0.104

2 Farinha 
industrializada 5,6.104 1,3.106

3 Grão a granel 2,7.103 2,5.106

4 Grão a granel 2,5.106 2,5.106

5 Farinha a granel 2,5.104 5,0.103

6 Farinha a granel 2,5.106 2,5.106

Discussão
 A partir dos resultados encontrados, observou-se que a amostra 5 

apresentou melhores resultados tanto para contagem de bactérias aeróbias mesófilas 
(2,5 x 104 UFC/g) quanto para bolores e leveduras (5,0.103 UFC/g) e que as amostras 
4 e 6 apresentaram os piores resultados, com contagem de 2,5.106 UFC/g tanto para 
bactérias aeróbias mesófilas quanto para bolores e leveduras.

Devido à alta prevalência de amostras com contagem de micro-organismos 
na ordem de 106 UFC/g (50% das amostras analisadas), questionam-se os cuidados 
tomados com relação ao cultivo, colheita, processamento, transporte, armazenamento 
e comercialização da linhaça.

Em estudo semelhante com as sementes de linhaça, Castro et al. (2010) 
encontraram contaminação bacteriana em 67% das amostras de linhaça analisadas, que 
variava entre 1,04.104 e 1,49.105 UFC/g. Além disso, 50% das amostras apresentaram 
contaminação por bolores e leveduras que variavam entre 6,55.103 e 1,34.105UFC/g.

Borges e Bonnas (2011), ao analisarem amostras de linhaça comercializadas 
na cidade de Uberlândia, MG, verificaram que a maioria das amostras estava dentro 
das especificações microbiológicas determinadas pela legislação brasileira, no que 
concerne a coliformes e Salmonella sp. Em seu estudo, foi encontrada somente uma 
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amostra que excedia a contagem de coliformes.
Para Granada et al. (2003) e Torrezan et al. (2000), a contaminação 

microbiológica de alimentos pode ocorrer de diversas formas. Ela pode se dar tanto 
por fatores extrínsecos, como temperatura e umidade relativa do ar, quanto por fatores 
intrínsecos, como atividade de água, pH, composição do alimento e potencial redox, 
além das condições físicas e higiênico-sanitárias dos grãos.

Com relação ao cultivo e à colheita, Moreira (2010), ao investigar a 
contaminação por fungos em oleaginosas, como as sementes de mamona, girassol, 
amendoim e gergelim, produzidas em diferentes municípios da Região do Cariri, 
Ceará, detectou que todas as sementes colhidas na época da safra pelos produtores 
rurais encontravam-se contaminadas pelos fungos Aspergillus níger, Fusarium sp, 
Pennicilium sp, Rhizoctonia solani, Rhizopus stolonifer e Sclerotium sp. O pesquisador 
inferiu que essa contaminação se deve à pouca rotatividade das culturas, isto é, à 
constante produção das mesmas espécies por muito tempo no mesmo local.

Em estudo sobre o efeito das condições ambientais relativas ao nível de 
fungos e micotoxinas nas sementes de linhaça, Gruzdevienė et al. (2006) concluíram 
que, no momento da colheita de algumas espécies de linhaça, houve influência das 
condições climáticas no nível de contaminação por fungos, ou seja, o período de 
chuvas durante o final do processo de maturação de tais espécies propiciou a ocorrência 
de fungos. Observaram também, que os níveis de contaminação por Alternaria e 
Fusarium no interior das sementes, durante a estocagem, foram as mais prevalentes. 
Além disso, inferiram que, durante os oito meses de estocagem da linhaça, houve 
aumento da contaminação por fungos, a qual é influenciada pela umidade no processo 
de secagem das sementes. Por fim, identificaram que a presença de micotoxinas nas 
distintas espécies de linhaça era mínima; porém, sua tendência era aumentar durante o 
tempo de armazenamento, dependendo das condições climáticas na colheita.

Atui et al. (1998), em estudo sobre o processamento do milho, verificaram 
que condições inadequadas de armazenamento dos cereais favorecem não somente a 
proliferação de fungos, mas também de ácaros e insetos, favorecendo a deterioração 
dos grãos.

Segundo a RDC 216 (BRASIL, 2004), as matérias-primas, os ingredientes 
e as embalagens devem ser armazenados sobre páletes, estrados ou prateleiras, 
respeitando-se o espaçamento mínimo necessário, a fim de garantir adequada 
ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local.

A legislação brasileira não especifica os padrões microbiológicos da 
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linhaça, porém, por similaridade, utiliza-se como parâmetro o grupo de alimentos 
denominado sementes comestíveis cruas, que especifica que micro-organismos como 
coliformes a 45OC/g e Salmonella sp./25g têm tolerância para amostra indicativa de 
102 UFC/g e ausentes, respectivamente (BRASIL,2001).

Conclusão
A partir das análises realizadas, concluiu-se que a qualidade sanitária e 

higiênica desses insumos está bastante aquém do esperado, pois 50% delas apresentaram 
contagem de micro-organismos na ordem de 106 UFC/g.

São necessários mais trabalhos científicos na área, a fim de investigar as 
questões microbiológicas desses alimentos em toda sua logística, para que seja possível 
propor mudanças de algumas práticas e, consequentemente, melhorar a qualidade 
higiênica da linhaça.

É necessária, devido ao grande aumento no consumo desse alimento 
funcional, uma legislação específica englobando parâmetros para contagem de 
bactérias, incluindo mais gêneros bacterianos, e parâmetros relativos aos bolores e 
leveduras, que são micro-organismos comumente encontrados nesse tipo de alimento.

Microbiological Analysis of bulk and industrialized Flax seed

ABSTRACT: People’s concern about quality of life, especially with food, it is 
quite growing. The consumption of functional foods has been increasing aiming to 
achieve a healthier life. That includes linseed, which has obtained strong evidence 
for its beneficial properties to the body, due to blood pressure and cholesterol control. 
Considering the several ways to market this product, this paper aimed to determine the 
microbiological quality of six samples of linseed as in grains (bulk and processed) and 
flour (bulk and processed), marketed in the city of São Carlos (SP). Microbiological 
analysis was performed by counting the colony-forming units (CFU/g) when compared 
to bacteria, molds and yeasts through the surface seeding method. It was found that the 
sample had only one count of 2,5.104 CFU/g for mesophilic aerobic bacteria and count 
5,0.103 CFU/g for molds and yeasts, thus presenting better microbiological quality. It 
was observed that two samples had poor microbiological conditions with count 2,5.106 
CFU/g for both aerobic mesophilic bacteria, molds as well as to yeasts. It has been 
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conclued that the hygienic and sanitary quality of these inputs is lesser than it was 
expected, as analysis showed 50% of micro-organism count of 106 CFU/g and was 
also concluded that further studies are necessary on this subject to improve the whole 
process that ensures the quality of such beneficial food.

KEYWORDS: Functional foods; golden linseed; microbiological analysis; fatty acids; 
fiber.
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ANÁLISE E OBSERVAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO 
EM TRATAMENTO DOMICILIAR

Mônica EICHEMBERGER1

Ana Carolina ACORINTE2

RESUMO: As úlceras por pressão são normalmente ocasionadas por lesões causadas 
na pele, em decorrência de pressão prolongada em uma determinada região do 
corpo, que não recebe sangue suficiente diminuindo assim a circulação de oxigênio 
nos tecidos, causando sua isquemia. Torna-se importante a identificação de úlceras 
por pressão no Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), em um município do 
interior paulista, descrevendo as características das lesões crônicas e a resolutividade 
do tratamento proposto. Conforme os cuidados realizados, a maioria das feridas obteve 
ótima evolução apresentando-se com tecido de granulação e extensões diminuídas, 
simplesmente pelo fato de o cuidador e/ou paciente realizar as mudanças de decúbito 
e, juntamente com o enfermeiro os cuidados adequados. As prevenções para esse tipo 
de lesão são uma das maiores preocupações da enfermagem, que visa à exclusão do 
estímulo desencadeante das úlceras por pressão para o não surgimento das infecções 
secundárias. Esse tipo de ação é imensurável para atenuar morbidades e reduzir 
mortalidades. Por ser considerado um problema de grande proporção, principalmente 
em idosos e em pessoas portadoras de doenças crônico-degenerativas, é indispensável 
o acompanhamento desse tipo de lesão por profissionais da enfermagem que estão 
habilitados para dar assistência e realizar os procedimentos adequados.

PALAVRAS-CHAVE: Úlcera por pressão; Assistência domiciliar; Cuidados.

1 - Graduada do curso de enfermagem do Centro Universitário Central Paulista - Unicep. Rua Miguel 
Petroni, 5111, CEP: 13.564-140, São Carlos-SP, Brasil, e-mail: carolinacorinte@yahoo.com.br
2 - Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário Central Paulista - Unicep. Rua Miguel 
Petroni, 5111, CEP: 13.564-140, São Carlos-SP, Brasil, e-mail: monitwister2010@hotmail.com



Mônica Eichemberger | Ana Carolina Acorinte

112 Multiciência, São Carlos, 12: 111 - 123, 2013

Introdução
A úlcera por pressão pode ser definida como uma lesão localizada, acometendo 

pele e/ou tecidos subjacentes, usualmente sobre uma proeminência óssea, resultante de 
pressão, ou pressão associada a cisalhamento e/ou fricção.

A atuação da enfermeiro visa ao atendimento do cliente, incluindo-se o 
diagnóstico de sua situação, intervenções e avaliação dos cuidados específicos de 
enfermagem, a partir de uma perspectiva humanista voltada para a qualidade de vida.
 A enfermagem tem uma grande preocupação com as úlceras por pressão que 
atingem a humanidade desde seu início, pois é uma porta aberta para várias outras 
complicações no organismo (COSTA et al. 2005 e CALIRI, 2009).

Segundo Costa et al. (2005)
As úlceras de pressão são normalmente ocasionadas por 

lesões causadas na pele, em decorrência de pressão prolongada em uma 
determinada região do corpo, que não recebe sangue suficiente diminuindo 
assim a circulação de oxigênio nos tecidos causando a sua isquemia.

Segundo Azulay (2006); Smeltzer (2005)
A pele é responsável pela proteção do organismo com o meio 

externo, além de delimitar o organismo favorece a função de outros órgãos. 
Em continuidade com este órgão estão nas mucosas do sistema digestório, 
respiratório e urogenital, sendo um dos primeiros motivos para que o 
paciente procure os cuidados de saúde quando ocorrerem lesões nestas 
regiões. 

Segundo Araújo et al. (2010)
As úlceras de pressão estão relacionadas ao paciente que não 

tem mobilidade própria, que permanece por muito tempo em uma mesma 
posição, acamados, desnutridos, por fricção e mau posicionamento no 
leito, por pequenas feridas que mal cuidadas vão evoluir para uma escara.

Segundo Ferreira (2006)
As prevenções para este tipo de ocorrência são uma das 

maiores preocupações da enfermagem, que visa a prevenção do estímulo 
desencadeante das úlceras por pressão para o não surgimento das infecções 
secundárias e esse tipo de ação é imensurável para atenuar morbidades e 
reduzir mortalidades (FERREIRA, 2006).
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Segundo Smeltzer (2005); Araújo et al. (2010).
 Por ser considerado um problema de grandes proporções, 

principalmente em idosos e em pessoas portadoras de doenças crônico-
degenerativas, é indispensável o acompanhamento desse tipo de lesão por 
profissionais da enfermagem que estão habilitados para dar assistência a 
estes procedimentos. Apesar de ser um tema de grande importância, não 
só para os enfermeiros, mas como para outros profissionais da área da 
saúde, ainda existem muitas incidências mundiais, o que nos leva a pensar 
em aprimorar os nossos conhecimentos para melhor resolver este tipo de 
problema que pode levar a um dano ainda maior.

O acompanhamento da enfermagem é significativo, visto que este tipo de lesão 
possui grandes portas de infecção, podendo acarretar uma ferida de maior extensão e 
até mesmo a amputação do membro envolvido quando associada a outras patologias. 
Devido ao fato do tratamento ser por atendimento domiciliar, requer maiores cuidados 
perante o ambiente em que o paciente se encontra.

Existem várias pré disposições que ocasionam as úlceras por pressão, embora 
se desconheça a incidência e prevalência, em hospitais e/ou domicílio, sendo mais 
freqüente em pacientes críticos (PORTH, 2004). Entre elas, a pressão contínua sobre 
uma região, solução de continuidade na superfície cutânea, umidade, desnutrição; 
desidratação, má circulação sanguínea, emagrecimento, proeminências ósseas 
desprotegidas de tecido adiposo e presença de bactéria patogênica na lesão. 

Segundo Porth (2004)
A utilização de taxas de incidência e prevalência em relação aos 

cuidados de enfermagem fez surgir discussão a respeito da importância da 
mensuração dos fatores de risco, prevenção e diretrizes de tratamento que 
influenciam na melhora e cura das feridas.

Ações determinantes nas atividades que envolvem a prevenção e tratamento 
das úlceras por pressão são de real importância na rotina de enfermagem. Porth (2004) 
destaca a individualização da assistência e confecção de protocolo para prevenção de 
úlceras de pressão e avaliação de riscos; a utilização de uma escala para mensurar o grau 
de risco, como por exemplo, a Escala de Braden, que se adapta na língua portuguesa 
e a confecção de um mapa de localização de possíveis áreas de úlceras por pressão. 
Também é de suma importância realizar a mudança de decúbito de duas em duas horas, 
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e massagear as áreas que apresentem aspectos pré disponíveis a má perfusão do tecido; 
identificar fatores que possibilitem a formação de feridas; providenciar colchão de 
polietileno (colchão caixa de ovo), para pacientes acamados e/ou em cadeira de roda; 
observar se o tratamento executado está tendo bom resultado e direcionar mudanças 
de cuidados para prevenir outras manifestações de lesões; e proteger saliências ósseas, 
calcâneas, cotovelos e também região occipital que ainda é pouco observada. Qualquer 
alteração da pele deve ser registrada seguindo a classificação das úlceras por pressão 
proposto pela NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) de 1989.

O tratamento precoce da pele, além de evitar o uso de água muito quente, a 
utilização de cremes para hidratação a base de ácidos graxos essenciais, o controle e 
tratamento das incontinências e a intensificação do suporte nutricional, também devem 
ser ressaltados.

A família e/ou cuidador, do paciente, quando em domicilio, devem ser orientados 
para observar sinais de hiperemia e edema localizado, assim com extremidades frias 
e brancas que podem identificar áreas de pouca oxigenação e irrigação de sangue nos 
tecidos.

Todos os procedimentos devem ser documentados de forma monitorar as alterações 
que vão aparecendo durante o tratamento.

De acordo com Porth (2004) na enfermagem muitas intervenções são importantes 
para a prevenção e detecção de úlceras por pressão como o uso de emolientes para 
hidratação; a utilização de dispositivos para incontinência urinária e reeducação vesical 
além da observação diária do prepúcio (pele do pênis), quando utiliza dispositivo para 
incontinência urinária. Também é importante o posicionamento no leito e mudança 
de decúbito; a manutenção da higiene do corpo como um todo; a orientação de uma 
alimentação rica em vitaminas e proteínas para a melhor reconstrução tecidual. Essas 
explicações devem ser dadas, em caso de paciente domiciliar, tanto para o próprio 

paciente, como para a sua família e/ou cuidador. 

Segundo Santos (2006). 
Como um grande parceiro a enfermagem tem várias escalas que 

podem ajudar a mensurar o risco de formação das ulceras por decúbito. 
Entre as mais citadas estão as de Norton, de Gosnell, de Waternow e a de 
Braden (Anexo I), sendo esta última considerada a de melhor facilidade 
operacional e a mais adequada 
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A escala de Braden é composta de seis sub-escalas: Percepção sensorial; 
Umidade; Atividade; Mobilidade; Nutrição; Fricção e/ou Cisalhamento (SANTOS, 
2006):

Das seis sub-escalas, três medem determinantes clínicos de exposição para 
intensa e prolongada pressão – percepção sensorial, atividade e mobilidade; e três 
mensuram a tolerância do tecido à pressão – umidade, fricção e cisalhamento.  
(ARAÚJO, 2010).

Segundo Araújo et al. (2010)
As cinco primeiras sub escalas são pontuadas de 1 (menos 

favorável) a 4 (mais favorável); a sexta sub escala, referente à fricção e  ao 
cisalhamento, é pontuada de 1 a 3. Cada sub escala é acompanhada de um 
título, e cada nível de um conceito, descrito - chave e uma ou duas frases 
descrevendo ou quantificando os atributos a serem avaliados.

Pacientes hospitalizados, com uma contagem igual ou maior do que 16 pontos, 
são considerados de pequeno risco para desenvolver úlcera por pressão; escores de 11 
a 16 indicam riscos moderados; e abaixo de 11, apontam alto risco (ARAÚJO, 2010).

Segundo Araújo et al. (2010)
É muito importante e essencial a integração da equipe 

multidisciplinar no planejamento das atividades educativas e curativas do 
paciente com úlcera por pressão, elaboração de programas de reabilitação, 
pesquisas relacionadas a fatores de risco, prevenção e aplicação de novas 
terapias nos diversos tratamentos.

A prevalência das úlceras por pressão em pacientes hospitalizados, já que o 
local é mais propício para o aumento de infecções. A idade avançada também é um 
grande fator de risco, pois existem as complicações em razão da baixa do sistema 
imunológico (ARAÚJO et al, 2010).

É de grande importância elaborar um protocolo de prevenção de úlceras por 
pressão, com os dados pertinentes ao paciente, escala de Braden, mapa de localização 
de áreas suscetíveis às ulceras, identificação dos estágios das feridas e métodos 
utilizados para a solução das mesmas.
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Com relação aos curativos, Geovanini (2008) afirma que:
 Curativo é a proteção da lesão ou ferida contra a ação de agentes 

externos físicos, mecânicos ou biológicos. É um meio que consiste na 
limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida, quando 
necessário, com finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir 
contaminação e infecção. A cicatrização da ferida consiste na restauração 
da perda de continuidade.

O tratamento de uma ferida e sua assepsia cuidadosa tem como objetivos evitar 
ou diminuir os riscos de infecções e complicações, bem como facilitar o processo de 
cicatrização (GEOVANINI, 2008).

Ainda segundo Geovanini (2008)
Atualmente, vem sendo preconizada a confecção de curativos 

úmidos, considerando que a manutenção do meio úmido entre a ferida e 
a cobertura favorece e aumenta a velocidade da cicatrização. É preciso 
salientar que a escolha do tratamento para uma ferida depende do seu 
grau de contaminação, da maneira como foi produzida, dos fatores locais 
sistêmicos relacionados com o processo de cicatrização e da presença ou 
não de exsudatos.

A escolha de um curativo adequado depende de uma avaliação 
criteriosa da lesão. Essa análise deve incluir: anamnese com histórico 
completo do cliente, observando suas condições físicas, idade e estado 
geral; existência de doenças de base; uso de medicamentos; localização 
anatômica; forma, tamanho, profundidade, bordas e condições da pele ao 
redor da ferida, presença de tecido de granulação, presença e quantidade de 
tecido necrótico e de drenagem na ferida.

Os principais objetivos dos curativos são tratar e prevenir infecções; eliminar os 
fatores desfavoráveis que retardam a cicatrização e diminuir a incidência de infecções 
cruzadas. Vários tipos de curativos podem ser utilizados.

A gaze umedecida em solução fisiológica a 0,9% mantém a umidade na úlcera, 
favorece a formação de tecido de granulação, amolece os tecidos desvitalizados, 
estimula o desbridamento autolítico e absorve exsudato. É indicada  para manutenção 
da úlcera úmida e para todos os tipos de úlcera.

O produto Dersani® é originado de óleos vegetais polissaturados, composto 
fundamentalmente de ácidos graxos essenciais (AGE) que não são produzidos pelo 
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organismo como: ácido linoléico, ácido caprílico, ácido cáprico; além de vitamina A, E, 
e lecitina de soja. Os AGE são necessários para manter a integridade da pele e a barreira 
de água, e não podem ser sintetizados pelo organismo. O produto promove quimiotaxia 
(atração de leucócitos) e angiogênese (formação de novos vasos sangüíneos), mantêm 
o meio úmido e aceleram o processo de granulação tecidual. A aplicação tópica em 
pele íntegra tem grande absorção: forma uma película protetora, previne escoriações, 
devido a alta capacidade de hidratação, e proporciona nutrição celular local. É indicado 
para prevenção e tratamento de dermatites, úlceras de pressão, venosa e neurotrófica; 
tratamento de úlceras abertas com ou sem infecção.

A papaína 2% é uma enzima proteolítica retirada do látex do vegetal mamão papaia 
(Carica papaya). Pode ser utilizada em forma de pó ou em forma de gel. Sua utilização 
provoca dissociação das moléculas de proteínas, resultando em desbridamento químico. 
Tem ação bactericida e bacteriostática, estimula a força tênsil da cicatriz e acelera a 
cicatrização. É indicada no tratamento de úlceras abertas, infectadas e desbridamento 
de tecidos desvitalizados ou necróticos.

A colagenase atua seletivamente degradando o colágeno nativo (necrólise). Facilita 
a hidratação, realiza lubrificação e evita o ressecamento da pele. Indicada para lesões 
que apresentam tecidos desvitalizados: necrose e fibrose.

O hidrocolóide em placa (Comfeel Plus®) é um curativo sintético derivado da 
celulose natural, que contém partículas hidrofílicas que formam uma placa elástica 
auto-adesiva. A sua face externa contém uma película de poliuretano semipermeável 
não aderente. A camada de poliuretano proporciona uma barreira protetora contra 
bactérias e outros contaminantes externos. As partículas de celulose expandem-se ao 
absorver líquidos e criam um ambiente úmido, que permite às células do microambiente 
da úlcera fornecer um desbridamento autolítico. Esta condição estimula o crescimento 
de novos vasos, tecido de granulação e protege as terminações nervosas. Ele mantém o 
ambiente úmido, enquanto protege as células de traumas, da contaminação bacteriana, 
e mantém também o isolamento térmico. As placas são indicadas para úlceras com 
pequena ou moderada quantidade de secreção. Os hidrocolóides em forma de pasta 
são indicados para úlceras profundas, podendo ser usados para preencher os espaços 
mortos da mesma. O gel, a pasta e a placa podem ser utilizadas em úlceras por pressão, 
traumáticas, cirúrgicas, áreas doadoras de enxertos de pele, úlceras venosas e em áreas 
necróticas ressecadas (escaras).

Saf-gel® é um gel transparente incolor, hidroativo, composto de água purificada, 
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carboximetilcelulose e propilenoglicol. O hidrogel cria um ambiente propício na 
recuperação de feridas e ajuda a autólise. Indicado para  amolecer e hidratar áreas 
necróticas ou desvitalizadas, facilitando remoções das mesmas; estimular tecido de 
granulação, epitelização e preenchimento de cavidades.

Esse estudo, portanto, tem como relevância social auxiliar a família e os 
cuidadores dos pacientes com lesões crônicas de como prevenir o aparecimento 
dessas úlceras e assim evitar possíveis desconfortos ao indivíduo, que muitas vezes, 
encontra-se acamado. Uma vez, que o paciente apresente a úlcera de pressão orienta-
se a realização adequada de um tratamento para determinada ferida. A família e/ou o 
cuidador devem, ao menos, aprender os métodos práticos que podem ser realizados, 
tendo disponível todos os materiais adequados e necessários para o cuidado em questão.

É de suma importância transmitir conhecimento e segurança quanto ao manuseio 
da lesão, para que não ocorram interferências indesejadas, como por exemplo, uma 
infecção profunda devido à falta de higienização.

Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados do Programa de Atendimento 
Domiciliar (PAD) oferecido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde. O PAD 
é voltado para pacientes impossibilitados de se locomover e portadores de doenças 
crônicas. O objetivo é protelar a internação hospitalar, oferecendo os cuidados 
necessários na residência do paciente. Para isso, a equipe conta com o trabalho de 
profissionais como assistente social, auxiliar de enfermagem, médico, enfermeiro, 
nutricionista e fisioterapeuta, entre outros profissionais de acordo com a necessidade.

Além de proporcionar maior conforto ao paciente, este programa tem por 
objetivo protelar a internação hospitalar e oferecer cuidados na residência seja através 
da equipe multidisciplinar de saúde ou de orientação para o cuidador do paciente, 
interferindo de forma positiva na sua rotina. Outra vantagem é que a equipe tem 
melhores condições de avaliar os hábitos que influenciam diretamente na qualidade 
de vida ou no agravamento da doença com monitorizarão e administração contínua de 
cuidados médicos, de enfermagem e fisioterapia nos domicílios.

Para participar do programa é preciso ter encaminhamento médico e termo 
de compromisso de admissão assinado por responsável, que deve ser enviado para 
o Centro Municipal de Especialidades (CEME). O tempo de resposta para a análise 
da administração do PAD e inclusão da pessoa no programa depende da demanda de 
atendimento. Entre os requisitos da família, é preciso ter um responsável e/ou cuidador 
no domicílio 24 horas por dia, seguindo sempre a orientação dada pela equipe de saúde.
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Segundo Conceição (2010)
O cuidador é um importante elemento de ligação com a equipe 

do PAD, já que é preparado pela equipe do programa recebendo toda a 
prescrição diária de cuidados com o paciente. As orientações são feitas de 
acordo com as necessidades de cada paciente, que passam, por exemplo, 
pelos cuidados necessários à alimentação por sonda (sonda nasoenteral). 
Já no caso dos acamados impossibilitados de se movimentar, são dadas 
orientações para mudanças e decúbito a cada período correto. O cuidador 
recebe ainda orientações sobre as condições de higiene do ambiente e do 
paciente, além da dosagem e horário dos medicamentos 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho consistiu na identificação de 
úlceras por pressão em pacientes do Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), em 
um município do interior paulista, descrevendo as características das lesões crônicas 
e a resolutividade de tratamento. Foram acompanhados casos de pacientes com lesões 
crônicas de modo a analisar a ferida e obter uma resposta positiva quanto aos cuidados 
a serem realizados.

Metodologia
O início do trabalho foi posterior à aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, com aprovação pelo número CAAE 
02426712.5.0000.5380.

Participaram do estudo sete usuários do Programa de Atendimento Domiciliar 
(PAD). Para a escolha dos pacientes foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa 
dos dados obtidos dos usuários do PAD (pacientes que são encaminhados do posto de 
saúde, a fim de receberem visitas dos profissionais de saúde), que apresentavam úlceras 
por pressão. Também foram realizadas visitas e entrevistas na forma de questionários, 
as quais foram agendadas previamente e diretamente no domicílio do paciente. 

Os dados obtidos das úlceras por pressão dos pacientes passou por um critério 
de escolha, observando-se o local, a dimensão, profundidade, presença de necrose, os 
sinais de infecção (presença de exsudato e odor) e o tempo de resposta ao tratamento 
proposto. A análise das feridas foi realizada através da Escala de Braden.

Resultados e discussão
Os resultados estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. Dentre os pacientes 

avaliados, todos os sete (07) apresentaram resposta ao tratamento.
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Tabela 1: Observações e aplicações.

Paciente Escore Localização Período de 
observação Medicamentos

S.A.A.R 11 Lombo Sacral 03/09/2012 à
15/10/2012 SF 0,9%, Dersani®

H.C.A. 11
Trocanter E, Lombo Sacral, 
Quadrante Lateral e Região 

Sacral

03/09/2012 à
15/10/2012

SF 0,9%; papaína 2%; 
Colagenase e óleo 

Dersani®; Metronidazol 
creme.

B.L.V. 06
Pavilhão auricular E, ombro 

E, Trocanter D, Trocanter E  e 
lombo sacral.

03/09/2012 à
15/10/2012

SF 0,9%; papaína 2%; 
Colagenase; Metronidazol 

creme.

M.L.R. 10 Lombo Sacral 03/09/2012 à
26/10/2012

SF 0,9%; Colagenase;
Placa de hidrogel.

J.C. 12 Lombo sacral e trocanter D, 04/09/2012 à
26/10/2012

SF 0,9%;  Colagenase;
Nistatina.

J.L.F. 11
Trocanter anterior D, trocanter 

posterior D, trocanter E, 
região lombo sacra

04/09/2012 à
26/10/2012

SF 0,9%; papaína 2%; 
Colagenase e óleo 

Dersani®; Placa de hidrogel.

N.C.S. 13 Trocanter D, trocanter E e 
região lombo sacral.

04/09/2012 à
26/10/2012

SF 0,9%; Colagenase e óleo 
Dersani®; Placa de hidrogel

Fonte: o autor.

Tabela 2: Caracterização dos sujeitos segundo o tempo de surgimento e localização das úlceras. 

Tempo de surgimento da 
ferida Pacientes (%) Localização das úlceras Pacientes 

(%)

< de 1 ano 57% Pavilhão auricular 7%

a 5 anos 15% Ombro 7%

5 a 10 14% Calcâneo 7%

10 a 15 14% Trocanter 33%

Acima de 15 anos 0% Lombo sacral 46%

Fonte: o autor
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Apesar de ser observado que o maior número de úlceras por pressão teve um 
período de surgimento inferior à 1 ano (Tabela 2), não foram descartadas hipóteses de 
um relato não fidedigno por parte do entrevistado.

A localização mais incidente, dentro de todas as úlceras observadas foi a de 
região lombo sacral, enfatizando a teoria de que a pressão exercida nessa região sem 
mudança de decúbito leva a um aumento no aparecimento e na demora de cicatrização 
das mesmas.

Quanto à sensibilidade dolorosa, nos foi permitido observar que aqueles 
pacientes com comprometimento do sistema nervoso possuem bem menos sensibilidade 
em algumas regiões em que se localizam as úlceras (Tabela 3). Mas também existem 
aqueles que tem sensibilidade acentuada perante a região ou profundidade da lesão.

Tabela 3: Caracterização dos sujeitos segundo a sensibilidade dolorosa. 

Dor Ausente Forte Média Fraca
Paciente (%) 43% 29% 14% 14%

Fonte: o autor

A presença de líquidos ou exsudato e a presença de necrose, foram bastante 
evidenciadas nas úlceras por pressão de grande extensão (71 % dos pacientes); já as de 
menores tamanhos nem sempre apresentavam esta manifestação biológica.

Conclusão
Tendo em vista os procedimentos realizados para a efetiva melhora das lesões, 

notou-se que a pressão exercida nos tecidos fragilizados, enfatiza o aparecimento de 
novas áreas comprometidas e lesionadas.

Alguns cuidadores não estão completamente comprometidos ao realizar as 
orientações corretamente, por exemplo, quanto à mudança de decúbito, o que dificulta 
muito a evolução e possível cicatrização da úlcera.

Desta maneira entende-se que quanto mais presente estiver o profissional 
enfermeiro na atuação domiciliar, maior e melhor será a resposta do tratamento 
aplicado, e menor o risco de novas úlceras aparecerem por  pressão exercida por longos 
períodos sem mudança de decúbito, fricção e cisalhamento, excesso de umidade nos 
locais de maior incidência e uso de tratamento tópico sem orientação, mostrando a 
vulnerabilidade nas questões abordadas na Escala de Braden.
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Contudo, foi observada uma grande melhora nas úlceras por pressão após o 
atendimento do PAD, visto que o profissional de enfermagem esteve sempre disposto 
a esclarecer dúvidas, passar segurança quanto aos procedimentos realizados e acima 
de tudo, cuidar do paciente com respeito, amor, carinho e igualdade.

Identification of Pressure Ulcers in the Home Care Program.

ABSTRACT: Pressure ulcers are usually caused by injuries to the skin, due to prolonged 
pressure on a particular area of the body that do not get enough blood circulation 
thereby decreasing oxygen in the tissues, causing their ischemia. It is important to 
identify pressure ulcers in Homecare Program (DAP), an interior city, describing the 
characteristics of chronic lesions and resolution of the proposed treatment. As the care 
provided, the majority of wounds received great evolution presenting with granulation 
tissue and extensions diminished simply because the caregiver and / or patient make 
changes in position and, together with nurse appropriate care. Preventions for this type 
of injury is a major concern of nursing that seeks to exclude the triggering stimulus 
of pressure ulcers for non-appearance of secondary infections. This kind of action is 
immeasurable to mitigate morbidity and reduce mortality. To be considered a problem 
of great proportions, especially in the elderly and people with chronic diseases, it is 
essential to monitor this type of injury nursing professionals who are qualified to give 
advice and carry out the appropriate procedures.

KEYWORDS: Pressure ulcer; Assisted Living; Care.
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE DEZOITO 
SEMANAS NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E TOLERÂNCIA AOS 

ESFORÇOS FÍSICOS EM PORTADORES DE DPOC 

Luciana KAWAKAMI JAMAMI1

Enielle Aparecida BOLATTO2

RESUMO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) limita o fluxo aéreo 
em que estão presentes a dispnéia e fraqueza muscular com redução importante no 
desempenho físico, sendo importante a introdução em programas de fisioterapia. 
Objetivo: avaliar a influência do tratamento fisioterapêutico de dezoito semanas na 
força muscular respiratória (FMR) e tolerância aos esforços físicos em portadores 
de DPOC. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal retrospectivo, 
utilizando análise de prontuários (28) de pacientes com DPOC, participantes de um 
programa de fisioterapia, analisaram-se as variáveis antropométricas e as obtidas no 
Teste de Caminhada de seis minutos (TC6), presença de doenças associadas e FMR. 
Resultados: A co-morbidade mais freqüente foi a hipertensão arterial, metade dos 
DPOC apresentavam índice de massa corporal alterado, e as variáveis de FMR e 
Distância percorrida no TC6 foram significativamente inferiores aos valores previstos 
(Teste t, p<0,0001). Após o tratamento, foi verificada um aumento na força muscular 
inspiratória, mas não significativa. Conclusão: De acordo com os resultados obtidos, 
observou-se uma melhora na FMR inspiratória, sugere-se que novos estudos sejam 
realizados para avaliar as influências de tratamentos fisioterapêuticos prolongados.

PALAVRAS CHAVES: DPOC, fisioterapia; capacidade ao exercício; força muscular 
respiratória. 

1 - Docente do curso de fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista - Unicep. Rua Miguel 
Petroni, 5111, CEP: 13.564-140, São Carlos-SP, Brasil, e-mail: kawakami.ft@gmail.com
2 - Graduada do curso de fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista - Unicep. Rua Miguel 
Petroni, 5111, CEP: 13.564-140, São Carlos-SP, Brasil.



INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE DEZOITO SEMANAS NA FORÇA MUSCULAR 
RESPIRATÓRIA E TOLERÂNCIA AOS ESFORÇOS FÍSICOS EM PORTADORES DE DPOC 

Multiciência, São Carlos, 12: 124 - 138, 2013 125

Introdução
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma patologia respiratória 

caracterizada pela obstrução persistente ao fluxo aéreo, parcialmente reversível 
e frequentemente progressiva, é causada pela mistura de doenças das vias aéreas e 
destruição do parênquima pulmonar (GOLD,2013), que se não tratados adequadamente, 
podem interferir na qualidade de vida (JARDIM, BRITO, 2000).

As limitações e prejuízos ocasionados pela DPOC são inúmeras e envolvem 
componentes multidimensionais, podendo levar a alterações fisiológicos, físicas, 
funcionais psicológicas, sociais e econômicas que estão interrelacionadas.  

Do ponto de vista fisiopatológico é importante considerar a obstrução das vias 
aéreas, que pode ser ocasionado pelo processo inflamatório e hipersecreção pulmonar, 
podendo levar a hiperinsuflação pulmonar, alterações na mecânica respiratória, 
anormalidades nas trocas gasosas (hipoxemia e hipercapnia), com prejuízos e alterações 
sistêmicas, maior presença de co-morbidades, e em casos avançados pode-se observar 
a presença de hipertensão pulmonar (GOLD, 2013).

Com relação aos aspectos físicos, a sintomatologia respiratória é frequentemente 
relatada pelos pacientes portadores de DPOC, principalmente a dispnéia e fadiga que 
dificultam a realização de atividades físicas levando a inatividade e sedentarismo 
(AACPR, 2007). O descondicionamento físico relaciona-se a disfunção muscular 
esquelética sistêmica e respiratória. (LAIZO, 2009)

A disfunção muscular esquelética está relacionada a diversos fatores como 
a presença de citocinas pró-inflamatórias na circulação sistêmica, diminuição 
dos hormônios anabólicos, hipoxemia ou hipercapnia, desnutrição, utilização 
prolongada de corticosteróides (LAIZO, 2009) e aumento do estresse oxidativo 
levam a baixa capacidade ao exercício, principalmente nos DPOC moderados a grave 
(CAVALCANTE, BRUIN, 2009). 

Todas estas alterações podem interferir na independência e execução das 
atividades de vida diárias (AVD) levando a uma sobrecarga aos familiares. (CAMPOS, 
2004). Como a funcionalidade está prejudicada devido às condições físicas (ANTONIO, 
GONÇALVES, TAVARES, 2012), os pacientes com DPOC evitam atividades que possa 
exigir algum tipo de esforço, como as atividades laborais, de lazer e entretenimento, 
levando ao isolamento social, podendo levar a ansiedade e depressão (BRESLIN et al, 
1998; WEDZICHA 2000; VAN MANEN et al.2001).

Pode-se observar que os pacientes com DPOC apresentam alterações físicas e 
fisiológicas, sociais e emocionais que podem interferir negativamente na qualidade de 
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vida (WEDZICHA, 2000), sendo necessário a introdução em programas de reabilitação 
pulmonar, sendo que o fisioterapeuta é um dos profissionais envolvidos, utiliza-se 
de inúmeros instrumentos de avaliação para quantificar as alterações e propor um 
programa fisioterapêutico individualizado (LANGER et al.2009; AACVPR, 2007).

Um dos testes mais utilizados para avaliar a capacidade funcional é o teste 
de caminhada de seis minutos (TC6), sendo um teste de fácil aceitação, aplicação e 
interpretação, considerada padrão ouro. Ele pode ser usado para medir o esforço submáximo 
e para mostrar o quanto o paciente é capaz para realizar suas AVD (ATS, 2002).

Entre os testes respiratórios, a espirometria é importante para quantificar e 
classificar o grau de obstrução em estágios I (leve), II (moderado), III (grave) e IV (muito 
grave) (GOLD, 2013). Outro teste, frequentemente utilizado pelos fisioterapeutas, é 
com o manovacuômetro para determinar a força dos músculos respiratórios (LANGER 
et al.2009) que geralmente apresentam uma fraqueza muscular devido principalmente 
a hiperinsuflação pulmonar e alterações nas enzimas sistêmicas.

Segundo a AACPR (2007), os programas de fisioterapia devem ser 
individualizados envolvendo componentes educacionais, de orientações e treinamentos 
baseada na gravidade da doença, no grau de condicionamento físico e nos dados da 
avaliação inicial. (LANGER et al, 2009).

Os resultados dos diversos tipos de treinamentos são variados e com enfoque 
específico,os inúmeros benefícios da fisioterapia incluem maior sincronia tóraco-
abdominal (FRANÇA et al, 2013), aumentos na força muscular respiratória (FMR) 
(IKE et al, 2010), melhora na tolerância ao esforço e na qualidade de vida dos pacientes 
(KUNIKOSHITA et al, 2006). Apesar disso, outros estudos, não verificaram alterações 
significativas na distância percorrida (DP) no TC6 (PAULIN et al, 2006).

Sendo assim, a fisioterapia respiratória é muito importante na reabilitação 
pulmonar de pacientes portadores de DPOC, voltado à melhora das AVD, melhora das 
condições aeróbias e diminuição do impacto negativo das co-morbidades. 

Na maioria dos artigos científicos envolvendo reabilitação pulmonar e 
fisioterapia respiratória a abordagem terapêutica ocorreu no período de seis semanas 
(KUNIKOSHITA et al, 2006; Ike et al, 2010; ZANCHET, VIEGAS,LIMA, 2006), oito 
semanas ((WILLIAMS et al, 2010) e doze semanas (ROCETO et al, 2007). Escassos 
trabalhos avaliam os efeitos da fisioterapia durante um período de 18 semanas em 
portadores de DPOC, justificando a realização deste trabalho, que teve como objetivo 
principal avaliar a influência do tratamento fisioterapêutico de dezoito semanas na 
força muscular respiratória e tolerância aos esforços físicos em portadores de DPOC.
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Métodos
 Trata-se de um estudo descritivo, transversal retrospectivo, utilizando análise 
de prontuários de pacientes com DPOC estágios I, II, III e IV (GOLD, 2013), sendo 
9 mulheres e 19 homens, os quais participaram de um programa de tratamento 
fisioterapêutico na clínica escola do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), 
na cidade de São Carlos, SP.

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da UNICEP protocolo 016/2011. 
Foram avaliados prontuários de pacientes no período compreendido de janeiro de 2007 
a junho de 2011. 

Foram incluídos, prontuários de pacientes ex-tabagistas com diagnóstico 
médico e espirométrico de DPOC com Volume expiratório (VEF1)/ Capacidade vital 
forçada (CVF) < 0,7 e classificados em estágio I (VEF1≥ 80% do previsto), estágio II 
(50% ≤ VEF1< 80% do previsto), estágio III (30% ≤ VEF1< 50% do previsto) e estágio 
IV( VEF1<30%) (GOLD, 2013), clinicamente estáveis, que receberam tratamento 
fisioterapêutico na clínica escola do UNICEP por 18 semanas.

Foram considerados como critérios de exclusão pacientes com doenças 
reumáticas e/ou ortopédicas que não conseguiram realizar os testes propostos e pacientes 
que interromperam e/ou desistiram do programa de fisioterapia. E, prontuários com 
informações incompletas.

Os dados coletados foram derivados da espirometria, TC6, avaliação 
antropométrica e da FMR.

Na avaliação antropométrica foram coletados as variáveis de peso, altura e 
calculado o índice de massa corpórea (IMC), além disso, as medidas da circunferência 
do quadril e da cintura, foram obtidos para se calcular o índice cintura-quadril (C/Q).

O IMC é calculado pela equação: peso x altura², foi considerado valores de 
18,5 a 24,9 kg/m2 como normal, sobrepeso valores de 25,0 a 34,9 kg/m², obesidade 
grau I IMC entre 30,0 a 34,9 kg/m², obesidade grau II IMC de 35,0 a 39,9 kg/m² e 1 
acima de  40 kg/m² obesidade grau III (SAMPAIO; FIGUEIREDO, 2005).

Com relação ao índice C/Q foi considerado como risco associado ao 
desenvolvimento de doenças ligadas a obesidade devido ao acúmulo de gordura 
abdominal, um índice acima de 0,80 nas mulheres e homens com valor superior a 0,94 
(SAMPAIO; FIGUEIREDO, 2005). 

Além disso, para confirmar a obstrução das vias aéreas e possibitar a classificação 
do grau de obstrução foi realizado a espirometria, sendo esta importante para incluir o 
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paciente neste estudo.
Para a realização da espirometria foi utilizado o Espirometro Vitalograph® 

modelo Spirotrac 6800. O posicionamento do paciente, manobras realizadas, variáveis 
obtidas, condições ambientais para a execução dos testes seguiram as normas 
preconizadas pelo I Consenso Brasileiro sobre Espirometria (1996).

 Durante o teste, os pacientes deveriam permanecer sentados com pés apoiados 
no chão e tronco alinhado ao encosto de uma cadeira, com utilização de um clipe nasal. 

Os pacientes foram submetidos à espirometria pré e pós programa de 
fisioterapia, realizou-se as manobras de capacidade vital, a capacidade vital forcada, 
e ventilação voluntaria máxima, sendo que para cada manobra foram realizados no 
mínimo três esforços, sendo o melhor esforço aceito e gravado pelo equipamento. Os 
valores obtidos foram comparados aos valores previstos fornecidos automaticamente 
pelo equipamento.

Outro teste foi a avaliação da força muscular respiratória  (FMR) utilizando o 
manovacuômetro da marca Gerar®, escalonado em cmH2O, com um orifício de dois 
milímetros de alivio para os músculos bucais, que não deveria ser obstruído durante as 
manobras de pressão inspiratória máxima (PImax) e pressão expiratória máxima (PEmax). 

A PImax foi obtida por uma inspiração máxima após uma expiração máxima, a 
nível do volume residual, e a PEmax  foi obtida por uma expiração máxima, após uma 
inspiração máxima, próximo a capacidade pulmonar total conforme método descrito 
por Black e Hyatt (1969). 

Para a realização desse teste, o paciente utilizou um clipe nasal e deveria 
manter a pressão inspiratória e expiratória por pelo menos 5 segundo em cada esforço, 
repetido no mínimo três vezes, registrando-se o maior valor obtido.

Tanto na avaliação quanto na reavaliação foi comparado os valores obtidos de 
PImax e PEmax, além disso, considerou-se os valores previstos, segundo as fórmulas 
preconizadas por Neder et al (1999).

Para avaliar a tolerância ao esforço foi obtido do prontuário os valores de 
distância percorrida (DP) no TC6 com técnica, critérios e execução seguindo as 
recomendações da ATS (2002).

Neste teste foi realizado em um corredor de superfície plana, com 42 metros 
de comprimento e dois metros de largura. O paciente foi acompanhado por um 
fisioterapeuta treinado, o qual acompanhava e monitorava a saturação periférica de 
oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca (FC) obtida pelo oxímetro de pulso Nonin®. 
Além de registrar o grau de dispnéia pela escala de Borg, graduada de 6 a 20.
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 Os valores da DP obtidas e previstas foram comparadas pré e pós programa de 
fisioterapia. Para obter os valores da DP prevista foi considerada a fórmula preconizada 
por Iwama et al (2009).
   O programa de tratamento fisioterapêutico supervisionado e individualizado 
teve a duração de 18 semanas, sendo que os pacientes participavam duas vezes por 
semana, com sessão de uma hora por dia, em que realizavam técnicas de manobras de 
higiene brônquica, caso necessário, cinesioterapia respiratória, exercícios físicos e no 
final relaxamento.

Análise dos dados
Foi aplicado o teste de Shapiro Wilk como forma de verificar a normalidade 

dos dados, o qual demonstrou uma distribuição normal, determinando assim a utili-
zação do teste paramétrico t (para amostras dependentes), comparando as variáveis 
obtidas na avaliação e reavaliação, considerando significativo um p<0,05. 

Resultados
Descrições da amostra

As características antropométricas dos participantes incluídos no estudo foram 
descritas na tabela 1. 

Tabela 1 – Características antropométricas dos participantes.

Variáveis antropométricas Avaliação(média±DP)

Idade (anos) 69,6 ± 9,6

Altura (cm)             162,3 ± 8,8

Peso (Kg)                           69,7 ± 15,6

IMC (Kg/m²) 26,5 ± 5,5

C/Q                              0,97 ± 0,08
Dp= Desvio padrão; IMC= Índice de Massa Corpórea; C/Q= índice cintura e quadril;
Kg= quilogramas, m²= Metros ao Quadrado, cm= centímetros.

O índice de massa corporal (IMC) é um dos indicadores antropométricos 



Luciana Kawakami Jamami | Enielle Aparecida Bolatto

130 Multiciência, São Carlos, 12: 124 - 138, 2013

mais utilizados na identificação de participantes em risco nutricional (SAMPAIO; 
FIGUEIREDO, 2005). No presente estudo, dos 28 pacientes, 14 estavam no peso ideal 
(18,5 a 24,9 kg/m2), 8 apresentavam sobrepeso (25,0 a 34,9 kg/m²), 4 obesidade grau 
I (30,0 a 34,9 kg/m²), 1 obesidade grau II (35,0 a 39,9 kg/m²) e 1 com obesidade grau 
III (> 40 kg/m²).

Em relação ao índice C/Q, se observou que todas as mulheres da amostra (9) 
estavam com esse índice acima de 0,80. E, os homens, apenas 6 estão com o valor 
superior a 0,94 dos 19 homens do total da amostra. 
  Com relação à espirometria, a maioria dos participantes apresentavam estágio 
3 (50%), 40% estágio 2 e 10% estágio 1.
  Em relação às doenças associadas, dos 28 pacientes, 16 apresentaram 
hipertensão arterial sistêmica, 8 com insônia, 4 com obesidade, 4 com problemas 
cardíacos, 2 com doença renal,  2 com problemas reumatológicos, 2 com Diabetes 
Mellitus, 1 com Acidente Vascular Encefálico sem sequelas motoras e 8 não relataram 
apresentar co-morbidades. 

Análises quantitativas (comparações entre avaliação e reavaliação)
No TC6, foi registrado saturação de oxigênio (SpO2), a frequência cardíaca 

(FC) e o grau de dispnéia pela escala de Borg, como descrito na tabela 2.

Tabela 2 – Saturação periférica de oxigênio (SpO2), frequência cardíaca (FC), Escala de Borg obtidas 
em repouso e no sexto minuto do teste de caminhada de seis minutos (TC6) na avaliação e reavaliação.

Variavéis obtidas no 
TC6

Avaliação (média ± desvio-padrão) Reavaliação(média ± desvio-padrão)

Repouso Sexto minuto Repouso Sexto minuto

SpO2(%) 88,26±2,1 90,44±6,17 92,9±2,98 89,84±4,96

FC (bpm) 80,10±11,01 101,44±13,63 77,3±11,79 99,94±13,25

Escala de Borg 6,68±1,20 9,05±2,75 6,6±1,5 8,68±2,98

%= porcentagem, bpm= batimentos por minuto.

Na tabela 3 pode-se observar que não houve diferença significativa na DP no 
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TC6 entre a avaliação e a reavaliação. Mas, quando se comparou os valores obtidos 
na avaliação e reavaliação com o previsto, pode-se verificar que os valores da DP 
obtidos tanto na avaliação quanto na reavaliação foram significativamente inferiores 
ao previsto.

Tabela 3 – Distância percorrida no Teste de Caminhada de seis minutos (TC6) e a Força muscular 
respiratória valores previstos e obtidos na avaliação e reavaliação.

Variáveis Previstos Avaliação(média±DP) Reavaliação(média±DP)

PImax(cmH2O)             189,1 ± 39,8*£ 45,5 ± 24,5* 50,4 ± 25,3£

PEmax (cmH2O)             200,4 ± 34,0*£ 76,0 ± 35,4* 74,5 ± 34,5£

DP (TC6 m) 539,0 ± 25,0*£ 376,9 ± 112,1* 401,5 ± 112,7£

PImax= Pressão inspiratória máxima, PEmax= pressão expiratória máxima, DP= desvio-padrão, 
cmH2O= centímetros de água, m= metros*= significativo (Teste t; p<0,0001), £= significativo (Teste t; 
p<0,0001).

  
Com relação à FMR pode-se observar pela tabela 3 que existe diferença 

significativa entre os valores previstos e obtidos tanto na avaliação quanto na 
reavaliação.

Verificou-se que após o programa de tratamento fisioterapêutico não ocorreram 
alterações significativas nas variáveis  PEmax e PImax, apesar de se observar uma 
tendência a elevação da PImax na reavaliação. 

Além disso, não foram observadas alterações significativas nas variáveis 
espirométricas pré e pós fisioterapia.

Discussão 
No presente estudo não foi constatado alterações significativas para as 

variáveis espirométrias, inclusive no VEF1 no pós-tratamento fisioterapêutico, sendo 
um comportamento esperado, pois se trata de uma doença crônica e irreversível.

Na maioria dos estudos, independentemente do tipo e características 
da intervenção as variáveis espirométricas apresentaram poucas alterações 
(KUNIKOSHITA et al, 2006; IKE et al, 2010), geralmente a espirometria é um teste 
de avaliação que permite selecionar os participantes do estudo, determinar o grau de 
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obstrução e possibilita a classificação da gravidade da DPOC (ROCETO et al, 2007; 
FRANÇA et al, 2013). 

Com o envelhecimento, ocorrem aumento e redistribuição do tecido adiposo. 
Há redução desse tecido nos membros e progressivo acúmulo na cavidade abdominal. 
Ainda não são bem conhecidas as consequências dessas alterações da composição 
e distribuição de gordura corporal (SAMPAIO; FIGUEIREDO, 2005). No presente 
estudo, observa-se uma relação entre o índice C/Q e o IMC, pois metade da amostra se 
encontra acima do peso ideal e com índice C/Q acima do normal, podendo indicar um 
maior risco para o desenvolvimento de doenças.

As co-morbidades mais frequentes relatadas pelos participantes deste estudo 
foram a hipertensão arterial sistêmica, sendo que apenas 4 participantes tinham 
problemas cardíacos, a insônia foi a segunda co-morbidade mais frequentemente 
relatada, sugere-se que estas co-morbidades podem afetar de forma geral o desempenho 
e possa interferir na fisioterapia. Estes achados também foram encontrados no estudo 
de Kawakami et al (2005).

A presença de hipertensão arterial sistêmica associada à DPOC pode constituir 
um importante fator de esclarecimento sobre prováveis complicações cardiovasculares 
da doença respiratória crônica (KAWAKAMI et al, 2005). E, segundo a European 
Society of Hipertension Scientific Newsletter(2012), a hipertensão arterial sistêmica 
e as complicações cardíacas, em portadores de DPOC, são decorrentes da hipóxia que 
aumentam a produção de radicais livres e disfunção endotelial.

Com relação à FMR, método de grande importância para a fisioterapia 
respiratória, permite investigar as condições da força e do desempenho mecânico dos 
músculos da respiração (ONAGA et al, 2010); neste trabalho, todos os participantes 
apresentaram diminuição nos valores de PImax e PEmax comparativamente com os 
valores previstos  calculados pelas fórmulas preditivas para a população brasileira, 
propostas por Neder et al (1999), mostrando que todos os participantes apresentavam 
fraqueza muscular respiratória, achados encontrados também nos estudos de 
Kunikoshita et al (2006) e Ike et al (2010).
 De acordo com Dourado et al (2006), a fraqueza muscular respiratória 
ocorre devido a mecanismos intrínsecos (mudanças no tamanho da fibra muscular, 
comprimento do sarcômero, massa e metabolismo muscular) e extrínsecos 
(alterações geométricas da parede torácica, do volume pulmonar e fatores 
metabólicos sistêmicos), uma característica fisiopatológica observada em portadores 
de DPOC, sendo que mesmo após programa de fisioterapia estas alterações 
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permanecem.
 Além disso, pode-se observar neste estudo um ganho nos valores de PImáx, 

porém não significativo, provavelmente devido ao número pequeno de participantes 
da amostra.

Segundo Roceto et al (2007), a reabilitação pulmonar uma vez por semana foi 
suficiente para que ocorressem aumentos significativos na PImax e na PEmax, apesar 
de não ter aplicado um treinamento específico para a musculatura respiratória, sugere-
se que isso tenha ocorrido devido a melhora do condicionamento geral do paciente.

Já, Kunikoshita et al (2006) observaram ganhos significativos na FMR 
principalmente para o grupo que realizou o treinamento muscular respiratório, 
mostrando a especificidade do tipo de treinamento para gerar alterações significativas, 
como neste estudo, o enfoque não foi o treinamento muscular respiratório, acredita-se 
que este seje um dos motivos do teste estatístico não acusar diferença significativa, 
apesar do comportamento apontar para uma elevação.

Outra análise foi com relação à capacidade ao exercício, utilizando o TC6, 
padrão ouro na avaliação da DPOC (MOREIRA, MORAES, TANNUS, 2001); a 
distância percorrida pelos participantes foi significativamente inferior aos valores 
previstos para a população brasileira, utilizando equação descrita por Iwama et al 
(2009), indicando que a DPOC interferiu possivelmente no desempenho do teste, a 
média de SpO2 em repouso do teste foi em média de  88,3 % ± 2,1 % na avaliação, 
valores relativamente baixos e a percepção de dispneia aumentou no sexto minuto 
tanto pré quanto pés fisioterapia, não apresentando alterações significativas intra e 
inter- grupos.

Os pacientes portadores de DPOC apresentaram, como principal limitação ao 
exercício, a sensação de dispnéia crescente conforme ocorrem aumentos na intensidade 
da atividade, como o TC6 é um teste em que o paciente determina a velocidade da 
caminhada, a dispneia relatada não é tão intensa quanto na realização de exercícios 
com cargas crescentes de intensidade como nos testes de esforço cardiorrespiratório. 
Neste estudo tanto na avaliação quanto na reavaliação a Escala de Borg no sexto 
minuto teve um aumento discreto comparativamente ao repouso.

Além disso, não se observou alteração significativa na DP pré e pós- fisioterapia, 
resultados encontrados também por Roceto et al (2007), mas divergindo dos resultados 
encontrados no estudo de Kunikoshita et at (2006). 

Apesar de não terem sido observadas alterações significativas avaliadas 
neste estudo, deve-se levar em consideração que o tratamento foi individualizado e 
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prolongado (18 semanas) seguindo as recomendações da AACVPR (2007) e LANGER 
et al. (2009).

Este estudo apresenta algumas limitações metodológicas, como o número 
limitado de participantes, a amostra ter sido heterogênea, a falta de rigor técnico e 
especificidade ao treinamento, por se tratar de uma análise de prontuários. Deve-se 
considerar ainda que não foi possível a análise da qualidade de vida, pois os questionários 
de qualidade de vida aplicados foram variados, sem padronização, não podendo ser 
coletado esta informação.  Apesar disso, muitas clínicas e ambulatórios de fisioterapia 
tem em seu acervo prontuários de pacientes que não são analisados do ponto de vista 
científico, mas que trazem informações importantes e ricas do ponto de vista empírico, 
por isso, este estudo procurou utilizar esta metodologia que além de trabalhosa, exige 
do pesquisador uma observação minuciosa dos achados e das anotações, tendo sua 
relevância técnica e fisioterapêutica. Sugere-se a realização de novos estudos que 
envolvam metodologias mais controladas em tratamentos prolongados. 
 
Conclusão

É importante na avaliação a caracterização das co-morbidades relatadas pelos 
portadores de DPOC, pois a maioria relata a presença de doenças associadas à DPOC, 
sendo a hipertensão arterial sistêmica a de maior prevalência neste estudo, seguido da 
insônia que pode afetar de forma geral o desempenho e  interferir na fisioterapia.

Os participantes deste trabalho apresentaram fraqueza muscular respiratória e 
baixa capacidade ao exercício, características da DPOC, observou-se uma tendência 
ao aumento da PImax pós- fisioterapia de 18 semanas, que não foi significativo, 
provavelmente, por este trabalho não ter sido específico, assim como a DP, SpO2, FC 
e EB no TC6 não apresentaram alterações significativas.

Deve-se considerar que este estudo se baseou na análise de prontuários, 
consequentemente a metodologia não pode ser controlada, assim como o treinamento 
não ser específico, apesar disso, como o tratamento foi individualizado e prolongado 
(18 semanas) outras variáveis que não foram analisadas neste estudo poderiam 
isoladamente e empiricamente ser consideradas. Sugere-se novos estudos para 
averiguar as influências em programas prolongados.

Influence of physiotherapy of eighteen weeks in respiratory muscle strength and 
exercise capacity in patients with copd
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ABSTRACT: The chronic obstructive pulmonary disease ( COPD ) limits the airflow, 
with presence the dyspnea, muscle weakness and significant decrease in physical 
performance, is important in the introduction of physiotherapy programs. Objective: 
To evaluate the influence of physiotherapy of eighteen weeks in respiratory muscle 
strength (FMR) and exercises capacity in patients with COPD. Methods: This was a 
descriptive study, a retrospective cross-sectional analysis using charts (18) of patients 
with COPD participating in a physiotherapy program, we analyzed anthropometric 
variables and obtained the walk test (6MWT , presence of diseases associates and 
FMR . Results: The most frequent comorbidity was hypertension , half of COPD had 
altered body mass index , and variables of FMR and 6MWD were significantly lower 
than the predicted values   (Teste t, p<0,0001). After treatment , there was an increase in 
inspiratory muscle strength but not significant . Conclusion : According to the results, 
there was an improvement in inspiratory force, it is suggested that new studies could 
be conducted to evaluate the effects of prolonged physiotherapy program.

KEY-WORDS: COPD, physiotherapy program, exercises capacity, respiratory muscle 
strength.
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DO INTERIOR PAULISTA
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Cristiane Leite de ALMEIDA3

RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de hipertensão 
arterial sistêmica em professores universitários e adesão dos mesmos ao tratamento 
e / ou prevenção. Para investigar o índice de professores hipertensos foi aplicado 
um questionário pré- estabelecido, e avaliado desde o conhecimento da patologia 
a dados antropométricos , e também  preparação de um folder explicativo sobre a 
prevenção da doença em questão . Observa-se que o número de pacientes hipertensos 
encontrado foi 6,45% fazendo acompanhamento médico e terapia medicamentosa e 
foram encontrados dentro dos limites normais de pressão arterial no dia da entrevista 
, os níveis de pressão arterial , sugerindo  pré hipertensão foram encontrados com 
valores superiores a 140 mmHg a pressão sistólica pressão e 90 mmHg da pressão 
arterial diastólica em 12,90% dos entrevistados e 6,45% da amostra apontou níveis de 
hipertensão considerados maiores que 150 mmHg de pressão sistólica de 100 mmHg 
e pressão arterial diastólica. Assim, conclui-se que os professores que apresentaram 
algum fator de risco para , hipertensão ou pressão arterial maior ou igual a 130 x 
90 mmHg , vê-se a necessidade de mudanças no estilo de vida , hábitos alimentares 
e que é necessário um acompanhamento de enfermeiros e equipe multiprofissional, 
embora seja uma classe bem esclarecida em comparação com a maioria da população, 
observou-se que a maioria dos entrevistados relatou não medir a pressão regularmente, 
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e 100 % da amostra estavam dentro dos fatores de risco efetivos e potenciais para 
desenvolver  hipertensão arterial . Contexto no qual mereça uma atenção especial , uma vez 
que é hipertensão é considerada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) uma epidemia 
não contagiosa , muitas vezes silenciosa e assintomática que pode refletir uma uma maior 
morbimortalidade da população.

PALAVRAS-CHAVES: Estresse; Docente; Hipertensão.

Introdução
No século passado foram introduzidas mudanças tecnológicas em nossas vidas, 

algo que trouxe um comportamento diferenciado de toda a sociedade brasileira, que antes 
trabalhava apenas de forma a suprir as necessidades básicas para sua sobrevivência.

Muito diferente dos dias de hoje, no qual todos trabalham para manter uma vida em 
sociedade, empresas visam lucros cada vez maiores, aumentando assim a competitividade 
entre os profissionais.

Embora essas mudanças acarretassem benefícios, causaram também situações 
desafiadoras, nas quais a sociedade em si não estava preparada, gerando frustrações, 
sentimentos como angustia e estresse. Ocasionando disfunções graves como hipertensão 
arterial na vida dessas pessoas.

 O estresse ligado a fatores ocupacionais são principalmente observados ao cotidiano 
de grandes centros urbanos, circunstância na qual as  pessoas a todo instante se depara.

O estresse é um fenômeno difícil de ser definido, já que é um sentimento subjetivo 
que está presente no comportamento individual de cada pessoa. Este atua no sistema 
nervoso autônomo e o corpo reage de forma compensatória, liberando hormônio  como 
o adrenocorticotrófico, que age nas glândulas suprarrenais liberando cortisol na corrente 
sanguínea, alterando o mesmo (GANONG, 2006)

Segundo Brasil (2006), a HAS (Hipertensão arterial sistêmica) considerada dentro 
dos limites de normalidade quando os valores estiverem menores que 120 mmHg de 
pressão sistólica e 80 mmHg de pressão diastólica.
 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) evidencia sem dúvidas uma epidemiologia 
não contagiosa, na qual é responsável por 34% de todas as mortes no Brasil (BRASIL, 
2006).
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Tal fato acarreta reflexos significativos para a  sociedade, como por 
exemplo, uma má qualidade de vida decorrente de doenças que aparecem devido a 
complicações da HAS, como doenças coronarianas, doenças renais, acidente vascular 
encefálico,insuficiência cardíaca,entre outras.
 O impacto da HAS tem sido crescente em todo o mundo, aproximadamente 
um bilhão de pessoas no mundo, e dos 180 milhões de brasileiros  que somos cerca 
de 23,3% são portadores de HAS,dados segundo o Instituto Brasileiro Geografia e 
Estatística – IBGE (2011).

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) (2007),estima que apenas 10% 
da população com HAS faça acompanhamento regularmente e siga corretamente as 
orientações médicas. O que mostra pouco envolvimento do paciente, que se fosse 
diagnosticado precocemente e tratado corretamente,talvez se manifestasse de formas 
mais brandas podendo até ser tratados de maneira não medicamentosa e sim com 
mudanças nos hábitos de vida.

A hipertensão arterial é uma patologia silenciosa que na maioria das vezes não 
apresenta manifestações clínicas e quando apresentam são cefaleias, tonturas, visão 
turva, mal estar, dor no peito, dor na nuca, entre outras. Que podem ser facilmente 
confundidos com outras patologias (VARELLA, 2009).

Os fatores de risco são muitos, já que a HAS tem condições diversas que 
podem incidi-la tais como: sedentarismo, hábitos alimentares incompatíveis com a 
saúde, ou seja, dietas hipercalóricas, com ingestão de calorias muito maiores do que 
o metabolismo precisa, com grande ingestão de sódio, alimentos gordurosos o que 
desencadeiam obesidade que também é fator importante (SBC, 2007 e VARELLA 2009).

O tabagismo já que a prevalência de HAS em fumantes é consideravelmente 
alta, onde as toxinas do cigarro causam lesão endotelial, o que influi no fator de 
coagulação deixando o sangue menos fluido (SBC, 2007). 

Ambiente de trabalho desfavorável, jornada longa, a competitividade entre os 
profissionais. O estresse é outro fator, pois ocorre a liberação de hormônios como o 
adrenocorticotrófico, com isso o aumento do débito cardíaco (SILVA; SOUZA 2004).

Esses são fatores que conseguimos modificar, desde que mudemos esses 
hábitos, temos alguns que não podemos mudar como hereditariedade, idade, raça 
(BRASIL, 2006).

O tratamento medicamentoso muitas vezes pode ter a associação de várias 
drogas desde que seja bem tolerado pelo paciente e também se associa com mudanças 
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de hábitos de vida de uma maneira que o reduza os riscos de desenvolver doença 
cardiovascular (BRASIL, 2006). No caso de estresse pode-se afastar o fator estressante.

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o corpo docente da área 
da saúde com relação ao número de professores hipertensos e a adesão dos mesmos ao 
tratamento e/ou prevenção.

Material e Métodos
Foi realizada uma análise estatística  descritiva quali-quantitativa entre os 

meses de Maio a Junho de 2012.
A amostragem consistiu de 31 professores da área da saúde do Centro Universitário 

Central Paulista, com idade entre 30 e 65 anos.
Foi realizada a abordagem direta aos sujeitos da pesquisa nos intervalos das 

aulas, os quais concordaram em responder o questionário pré- estabelecido com 10 
questões norteadoras. Cada participante preencheu o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, pois em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos o Conselho 
Nacional de Saúde (Resolução CNS 196/96, de 16 de outubro de 1996) exige que 
o sujeito integrante do grupo a ser pesquisado conheça os objetivos do estudo e dê 
consentimento às regras do mesmo. O projeto de pesquisa foi aprovado em primeira 
instância pelo comitê de ética em pesquisa do Centro Universitário Central Paulista, 
sob o protocolo 017/2011.

Depois de responder ao questionário foram mensurados PA (pressão arterial), 
FC(frequência cardíaca) com paciente sentado, circunferência do abdômen com o 
paciente em posição ortostática e medida no ponto médio entre o rebordo costal e 
crista ilíaca e calculado o IMC (Índice de Massa Corporal) obtido pela divisão do peso 
em quilogramas pela altura em metros elevada ao quadrado e que mostra a proporção 
do tecido adiposo na massa corporal, independente de localização. 

Resultados 
Para melhor entendimento, os índices pressóricos encontrados foram 

classificados de acordo com os novos parâmetros para avaliação da pressão arterial, o 
qual considera índices menores e próximos de 120 mmHg para PA sistólica e menores 
e próximos de 80 mmHg para PA diastólica como ideais. Esses níveis considerados 
ideais foram de 61,29% (19) dos entrevistados, sendo 120 mmHg PA sistólica 
e 80 mmHg PA diastólica considerada normais que se apresentou em 19,35% dos 
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entrevistados e em casos onde o índice 130 a 139 mmHg para a sistólica e 81 a 89 
para a diastólica referimos como pré-hipertensão; observado  em parte dos entrevistados 
o que corresponde a 12,90% que seria indispensáveis modificações no estilo de vida a 
fim de se impedir um possível aumento/ aparecimento da hipertensão arterial (Figura 1).

Figura 1: Relação dos valores da pressão arterial 

Em casos de 140 mmHg de PA sistólica e 90mmHg de PA diastólica e acima 
desses valores considera-se hipertensão, sendo necessária uma avaliação médica, 
dos entrevistados 6,45% (2), apresentaram PA acima de 140 mmHg de PA sistólica e 
90 mmHg de PA diastólica, sendo um do sexo masculino e um do sexo feminino. A 
média total da pressão arterial ficou 115 mmHg para a sistólica e 69,9 mmHg para a 
diastólica, sendo que 9,67% (3), referiram tomar medicação para hipertensão arterial 
sistêmica,e que podemos observar que estava controlada no dia  da aferição, 90,33% 
(28), referiram não serem portadores e portanto não fazem uso de medicação.O menor 
valor encontrado para a pressão ficou em 80 x 50mmHg e o maior valor 179 x 70mmHg.
  Segundo a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006) a prevalência 
mundial, em relação ao gênero seria 27,6% para homens em idade adulta e 26,6% 
para mulheres em idade adulta, sendo assim não considerado um fator de risco. Os 
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valores se diferenciam após 50 anos para as mulheres, pois os níveis de estrógeno são 
mais baixos e esse hormônio é considerado um fator protetor. Entre os entrevistados 
93,54% eram mulheres (29), 6,46% homens (2). Segundo estudos em mulheres negras 
a prevalência é de 130% a mais do que nas mulheres brancas, sendo a hipertensão 
prevalente em afro descentes, dos entrevistados 96,77% eram brancos e 3,43% eram 
negros; e 96,77% (30) referiram não serem tabagistas, sendo que,desses 13,33% (4) 
referiram ser ex-tabagistas e 3,43% (1) referiu ser tabagista.

A análise da Figura  2 sugere que 38,71% dos entrevistados relataram trabalhar 
40 horas semanais (12), 9,68% menos que 40 horas (3), 6,45%  44 horas e 45,16% mais 
que 44 horas semanais, ou seja, trabalham mais do que o recomendado. O excesso de 
trabalho pode ocasionar estresse que é considerado um fator predisponente e de grande 
importância, já que existe a liberação de hormônios como o adrenocorticotrófico, 
podendo ocasionar o aumento do débito cardíaco, sobrecarga no coração e 
consequentemente o aumento da PA, estudos mostram que a associação de estresse 
com hipertensão afeta mecanismos celulares e acende nova direção para os estudos do 
estresse emocional. Estudos indicaram que o transporte de L-arginina é alterado tanto 
pela hipertensão como pelo estresse. Como a L-arginina é um aminoácido precursor 
do óxido nítrico, funcionando como vasodilatador, o que se conclui que indivíduos 
com grau de estresse elevado tenham os níveis de óxido nítricos diminuídos e assim 
funcionando como vasoconstritor elevando assim a PA (LIPP, 2007).

Figura 2: Relação de horas trabalhadas.
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Os dados apontados na Figura 3, mostram que as variáveis encontradas para 
a medida antropométrica circunferência abdominal CA, para o sexo feminino apenas 
20,68% estão dentro dos níveis recomendadosde acordo com a OMS, que estabelece 
como ponto de corte para risco cardiovascular aumentado medida de circunferência 
abdominal igual ou superior a 80 cm em mulheres caucasianos, central e sul-americanos, 
já para os homens que corresponde a 6,45% dos entrevistados os valores encontrados 
estão acima do recomendado pela OMS que para homens o valor de corte é de 94 cm, 
embora o National Cholesterol Education Program (NCEP) – Adult Treatment Panel 
III (ATPIII), o ponto de corte deve ser de 102 cm para homens e 88 cm para mulheres, 
sendo o Brasil um país multirracial, não existe um padrão que relacione com essas 
medidas, o que concluímos que os padrões existentes, não descrevam fidedignamente 
a realidade brasileira, pois esse tipo de medida antropométrica pode variar de acordo 
com o grupo étnico, o biótipo da pessoa, sendo que caracteriza apenas a quantidade 
de gordura abdominal/visceral. Como medida isolada não significa um fator de risco e 
sim quando associamos a fatores como, por exemplo, obesidade.

Figura 3: Número de entrevistados do sexo feminino relacionado a medida antropomética de 
circunferência abdominal.

 A obesidade é responsável por 20% a 30% dos casos de hipertensão arterial, 
segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC 2006). A causa do aumento de 
peso pode ser multifatorial como, por exemplo, refeições hipercalóricas o consumo 
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exagerado de produtos industrializados no qual demonstram um real aumento na 
quantidade de sódio ingerida. Assim sendo para calcular o IMC dos entrevistados 
foi utilizada uma tabela de referência do IMC que é originário da Pesquisa Nacional 
Saúde e Nutrição (PNSN) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
em 1989.
 A fórmula utilizada foi IMC=Peso/altura². Os valores encontrados estão 
apresentados na Figura 4. Observou-se que 65% (20) entre 18,5 a 24,5, valores de 
IMC o que considerado peso normal, 22,58%(7) apresentaram com sobrepeso ficando 
com valores de IMC entre 25 a 29,9; 6,45%(2),se apresentaram com valores de IMC 
entre 30 e 34,9%; 3,23%(1) considerados obesidade média, 6,45%(2)  apresentaram 
obesidade alta com IMC entre 35 a 39,9 e apresentou obesidade muito alta com IMC 
maior que 40.

Figura 4: Frequência em porcentagem dos entrevistados em relação ao IMC. 

Segundo a SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2006), indivíduos 
sedentários possuem 30% mais chance de desenvolver a HAS, sendo que exercícios 
aeróbios têm efeito hipotensor se praticados de três a cinco vezes por semana. Os 
achados referentes à prática de atividade física mostraram 51,62% (16) sendo praticante 
de atividade física, ou seja, metade dos entrevistados relatou praticar alguma atividade 
física, 48,38% (15), relataram não praticar nenhuma atividade física sendo assim a 
outra metade permanecem inativos.
 A genética é outro fator importante encontrado em 96,77% (30), dos 
entrevistados referiram possuir pais portadores de Hipertensão Arterial, mesmo aqueles 
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que não apresentam níveis pressóricos alterados 3,23% (1) não tem nenhum portador 
de hipertensão arterial na família.

Discussão
A Hipertensão Arterial Sistêmica tem alta incidência no mundo e é o principal 

fator de risco para doenças cardiovasculares e associadas ao um estilo de vida 
incompatível com a saúde como, por exemplo, excesso de trabalho, alimentação 
inadequada e sedentarismo e que pode trazer sérias repercussões, seu diagnóstico e 
controle são muito pouco expressivos, embora a classe dos professores universitários 
seja uma classe bem esclarecida, a maioria relatou não mensurar a pressão, e se 
apresentaram dentro dos fatores de risco potencial e real para desenvolverem 
hipertensão. A hipertensão é muitas vezes assintomático o que pode refletir em uma 
maior morbidade e mortalidade. 

Os professores que apresentaram fatores de risco acima mencionados, ou PA 
maior ou igual a 130 x 90 mmHg, devem verificar a necessidade de mudanças no estilo 
de vida e faz-se necessário um acompanhamento multiprofissional, o que dará a eles 
uma visão mais ampla do problema, assim como mais conhecimento e motivação para 
vencer esse desafio. 

Observou-se que todos os entrevistados possuíam pelo menos um fator de risco 
real e/ou potencial para desenvolve HAS. As ações da enfermagem para hipertensos 
são de educação e promoção de saúde, que deverá ser desenvolvidas juntamente com 
equipes multiprofissionais, envolvendo grupos, familiares, utilizando assim de todos 
os recursos disponíveis para essa prática, tendo o intuito de conscientizar, orientar 
ações que sejam possíveis de modificar dentro dos hábitos de vida, diminuindo assim 
fatores de risco cardiovasculares e incentivando a adesão ao tratamento, que pode 
ser medicamentoso ou não. O uso de drogas como o álcool e tabaco também deverão 
ser levados em conta, assim como o excesso de sódio na alimentação que são fatores 
importantes e que aumentam o risco de uma hipertensão. 

Considerações  Finais
Embora terapêuticas modernas tenham sido desenvolvidas e se comprovado 

eficazes, a conscientização e a adesão ao tratamento ainda são a melhor opção e que 
ajudaria muito a alcançar resultados positivos, sendo a má adesão ao tratamento 
sério problema, pois a maioria da população não considera hipertensão uma doença. 
Políticas de redução da quantidade de sal nos alimentos industrializados, programas 
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de acompanhamento e tratamento de indivíduos hipertensos como o HIPERDIA 
(Programa instituído em 2001 com a criação do Plano de Reorganização da Atenção 
à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, segundo portaria GM/MS 235 em 20 de 
fevereiro de 2001) têm sido aplicadas no Brasil e no mundo com efeitos satisfatórios, 
porém muito aquém do indispensável para controlar esta epidemia.
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The prevalence the systemic hypertension in teachers from the area of health the center 
university of São Paulo indoor

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the prevalence of hypertension in academics 
and adherence to the same treatment and / or prevention. For investigating the index 
of hypertensive teachers was applied a pre-established questionnaire and evaluated 
since the knowledge of the pathology and anthropometric data, and preparation of an 
explanatory folder on preventing the disease in question. Is observed that the number of 
hypertensive patients found was 6.45% making medical monitoring and drug therapy 
and were found within normal ranges of arterial pressure in the day of the interview, 
blood pressure levels suggesting pre hypertension were found with values higher than 
140 mmHg the systolic pressure and 90 mmHg diastolic blood pressure in 12.90% of 
the interviewees and 6.45% of the sample pointed out levels of hypertension considered 
greater than 150 mmHg systolic pressure 100 mmHg and diastolic blood pressure. 
Thus it is concluded that teachers who presented some risk factor for, hypertension 
or blood pressure greater than or equal to 130 x 90mmHg, one sees the necessity of 
changes in the lifestyle, dietary habits and that it is necessary to an accompaniment 
of nurses and the multiprofessional team, though it is a well clarified class compared 
to the majority of the population, was noted that the majority of the interviewees has 
reported not measure the pressure regularly, and 100% of the sample were within the 
actual and potential risk factors for develop high blood pressure. Context in which 
deserves special attention, since it is hypertension is considered by WHO (World 
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Health Organization) a non-contagious epidemic, often silent and asymptomatic which 
may reflect a greater morbidity and mortality of the population.

KEYWORDS: stress; teachers; hypertension.
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GESTÃO ESTRATÉGICA E INDICADORES DE EFICIÊNCIA NAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Luis Felipe Hortenzi Vilela BRAGA1

Herik José da CONCEIÇÃO2

RESUMO: O presente artigo objetiva demonstrar a evolução das Instituições de 
Ensino Superior (IES) brasileiras, que possuem capital aberto na Bolsa de Valores do 
Estado de São Paulo (Bovespa),demonstrado suas performances no setor de serviços 
educacionais, no momento em que as IES encontram-se pressionadas pelas novas 
demandas do mercado, sobretudo a inovação tecnológica e a globalização, diante 
de uma política educacional única em um país continental. Além disso, pretende-se 
evidenciar a gestão estratégica como vantagem competitiva, visando fornecer subsídios 
para IES, independentes do porte e do posicionamento estratégico, tomar decisões 
através de informações estatísticas, demográficas e mercadológicas estruturadas em 
indicadores de qualidade, eficiência financeira, operacional e econômica, na intenção 
de aferir a geração de valor diante do mercado competitivo.

PALAVRAS-CHAVE: Instituição de ensino superior; indicadores de eficiência; 
gestão estratégica.

Introdução
O planejamento estratégico do Ensino Superior no Brasil começa a ser discutido 

com maior amplitude a partir do final dos anos 1970, através da criação do Instituto 
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Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e se estabelece 
sistematicamente como política de Estado a partir da estabilidade econômica e projeção 
do país como player mundial em importantes setores industriais.

A necessidade emergencial de desenvolvimento humano da população 
brasileira, aferida e diagnosticada por organizações nacionais e estrangeiras como 
o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD)e a Organização das Nações Unidas para a Educação 
a Ciência e a Cultura(UNESCO), norteia o planejamento da educação no Brasil e 
justifica suas ações de imprescindível importância.  

Ações direcionadas à cultura de avaliação do sistema educacional e ao 
estabelecimento de objetivos e metas se consolidam e transcendem governos, assumindo 
maior eficácia a partir dos anos 1990 através do Programa Nacional de Avaliação das 
Universidades Brasileiras (PAUIB), do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 
do Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão), os quais,nos anos 2000após algumas 
modificações, deram origem ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(SINAES) e ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) buscando 
simultaneamente, a expansão da oferta e o aprimoramento da qualidade do ensino, 
estendendo o foco da formação humanística ao mercado de trabalho.

A partir dos anos 2000, grandes mudanças ocorreram no Ensino Superior. 
Inicialmente, na União Europeia, motivadas principalmente pelas demandas da 
unificação econômica, culminando na reforma da educação em nível superior através 
do Tratado de Bolonha, que propôs a unificação das grades e a redução da carga horária 
dos cursos com o intuito de acelerar a formação acadêmica e possibilitar a equiparação 
dos currículos e a inserção mais ágil do egresso no mercado de trabalho.

Uma vez instalado na Europa, o tratado colaborou com a movimentação dos 
países emergentes, no Brasil com a criação da Reforma Universitária (REUNI), 
incorporando ações que vão da ampliação da oferta de vagas em instituições públicas 
à expansão do financiamento público do ensino superior em instituições particulares.

Em âmbito econômico, observa-se a incursão de agentes financeiros, como 
financiadores e proprietários de Instituições de Ensino Superior, por associações com 
mantenedoras de instituições de ensino, projetando o Setor de Serviços Educacionais 
ao ponto da captação de recursos privados no Mercado de Capitais, além do grande 
aumento do financiamento público através de mensalidades custeadas diretamente 
pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), programa do Fundo Nacional de 
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Financiamento Estudantil (FNDE), e indiretamente pelo Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), através de renúncia fiscal de tributos federais.

Grandes mudanças suscitam questionamentos acerca da adaptação à nova 
realidade das instituições de ensino brasileiras, em um país continental, submetidas 
a uma política educacional única e pressionadas pelas novas demandas do mercado, 
sobretudo a inovação tecnológica e a globalização.

A busca por informação e por seu uso adequado, frente a esse contexto pode ser 
decisiva para a continuidade das atividades das Instituições de Ensino Superior (IES), 
justificando a Gestão Estratégica como objeto deste trabalho, que visa auxiliar as 
decisões gerenciais por meio da busca por informação através de revisão bibliográfica 
e análises estatísticas, demográficas, econômicas e mercadológicas.

Os objetivos específicos referem-se aos indicadores de qualidade, eficiência 
financeira, operacional e econômica coerente ao momento atual e às partes interessadas, 
focando no êxito da Gestão Estratégica das Instituições de Ensino.

Gestão estratégica
Amparados no estudo das peculiaridades do Setor de Serviços Educacionais, 

Tachizawa e Andrade (2006) entendem Gestão Estratégica como algo mais amplo, ou 
seja,como um processo, e não como um conjunto de atividades finitas realizadas para 
produzir um documento ou um plano. Assim, tal conceito é o mais adequado para 
aplicação nas Instituições de Ensino.  

As IES, ao seguir a missão de educar, competem por alunos e insumos para 
seu processo produtivo e se engajam em determinado setor econômico, observado 
como serviço. De acordo com Tachizawa e Andrade (2006), a caracterização de uma 
instituição de ensino pode enfocar os seguintes elementos de análise: missão, produtos 
e processos internos, mercado, fornecedores, concorrentes, órgãos normatizadores 
oficiais e ramo de atividade.

Analisando dados preliminares, permite-se a elaboração de modelos para 
criação de estratégias. Deste modo, a partir da conjuntura, as IES, analisadas 
como empreendimentos, exibem seus pontos fortes e fracos e, consequentemente, 
oportunidades e ameaças. Michel (1981) define oportunidades como elementos do 
ambiente sob forma de situações políticas, econômicas, tecnológicas ou sociais que se 
encontram em um clima positivo para expansão dos negócios ou do processo produtivo. 
Já ameaças, como situações adversas à expansão. 

Além da expansão, questiona-se o atual posicionamento das IES, conforme 
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relata Monteiro (2011), quanto ao número de instituições, pulverizado em 78% 
das instituições com menos de 2000 alunos, ao mesmo tempo concentrado em 2% 
das instituições apresentado 1/3 dos alunos, em relação aos cursos 1/3 dos alunos 
concentrados em apenas 2 cursos.

Diante das demandas dos alunos e das ações dos competidores, fazem-
se necessárias decisões em direção à profissionalização da gestão, terceirização de 
atividades secundárias do processo produtivo e posicionamento estratégico, conforme 
a proposição de Garcia (2005). Uma conjuntura existente em vários outros setores 
permite prever que, nos próximos anos, três grandes tendências serão observadas no 
mercado da educação superior privada no Brasil: segmentação, profissionalização e 
terceirização. Nesse contexto, segue abaixo o quadro proposto pelo autor.

O posicionamento através da relação entre mensalidade e quantidade de alunos 
(Quadro1) fundamenta a análise da competitividade do Setor referindo-se ao modelo 
genérico das cinco forças competitivas básicas: Concorrentes no Setor, Entrantes 
Potenciais, Compradores, Substitutos, e Fornecedores (PORTER, 1991).

Quadro 1 - Matriz preço mensalidade/quantidade de alunos

Fonte: Adaptado de Garcia (2005)

Partindo desse modelo de Porter, Sécca e Leal (2009) observaram forças 
moderadas dos compradores, fornecedores, novos entrantes e substitutos, bem como 
os seus direcionadores e sua competitividade, no ano de 2004 (Quadro 2). A disputa 
por compradores e fornecedores, no entanto, tende a ser acentuada ao longo do tempo.
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Quadro 2 - Cinco forças de Porter e um resumo de seus direcionadores

Fonte: Adaptado de Porter apudSécca e Leal (2009)

O crescimento do setor fundamenta-se no índice relativo de apenas 14% dos 
jovens entre 18 e 24 anos estarem cursando o ensino superior. Essa demanda, porém, é 
dependente do número de egressos do ensino médio, o qual tem decrescido e revelado 
um problema estrutural crônico do nosso sistema de ensino desde a sua base, conforme 
relata Monteiro (2011). O número de concluintes do ensino médio vem diminuindo, 
em média, 2,85% ao ano desde 2006. Em uma Cadeia de Suprimentos semelhante a 
um funil, observa-se que ao longo do tempo, perde-se um quantitativo expressivo de 
alunos.

Tabela 1 - Matrículas dos alunos do Ensino Médio
Ano 3º Ano

2005 2.412.701
2006 2.358.919
2007 2.211.998
2008 2.176.547
2009 2.218.830

9.031.302
8.906.820
8.369.369
8.366.100
8.337.160

Total

Fonte: Censo Escolar 2005-2009. Adaptado de Monteiro (2011).
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 A rivalidade entre as IES, bem como entre empresas de qualquer setor industrial 
organizado, e as diretrizes estratégicas definidas acerca de seus posicionamentos 
ganham destaque em Porter (1991) que propõe três estratégicas genéricas ao analisar 
as vantagens competitivas e o posicionamento estratégico por elas proporcionado: 
liderança no custo total, diferenciação e enfoque. 

Concordando, em parte, com o enunciado, Mintzberget al. (2000) afirma que o 
papel do posicionamento é o de apoiar o processo, e não o de sê-lo.  Além disso, valoriza 
as reflexões de Porter ao firmar a contribuição da chamada escola do posicionamento 
na mudança de papel do gestor de planejador para analista. Observa-se, porém, maior 
complexidade e dinamismo no processo de criação de estratégias, considerando um 
número maior de variáveis. 

Em síntese, deve-se considerar o posicionamento estratégico como um meio 
para realização da missão, e não como a finalidade das IES. Portanto, reavaliações 
de cenários são cada vez mais necessárias, assim como a maleabilidade na criação 
de estratégias e ações em períodos turbulentos. Nesse contexto, Mintzberget al. 
(2000) propõe a ampliação das possibilidades e pretende explicar a estratégia como a 
configuração de um processo único, contemplando posicionamento, ambiente, cultura, 
cognição, planejamento, desenho organizacional e empreendedorismo.

Como política pública, metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 
(PNE) revelam a intenção do Ministério da Educação (MEC) de atingir o número 
de dez milhões de alunos no Ensino Superior, até o ano de 2015, através de ações 
fundamentadas principalmente na oferta de financiamento de mensalidades. Essa 
proposta, na perspectiva de Monteiro (2011), é provável,destacando a capacidade 
instalada das IES públicas e, sobretudo, das particulares, responsáveis atualmente por 
mais de 75% das matrículas do ensino superior.

Instalações físicas e equipamentos básicos fazem parte de uma grande 
estrutura ociosa, principalmente no ensino privado e no público. Nossa 
relação aluno professor é menor que da OCDE e um grande número de 
turmas é formado abaixo do ponto de equilíbrio. (MONTEIRO, 2011, p. 9).

Porém, diante da capacidade instalada do ensino superior, e das metas propostas 
no PNE observa-se o descompasso entre o seu crescimento do Ensino Superior e o 
decréscimo de egressos do ensino médio, o que limita, inquestionavelmente, a almejada 
expansão proposta pelo MEC.
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Indicadores de qualidade propostos pelo Ministério da Educação
Os componentes das avaliações exigidas pelo MEC na alçada do INEP, 

especificamente executadas pelo SINAES, subdividem-se em avaliação institucional 
e avaliação dos cursos. A primeira é composta por dez dimensões: Missão e Plano 
de Desenvolvimento Institucional, Política de Ensino, Política de Pesquisa, Extensão 
e Pós-Graduação, Responsabilidade Social, Comunicação com a Sociedade, Política 
de Pessoal e Plano de Carreira, Infraestrutura Física, Planejamento de Avaliação, 
Política de Atendimento aos Estudantes e Sustentabilidade Financeira. Já a segunda é 
composta por: Organização Didática e Pedagógica, Perfil Docente, Instalações Físicas 
e Avaliação Discente através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE). Os dados são coletados na ocasião da aplicação do ENADE, informados 
pelas instituições no Censo da Educação Superior, no Cadastro de Cursos e Instituições 
e pelas Comissões Permanentes de Avaliação (CPAs), com atuação autônoma em cada 
instituição.

Grande parte dos itens da avaliação proposta pelo MEC são valores percebidos 
por pessoas que podem ser consideradas clientes atuais ou futuros das instituições de 
ensino, de maneira que a intervenção Estatal, no sentido da regulação, também é usada 
como referência de imagem, qualidade e posicionamento, apesar de controvérsias 
acerca de sua eficácia, principalmente devido a sua variância diante de um universo 
amostral tão grande e diverso, em um recente histórico de aplicação destacado no 
enunciado.

Louvemos o INEP novamente por criar, manter e desenvolver um 
sistema de avaliação único no mundo. Coloca o Brasil em uma situação 
privilegiada para estimular e calibrar seus cursos de graduação. Mas como 
tudo nesse mundo, um sistema como esse não nasce perfeito e leva tempo 
para eliminar as arestas existentes. Para isso é preciso que os dados sejam 
interpretados com cuidado. Ao fazê-lo identificamos várias falhas que 
precisam ser eliminadas ou pelo menos melhor interpretadas. (CASTRO 
et al., 2012, p. 62).

No enfrentamento dos problemas crônicos da política educacional brasileira, os 
quais estão presentes desde o ensino básico e permeiam entre a pouca oferta e o baixo 
desempenho, as avaliações buscam dar às instituições uma referência de indicadores 
de qualidade como expostos nas dimensões da avaliação institucional e avaliação de 
cursos, incorporadas ao ENADE. 
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A pontuação varia de 0 a 5 no ENADE e de 0 a 500 no Índice Geral de 
Cursos (IGC) e as instituições com desempenho abaixo da média estipulada pelo 
MEC são implicadas em sanções, que vão da diminuição do número de vagas ao 
descredenciamento. Antes disso, porém, são submetidas a prazos para diligências, 
incluindo visitas in loco e intervenção corretiva do MEC nos processos administrativos. 

A ampliação do sistema e a busca por eficiência da gestão financeira não 
garantem a qualidade e o valor agregado aos serviços educacionais, mas, segundo 
Castro et al. (2012), não é a exploração econômica da atividade que gera a ineficiência 
do sistema e resultados ruins nas avaliações.

As informações apresentadas nos quadros a seguir comparam resultados das 
avaliações realizadas por instituições brasileiras financiadas com recursos públicos e 
privados em diferentes categorias administrativas, exibindo resultados muito próximos. 

Gráfico 1 - ENADE institucional e Índice Geral de Cursos 2011 (IGC)

Fonte: Castro et al.(2012)

Colaborando com Castro, Tachizawa e Andrade (2006) entendem o resultado 
financeiro favorável em decorrência da execução de estratégias em busca da missão, 
como o elo que mantém o cliente unido à organização empregadora de mão de obra, 
integrada por sua própria iniciativa à Instituição de Ensino. 

Na intenção de promover o desenvolvimento do setor, entre as iniciativas 
tomadas pelo governo, conforme relata Estácio Participações (2011), destaca-se a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 que, para estimular o investimento no ensino 
superior privado, o MEC flexibilizou as restrições regulatórias para abertura de cursos, 
proporcionando maior autonomia às instituições para expandirem suas atuações. 



Luis Felipe Hortenzi Vilela Braga  | Herik José da Conceição

158 Multiciência, São Carlos, 12: 150 - 168, 2013

A aplicação da Lei, de acordo com Estácio Participações (2011), possibilitou 
a criação das plataformas para as atuais avaliações, sobretudo pela obrigatoriedade da 
criação das CPAs, responsáveis pela avaliação interna das instituições e base para a 
consolidação do atual sistema de avaliação. 

O recente histórico de avaliações tende a aprimorar-se na medida em que 
surgem questionamentos, um dos principais é o uso do resultado das avaliações 
como diferencial competitivo. A citação abaixo refere-se à acurácia da avaliação, a 
representatividade do seu resultado diante da multiplicidade de indicadores agregados 
em um único índice e seu resultado final.

No caso do ranking das IES, outro problema é o fato dele ser formado por 
vários componentes que são compilados num único indicador. Devido à falta 
de justificativa para os pesos atribuídos aos diferentes componentes e o fato da 
classificação final ser sensível a ponderações diferentes, a escolha ad-hoctorna 
questionável a utilidade do resultado final encontrado. (ANDRADE, 2011, p. 21).

As controvérsias acerca das avaliações não anulam sua relevância, porém, tão 
importante quanto os indicadores do ENADE e IGC, uma política interna de qualidade 
bem estruturada proposta pela CPA, focada no valor percebido pelos clientes internos 
e externos, ou seja, alunos, professores e funcionários é necessária.

A articulação entre a avaliação e o planejamento estratégico permite o 
direcionamento do processo de tomada de decisões, pois a avaliação é mais 
que um conjunto de dados aleatórios, é parte de um processo maior de tomada 
de decisão de mudança organizacional. (STORANI e SENO, 2010, p. 260).

Essa tônica evidencia a crescente valorização da gestão da qualidade, a partir 
dos processos internos das IES, orientando a Gestão Estratégica fundamentada nas 
partes interessadas, além das políticas públicas nacionais do Ensino Superior.    

Indicadores de eficiência operacional e financeira
O gerenciamento através de dados quantitativos para decisões estratégicas 

frequentemente encontra limitações operacionais. Conforme Capelato (2011), a busca 
pela sustentabilidade por parte das instituições de ensino muitas vezes esbarra em duas 
questões preliminares: a falta de informação para o controle financeiro e a falta de 
parâmetros de mercado para análise comparativa. A tabela 2 pode ser utilizada como 
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apoio para decisões envolvendo investimentos, custos e preços praticados.

Tabela 2 - Fluxo de caixa

Itens analisados e 1.064 Instituições

1.Tiquete médio 464,4%

1.1. Receita de alunos 85,50%

2. Despesas com pessoal 57,60%

2.1. Docentes 37,10%

2.2. Técnico Administrativo 15,20%

2.3. Benefícios 1,90%

3. Custeio (Despesas Operacionais) 24,90%

3.1. Gastos com publicidade 2,90%

4.Investimentos 11,70%

4.1. Aquisição de acervo para biblioteca 1,90%

4.2. Obras e instalações 3,70%

5.Lucratividade 17,50%

(receita-despesas com pessoal-custeio)  

6. Fluxo de caixa 5,80%

(receita-despesas com pessoal-custeio-investimento)  

Fonte: Semesp/Sindata. Adaptado de Capelato (2011)

Adotando os gastos incorridos diretamente na entrega do produto e o custeio das 
operações e das atividades funcionais como base para a precificação do serviço, obtém-
se o ponto de equilíbrio para a formação do preço das mensalidades. Ressalta Capelato 
(2011) que, para definição de preço é preciso verificar as condições do mercado e a 
composição dos custos da instituição, inviabilizando a oferta de cursos a um valor 
competitivo com margem de contribuição negativa. A conjuntura socioeconômica, o 
aprendizado estratégico do setor pautado pela ampliação da oferta dos serviços e a 
adoção de novas tecnologias trouxe como consequência uma maior competição. 
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Com os efeitos da estabilização econômica, consolidação do mercado, 
aumento da concorrência principalmente pela chegada do ensino a distância as 
mensalidades do ensino superior tenderam a queda nos últimos anos, segundo 
dados da pesquisa elaborada pela empresa Talent, a mensalidade média do 
ensino superior decresceu de R$860,00 em 2002 para R$467,00 em 2009.  
(MONTEIRO, 2011, p.79).

As consequências da expansão da oferta revelam o aumento da competição por 
preço, o achatamento das margens e a diminuição da taxa de reposição, índice destacado por 
Monteiro (2011) como a razão entre o número de ingressantes e o somatório do número de 
egressos e evadidos de um mesmo período, cálculo esse que demonstra se há reposição dos 
alunos que saem em razão do término ou abandono do curso.

A tendência de estabilização da reposição, a partir de 2009, é consequente, dentre 
outras causas, da proporção entre oferta e demanda, o que conduz as IES ao desafio de criar 
portfólios de cursos atrativos em relação às oportunidades e custos, além da prestação de 
serviços eficientes a ponto de manter o aluno satisfeito ao longo do curso, pois sua retenção é 
um indicador tanto de qualidade quanto de eficiência da IES.

A dificuldade de manutenção do aluno no curso se dá, sobretudo, por motivos 
financeiros. Assim, a flexibilidade financeira da instituição relacionada a cobrança da 
mensalidade e a eficiente prestação de serviço também podem estar relacionadas a 
oportunidades de financiamento dos cursos, seja através de convênios com agentes públicos, 
como o FIES e o PROUNI, ou privados mantidos pela própria instituição, por bancos ou 
agências de fomento mercantil conveniadas, de maneira que a eficácia do financiamento 
colabora com a retenção do aluno.  

Se há um número menor de ingressantes, a retenção dos alunos ganha maior 
importância. Nesse contexto, o combate à evasão implica em novas metas e pessoas 
atentas aos serviços operacionais, secretaria, tesouraria e apoio acadêmico em ações que 
vão da melhoria contínua de processos, diagnóstico e resolução de problemas aos trâmites 
burocráticos gerados a partir de convênios com instituições financeiras. As IES devem estar 
preparadas, portanto, para suplantar esses desafios. O cálculo da evasão, conforme relata 
Monteiro (2011), segue determinado índice, no qual compara-se o número de matriculados 
de um ano para o outro, descontando ingressantes e formandos.

Existe a tendência em reduzir a evasão a motivos financeiros, porém, Monteiro (2011) 
detecta outras causas, tais como o desempenho acadêmico insatisfatório, baixa qualidade no 
atendimento, falta de comprometimento docente, matriz curricular muito rígida e imagem 
institucional abalada, como alguns dos principais motivos não financeiros de evasão. 
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Tabela 3 - Índice de reposição das matrículas do Ensino Superior Presencial - Brasil, 2000-2009

Fonte: INEP, elaborado por Monteiro (2011).

A ociosidade e a evasão ainda trazem consigo a ineficiência na projeção de 
investimentos à medida que as IES se equipam, imobilizam capital e financiam projetos 
que não se instalam em sua plenitude.

Indicadores de eficiência econômica e financeira
A avaliação econômica e financeira é peça fundamental para a continuidade 

das Instituições de Ensino, por isso serão focados nessa seção os indicadores 
relacionados principalmente às atividades de financiamento e investimento. Diante da 
competitividade do setor, as IES apresentam crescentes necessidades de investimento 
e uma maior demanda por financiamento, pois a geração de caixa normalmente não 
suporta o planejamento de expansão. É necessário, portanto, uma análise financeira 
acurada através da Avaliação Econômica e Gestão Estratégica, produzindo informações 
oportunas para nortear os objetivos da direção executiva e dos proprietários do capital 
empregado.  

A análise desenvolve-se primeiramente a partir de referenciais teóricos. 
Posteriormente, os relatórios das Instituições de Ensino que possuem capital aberto na 
Bolsa de Valores são avaliados por meio de indicadores de rentabilidade, desempenho 
econômico e valor baseados no modelo da Sternand Stuart Co, aplicando os indicadores 
dispostos abaixo.

O Retorno sobre o Investimento (ROI - Return on Investment) é obtido pela 
razão entre o Lucro Operacional, isto é, o lucro alcançado antes dos efeitos financeiros 
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e tributários, e o Investimento, obtido pelo passivo descontado das atividades de 
empréstimos e financiamento.

                      

O Custo do Capital de Terceiros (Ki), refere-se à remuneração do capital dos 
agentes financiadores das atividades da empresa(despesas financeiras) líquidas do 
Imposto de Renda (IR) dividido pelos empréstimos e financiamentos (Passivo Oneroso).

                                                                                                                   

O Custo do Capital de Terceiros também pode ser obtido por benchmark setorial 
norte-americano, adaptado à realidade brasileira conforme o enunciado abaixo.

Assim, como referência dessas taxas de juros praticadas e seu uso na 
avaliação da atratividade econômica das companhias brasileiras, conforme 
desenvolvimento apresentado considera-se o custo o capital de terceiros (Ki) 
formado pela “prime rate” do mercado financeiro norte-americano, acrescida 
do prêmio pelo risco-país, líquido do benefício fiscal,calculado pela alíquota 
de imposto de renda. (ARAUJO; ASSAF NETO; LIMA, 2008,p.14). 

Para obtenção do Custo de Capital Próprio (Ke), utiliza-se o modelo CAPM 
(Capital Asset Pricing Model). Na elaboração dos cálculos do CAPM, como orienta 
Assaf Neto (2010, p.435), a taxa livre de risco (RiskFree) é paga pelos títulos da dívida 
norte-americana (T-bonds), com vencimento para 10 anos. O coeficiente beta (β) é a 
medida de risco de empresas semelhantes em determinado setor, o Retorno Médio é a 
média das taxas de retorno em um determinado intervalo de tempo e o Risco Brasil é 
o prêmio pelo risco do mercado brasileiro. 

Ke=Risk Free+β*(Risco de Mercado-Risk Free)+Risco Brasil                (3)                                                                                                            
 
 O Custo de Capital Próprio, que pode ser descrito como Custo de Oportunidade, 
é a taxa de retorno requerida pelos acionistas que investem seus recursos na empresa. 
Estes podem optar por um custo de capital atrativo, mas devem estimar o custo de 

(1)

(2)
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capital com base em empresas semelhantes em mercado, atividade e porte.
Concluindo o enunciado, Assaf Neto (2010, p.435) enfatiza que o Custo de 

Oportunidade como benchmark representa a remuneração mínima exigida pelos 
investidores em ações, considerando o risco verificado na economia brasileira. 

Uma vez obtidos os custos, de capital próprio e de terceiros, prossegue-se em 
direção ao Custo Médio Ponderado de Capital, conforme salienta Iudicibus (2010, 
pg. 242), normalmente utilizado como WACC (WeightedAverageCostof Capital), o 
qual representa o retorno que a companhia espera obter considerando a captação de 
recursos através de capital próprio e de terceiros. 

WACC=% PL*Ke+% PO*Ki  

Em que o Patrimônio Líquido (PL) é representado pelo capital dos proprietários 
da empresa e o Passivo Oneroso (PO) é composto pelo capital concedido à empresa 
por agentes financeiros.

Como medida consagrada na avaliação de desempenho econômico, destaca-
se, em sequência, o EVA (Economic Value Added). Hoji (2012, p. 322) descreve sua 
origem afirmando ser ele um conceito de criação de valor econômico popularizado 
pela empresa de consultoria americana Stern Stuart &Co., na década de 1990. O EVA 
indica se o desempenho operacional e as atividades de financiamento e investimento 
estão criando ou destruindo o valor da empresa.  

                                                                                      
EVA=ROI-(WACC x INVESTIMENTO)                                              (5)

A tabela abaixo mostra que somente a Estácio Participações, em tendência de 
queda, foi capaz de gerar EVA positivo, a partir do ROI, para remunerar o WACC do 
investimento, porém, como o setor é imaturo, espera-se geração de valor através de 
projeções futuras de fluxo de caixa diante da possibilidade de crescimento.  

Tabela 4 - EVA em milhares de reais das IES de Capital Aberto
EVA 2011 2010 2009

Anhanguera (128.064,84) (201.597,64) (107.864,24) 
Kroton (157.484,15) (139.428,40) (99.596,98)    
Estácio 12.482,97     21.975,63     29.405,08     

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos relatórios financeiros das empresas (2013) 

(4)
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O gráfico seguinte demonstra o desempenho econômico das IES de capital 
aberto na Bovespa, posicionadas entre as maiores instituições do país em número de 
alunos.

Grafico 2 - EVA em milhares de reais do agregado das IES analisadas no triênio.   

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos relatórios financeiros das empresas (2013) 

Revela-se a ineficiência econômica a partir do EVA desse corte estatístico do 
setor, pertencente aos 2% das instituições de ensino com 1/3 dos alunos. Segundo 
Assaf Neto (2010), criar valor exige estratégias financeiras e medidas direcionadas à 
riqueza agregada aos acionistas. Sua demanda ultrapassa objetivos dos custos explícitos 
observados nas vendas, ela incorpora a remuneração do custo de oportunidade do 
capital investido. Na busca pelo posicionamento de liderança essas instituições que 
são consolidadoras, ou seja, que incorporam outras instituições para aumentar sua 
participação no mercado exibem ineficiência econômica a partir do EVA no momento 
da análise.

Conclusão
O cenário atual, por meio da expansão do setor, mostra acrescente rivalidade 

entre os competidores, destacando o aumento da demanda por fornecedores 
“professores”que, diante da ampliação das matrículas das IES particulares e da reforma 
universitária,possuem maior oferta de carreiras atrativas e de melhores salários e por 
compradores “alunos”, com maiores possibilidades de oferta devido ao crescimento 
das grandes redes alavancadas pelo financiamento público e privado das operações 
da IES, além do ensino a distância, que expande rapidamente a oferta transpondo as 
barreiras geográficas da concorrência. 

Em um horizonte incerto, as grandes instituições que se concentram em 2% dos 
players com um terço dos alunos matriculados vivem a realidade do posicionamento 
e da busca pela vantagem de ser líder em participação, de certa forma, estão 
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“comprando posição no mercado”através de fusões, aquisições e baixos preços de 
mensalidade,impactando toda a cadeia de valores e contribuindo com a diminuição 
das margens e com a concorrência predatória,em um setor que apresenta problemas 
estruturais e que é dependente de uma política pública efetiva direcionada ao ensino 
básico, diante da diminuição do número de egressos do ensino médio e da estabilização 
da taxa de reposição dos alunos ingressantes no ensino superior.

Além dos problemas de demanda, ignorar as desigualdades regionais através 
da agressiva ampliação das redes pode trazer perdas em qualidade e eficiência, 
comprometendo o aprimoramento do sistema e seu dinamismo econômico, uma vez 
que, como observado, as instituições consolidadoras, ao serem analisadas pelo EVA, 
mostram-se ineficientes geradoras de valor econômico agregado.

A grande demanda por investimentos e a diminuição do valor das mensalidades 
provoca em todo o setor, seja qual for o posicionamento da IES, um forte impacto na 
geração de caixa e resultado operacional, o que coloca em questionamento a excessiva 
valorização da posição de mercado. Tal fato aponta para a melhoria dos processos das 
IES, foco primordial da Gestão Estratégica, por meio dos indicadores, promovendo ações 
no intuito de assegurar melhoria contínua na qualidade, atingir objetivos estratégicos 
e cumprir a missão, baseados no valor percebido pelo aluno e sua retenção, criação 
de portfólios de cursos atrativos e controle de custos eficiente e relacionado ao risco e 
retorno diante das demandas acadêmicas, regulatórias, econômicas e mercadológicas.

Strategic Management and Efficiency Indicators in Higher Education Institutions

ABSTRACT: The present work aims to demonstrate the evolution of Higher Education 
Institutions (HEIs) Brazilian that have traded on the stock exchange of São Paulo 
(Bovespa), demonstrated their performance in the service sector educational at the 
time that HEIs are pressured by the new market demands, especially by technological 
innovation and globalization in a wide country, and the impact subjected to a unique 
educational policy. Moreover, it aims to highlight the strategic management as a 
competitive advantage to provide input for HEIs decisions independent of the size 
and strategic position through statistical, demographic and marketing information 
structured in quality indicators, financial, operating and economic efficiency with the 
intent to measure the value generation towards competitive market.

KEYWORDS: Higher education institution; efficiency indicators; strategic 
management.
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RESUMO: O fornecimento de alimentos seguros é relevante sob o ponto de vista 
da saúde pública, visto que, alimentos contaminados colocam em risco a saúde da 
população. Preparações à base de carne são consideradas maiores implicadores de 
surtos de Doença Transmitidas por Alimentos (DTAs),perdem facilmente a qualidade 
nutricional no armazenamento e preparo. Este trabalho tem como objetivo avaliar o 
binômio tempo e temperatura da carne suína desde seu recebimento até sua distribuição 
final em uma unidade de alimentação e nutrição localizada no sudoeste do Paraná. As 
temperaturas e o tempo da carne suína foram mensuradas utilizando o termômetro de 
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penetração com variação de -50°C a 199°C, desde seu recebimento ate sua distribuição 
final e anotadas em planilhas de controle.Encontrou-se uma temperatura de recebimento 
igual a -10°C com tempo de 15 min, no descongelamento 0°C com tempo de 18h, no 
armazenamento 4,9°C com tempo de 3h, na cocção 139°C com tempo de 3h, já em 
sua distribuição final verificou-se 88,2°C com tempo de 30 min. Pôde-se observar 
que a carne suína na unidade estava em conformidade segundo as recomendações da 
RDC 216 (2004) e CVS 5 (2013) e que a unidade avaliada monitora com segurança a 
qualidade de alimentos perecíveis como a carne suína.

PALAVRAS-CHAVE: Tempo; Temperatura; Binômio; Carne suína; DTA’S.

Introdução
            Na segunda metade do século XX, a sociedade brasileira passou por um 
intenso processo de transformação devido ao desenvolvimento industrial, e dentre as 
mudanças, destacam-se os novos hábitos sociais e a mudança no padrão de consumo 
alimentar. Isso se deve, em parte, a um número cada vez maior de pessoas que se 
alimentam fora de casa, em decorrência do aumento no número de mulheres atuantes 
no mercado de trabalho e do ritmo acelerado da vida moderna (AKUTSU et al., 2005). 
              Essa mudança no comportamento do consumidor contribuiu para o 
desenvolvimento do comércio de refeições e alimentos fora do lar, chamado de food 
service, porém este crescimento nem sempre é acompanhado de cuidados higiênicos 
com as refeições produzidas. Para uma expressiva parcela da população, a alimentação 
fora do lar, é uma das alternativas mais viáveis, e neste contexto destacam-se as 
Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), estabelecimentos voltados à alimentação 
coletiva e que conceitualmente são consideradas uma unidade de trabalho ou órgão 
de uma empresa que desempenha atividades relacionadas à alimentação e nutrição. 
As UAN’S cada vez mais, desempenham importante papel na saúde pública, já 
que exercem influência na saúde e no bem estar das pessoas através da qualidade 
do alimento que disponibilizam. Tais estabelecimentos são responsáveis por uma 
parcela significativa de surtos de toxinfecções alimentares, cuja causa são as bactérias 
patogênicas (KAWASAKI, 2007.; TEIXEIRA et al., 2006)
           O fornecimento de alimentos seguros é relevante sob o ponto de vista da saúde 
pública, visto que, alimentos contaminados representam perdas econômicas, mas, 
sobretudo, coloca em risco a saúde da população (NASCIMENTO, 1995).
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            A legislação sanitária brasileira, através da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), exige que os estabelecimentos produtores e/ou manipuladores de 
alimentos implantem as Boas Práticas (BP), assim como os Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP), que são considerados procedimentos ou etapas universais que 
controlam as condições operacionais dentro de uma indústria alimentícia ou de uma 
UAN. Outra ferramenta utilizada no controle de qualidade de alimentos é o sistema 
de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que é uma proposta 
sistematizada que permite identificar perigos específicos e medidas para seu controle, 
com a finalidade de garantir a segurança dos alimentos (KAWASAKI, 2007.; BRASIL, 
2004).
            Preparações à base de carne são consideradas maiores implicadores de 
surtos de Doença Transmitidas por Alimentos (DTAs), pela composição química 
que a torna excelente meio de cultura, por ser um alimento rico em substâncias 
nitrogenadas, minerais e vitaminas, além do pH e atividade de água ser favoráveis 
para o desenvolvimento da maioria dos microrganismos (FRANCO & LANDGRAF, 
2005). Além disso, estas perdem facilmente a qualidade nutricional durante os 
períodos de armazenamento e preparo. Neste caso, o controle de qualidade deve ser 
direcionado com maior atenção a todas as etapas correlacionadas ao processamento de 
carnes (vermelhas e brancas), pois o mesmo possui diversos pontos críticos a serem 
controlados (LOIOLA et al., 2008).
           Além dos prejuízos à saúde do consumidor, as DTA’s trazem prejuízos econômicos, 
seja pela paralisação da atividade produtiva, seja pelo custo do tratamento médico. 
Não é possível quantificar os gastos que as DTA’s causam, pois não existem dados 
específicos sobre o número de pessoas que procuram atendimento ambulatorial devido 
à ingestão de alimentos contaminados, mas sabe-se que o valor médio diário gasto por 
internação pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no estado do Paraná foi de cerca de 
645,34 reais em 2007, sendo que foram registrados como os que mais contribuíram 
para os surtos o preparo de alimentos com antecedência, estocagem à temperaturas 
ambientes, resfriamento e reaquecimento inadequados, cozimento insuficiente, uso de 
alimentos processados contaminados, contaminação cruzada e temperatura inadequada 
de distribuição (BRASIL, 2007.; HOOBS e ROBERTS, 1998).
            O fator temperatura é um dos meios mais eficazes ao combate de microorganismos. 
Através do aumento ou da redução da temperatura, é possível controlar a multiplicação 
de microorganismos, pois está quando descontrolada, pode então estar relacionada a 
enfermidades de origem alimentar, como as intoxicações e infecções alimentares, além 
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de poder causar a deterioração do alimento (SILVA JR, 2005.; GOUVEIA, 1999).
           Uma forma de realizar adequado controle de temperaturas em UAN reside 
na implantação de sistemas de monitoração de temperaturas dos alimentos, por este 
motivo enfatiza-se que se deve sempre associar o fator temperatura ao fator tempo, 
para avaliar o grau de risco (KAWASAKI et al 2007.; SCHILLING, 1998).
            O binômio tempo e temperatura constituem em elemento fundamental do método 
Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e ressalta-se que este 
binômio consiste nos dois fatores mais pesquisados em todo o mundo, controlando, 
eliminando ou diminuindo, o número de microorganismos durante a distribuição dos 
alimentos para consumo, e deve ser monitorado diariamente (SILVA JR, 2005).
            Por este motivo, o trabalho tem como objetivo avaliar o binômio tempo- 
temperatura da carne suína desde seu recebimento até sua distribuição final, em uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição localizada no Sudoeste de Paraná. 

Métodos
         Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, realizada durante o mês de junho 
de 2013, em uma Unidade de Alimentação e Nutrição localizada em uma cidade no 
sudoeste do Paraná. 

As temperaturas foram aferidas utilizando o termômetro de penetração da marca 
TERMOTEC (Termo 200 K), com variação de -50°C a 199°C. De imediato, os valores 
foram registrados em uma planilha de controle. Ressalta-se que para a aferição realizou-
se a higienização do termômetro, utilizando papel toalha branco e álcool a 70%.
     As temperaturas de todos os processos da carne, desde seu recebimento até a sua 
distribuição final, foram seguidas de acordo com a recomendação de Dias e Arevabini 
2002, o qual preconiza a coleta da temperatura no centro geométrico.
        Acompanhou-se o processo como um todo, desde o seu recebimento até a 
distribuição aos comensais da unidade, analisando os pontos críticos: tempo e 
temperatura. Os dados coletados foram anotados e tabulados para posterior análise e 
discussão com a literatura. 
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Resultados e Discussão
            Analisando o binômio tempo-temperatura da carne suína em todos os seus 
processos, observou-se os seguintes dados, expostos na tabela 1. 

Tabela 1:  Tempo e Temperatura da carne suína.

Recebimento Descongelamento Armaze-
namento Cocção Distribuição 

Final

 T°C - 10,6 °C 0°C 4,9°C 139°C 88,2°C
TEMPO 15min 18 h 3h 3h 30 min

Fonte: Dados obtidos, 2013.

            No momento do recebimento avaliou-se a carne em sua superfície onde foi 
encontrada uma temperatura igual a -10,6 °C, com um tempo de 15 minutos ate iniciar 
o processo de degelo, resultando em um tempo e temperatura adequada, visto que 
a  CV5/2013 indica que temperaturas de recebimento de -6°C a -10°C possuem o 
prazo de validade de 20 dias ou conforme recomendação do fabricante. Os alimentos 
congelados necessitam de temperaturas no recebimento – 12 °C ou temperaturas 
inferiores e ou conforme recomendação do fabricante (BRASIL, 2013). Além disso, o 
pH e a atividade de água são favoráveis para o desenvolvimento da maioria dos micro-
organismos, contribuindo para que a carne seja um dos alimentos mais implicados em 
surtos de doenças transmitidas por alimento (SILVA, 2007).
            Uma pesquisa realizada na Bahia por Raposo et al. (2008), foram avaliadas a 
temperatura de carnes resfriadas e congeladas recebidas em uma Unidade Alimentação 
e Nutrição. O maior índice de desacordo foi encontrado entre os produtos congelados, 
onde 100% das remessas estavam fora da temperatura recomendada pela legislação, 
sendo estas maiores que -12°C e normas técnicas brasileiras, com valores médios muito 
acima do ideal para este tipo de produto, indicando precárias condições de transporte.
            Em um estudo semelhante realizado por Santos (2008), onde foi verificada 
a temperatura de 30 cortes de aves congeladas durante o recebimento em um 
supermercado no município do Rio de Janeiro, 96% das amostras apresentaram-se 
não conformes com a legislação vigente do estado, estando com temperatura acima do 
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permitido, sendo essas com uma temperatura de -4°C e -5°C.
            Na unidade avaliada, o processo de descongelamento se dá através do método 
antigo utilizando água corrente, em tanques de inox, com proteção de saco plástico no 
produto sem contato direto em água, permanecendo uma média de 18 horas do inicio 
ate o final do processo de descongelamento. Após o tempo de descongelamento, as 
carnes recebem o tempero de acordo com o cardápio. A literatura atual não permite 
mais o descongelamento em água corrente, porem a UAN esta se adequando quanto a 
mudança da legislação, pois se trata de bastante quantidade de carne para ser preparada 
aos comensais e é necessário espaço adequado ou equipamento para o procedimento 
correto.
           No presente estudo, a carne suína, obteve a temperatura de descongelamento 
igual 0°C, segundo RDC 216 /2004, o descongelamento deve ser conduzido de 
forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições 
favoráveis à multiplicação microbiana. O descongelamento deve ser efetuado em 
condições de refrigeração à temperatura inferior a 5ºC ou em forno de microondas 
quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Os alimentos submetidos 
ao descongelamento devem ser mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente 
utilizados (BRASIL,2004).
            Complementando o preconizado pela portaria CVS 5/2013, o descongelamento 
de alimentos deve ser efetuado segundo a recomendação do fabricante, sendo proibido 
descongelar alimentos em temperatura ambiente. O descongelamento lento deve ser 
efetuado sob refrigeração, em temperatura inferior a 5º C. 
            Pires et al (2002), evidenciam que o descongelamento inadequado pode diminuir 
o teor de ferro nos alimentos, além dos aspectos nutricionais, a suculência, maciez, cor 
e o sabor influenciam decisivamente a aceitação da preparação pelos consumidores. 
O mesmo desenvolveu um procedimento que envolveu congelamento de carnes a – 
18°C por 15 e 60 dias, e seu descongelamento feito em temperatura ambiente (25°C) 
e sob refrigeração (7°C), revelou que o descongelamento em temperatura ambiente 
ocasionou em uma perda de peso de (40,19%) e sob a temperatura de 7°C obteve 
(33,17%).
            A carne depois de temperada permanece algum tempo armazenada sob refrigeração 
até ser submetida à cocção, obtendo 4,9°C em um tempo de 3 horas, estando de acordo 
segundo a portaria CVS 5 /2013 onde recomenda que as temperaturas dos produtos 
que necessitam de conservação na refrigeração, é de 4 a 7ºC.
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            Segundo RDC 216/2004, o prazo máximo de consumo do alimento preparado 
e conservado sob refrigeração a temperatura de 4ºC, ou inferior, deve ser de 5 dias. 
Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4ºC, o prazo máximo de consumo 
deve ser reduzido, de forma a garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento 
preparado, sendo assim, a carne suína da unidade encontrou-se dentro do recomendado.
           Em pesquisa realizada por Chesca et al (2001), na cidade de Uberaba/MG, 
constataram que 70% dos estabelecimentos que comercializam alimentos trabalham 
com temperaturas inadequadas de armazenamento caracterizando este por uma 
temperatura de 8°C.
 Rosa et al (2008) afirma que a baixa temperatura contribui para a garantia da 
inocuidade dos alimentos, e o fator temperatura e a possibilidade de diminuição de 
tempos e de técnicas de manipulação e processamento de alimentos são meios que 
podem ser utilizados eficientemente no combate a micro-organismo, sendo muito 
importante o monitoramento desses fatores.
            As temperaturas encontradas na cocção quanto na distribuição foram de 
139°C e 88,2°C, respectivamente, ficando por um tempo de 3h na cocção e 30 min na 
distribuição. Conforme RDC 216/2004 recomenda após serem submetidos à cocção, 
os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura 
que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos 
devem ser submetidos à temperatura superior a 60ºC por, no máximo, 6 (seis) horas. O 
tratamento térmico deve garantir que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, 
no mínimo, 70ºC. Segundo Jay (2005), a variação de temperatura que resultam na destruição 
dos microrganismos pode estar de 65ºC a 212ºC no processamento dos alimentos.
            Os alimentos que vão para a distribuição devem permanecer no máximo entre 
30 e 40 minutos nas cubas, assim é preciso calcular a quantidade a ser distribuída, para 
que esta seja consumida nesse período de tempo e só depois seja feita a reposição. O 
balcão térmico deve permanecer entre 85°C e 90°C, para garantir a temperatura interna 
mínima dos alimentos quentes a 60°C (TRIGO, 1999). Na unidade avaliada, contendo 
no total quatro balcões térmicos, resultou em temperaturas de 85,8°C, 86,3°C, 87,1°C 
conseqüentemente, estando desta forma dentro das temperaturas ideais. 
            Bazanella e Martins (2008) encontraram resultados parecidos em seu estudo de 
verificação de temperatura de refeições transportadas no município de Cascavel-PR, 
os três restaurantes avaliados, somente dois obtiveram temperaturas superiores a 60°C 
no primeiro horário de distribuição sendo igual a 70,4°C, outra 63,94°C e 59,9°C.
            Em um estudo realizado por Rosa et al (2008) com preparações prontas a base 
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de carnes em 70 escolas municipais de Natal (RN), comparou-se à temperatura inicial 
e final da distribuição e o tempo da exposição das preparações foram encontradas 
temperaturas inadequadas, em algumas regiões com até 100% de discordância da RDC 
n°216/2004, bem como Trindade et al. (2009), quando monitoraram as temperaturas de 
distribuição de preparações quentes em uma UAN na cidade do Rio Grande, obtiveram 
como menor temperatura as preparações a base de carne, diferente deste estudo que 
teve como resultado uma maior temperatura aferida.
            Na pesquisa de monitoramento de tempo e temperatura na distribuição de 
preparações à base de carne em uma UAN de Pelotas-RS, Abreu e Buchweitz (2009), 
encontraram as temperaturas de distribuição das carnes adequadas, ou seja, maiores 
que 60°C, sendo que na unidade a carne suína acompanhada estava em temperatura 
ideal na distribuição quanto na cocção, verificando que no estabelecimento seguem 
as normas condizentes na legislação, acarretando, desta maneira, pouca prevalência 
de ocorrer surtos alimentares e proliferação dos microorganismos que afetariam a 
integridade dos colaboradores da empresa.

Conclusão
         Os dados apresentados da unidade avaliada monitora corretamente o binômio 
tempo e temperatura de alimentos perecíveis, preservando a saúde de seus comensais, 
uma vez que cientes das alterações físico químico que as carnes podem sofrer, é 
possível programar procedimentos para minimizar as perdas nutricionais e sensoriais 
das preparações, visando à importância da adequação das temperaturas no momento 
do recebimento até sua distribuição para que não ocorram contaminações nem 
proliferação de microorganismos.
          Portanto, a empresa em questão segue corretamente os princípios de Boas 
praticas de Fabricação (BPF), previamente implantados e respeitados pela legislação. 

Analysis of binomial time temperature processes of pork meat in a unit of food and 
nutrition located in southwestern Paraná.

ABSTRACT: The safe food supply is relevant from the point of view of public health, 
since contaminated foods pose a risk to health. Preparations of meat are considered 
major reason for Foodborne Illness outbreaks which cause easily lose nutritional 
quality in storage and preparation. This study aims to evaluate the binomial time and 
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temperature of pork from its receipt to its final distribution in one unit of food and 
nutrition located in southwestern of Paraná. The temperature and time for pork were 
measured using the thermometer penetration ranging from -50 ° C to 199 ° C, from 
receipt until its final distribution and noted for spreadsheets control. It was found a 
receiving temperature equal to - 10 ° C with a time of 15 min, thawed at 0 ° C with a 
time of 18h storage at 4.9 ° C with a time of 3 hours at 139 ° C and cooking time of 3 
hours, already in its final distribution was found 88 2 ° C with a time of 30 min. It was 
observed that the pork in the unit was in compliance according to the recommendations 
of the RDC 216 (2004) and CVS 5 (2013) and evaluated the unit safely monitors the 
quality of perishable foods such as pork.

KEYWORDS: Time, Temperature, Binomial, Pork, foodborne illness.
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RESUMO: Os manipuladores são a principal via de contaminação de alimentos 
produzidos sob grande demanda, desempenhando papel importante na segurança 
alimentar, na preservação da higiene dos alimentos durante toda a cadeia produtiva, 
desde o recebimento, armazenamento, preparação até a distribuição. O presente estudo 
tem como objetivo analisar o conhecimento de manipuladores sobre a adequada higiene 
das mãos em um Serviço de Nutrição e Dietética (SND) localizado no município 
de Francisco Beltrão-Pr. Participaram do estudo 38 manipuladores, dos quais 36 
responderam ao questionário estruturado com questões fechadas que contemplavam 
a higiene adequada das mãos. O mesmo questionário foi novamente aplicado após 
intervenção educativa na forma de treinamento, concomitante ao mesmo realizou-
se uma atividade prática tendo como objetivo avaliar os conhecimentos aplicados 
sobre a correta higienização das mãos. Verificou-se que de cinco questões contidas no 
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questionário antes da intervenção obteve-se um total de 86,66% (N=156) de acertos 
e 13,34% (N=24) de erros, e após o treinamento 93,33% (N=168) de acertos e 6,67% 
(N=12) de erros. Conclui-se que os manipuladores possuíam um conhecimento 
satisfatório em relação aos conhecimentos básicos de higienização das mãos, porém, 
na prática houve falhas no momento de higienizar as mesmas.

PALAVRAS-CHAVE: Manipuladores; microorganismos; higiene das mãos.

Introdução
A alimentação dentro dos padrões higiênicos satisfatórios é uma das condições 

essenciais para a promoção e manutenção da saúde, sendo que a deficiência nesse 
controle é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de surtos de doenças transmitidas 
por alimentos (DTA) (ABREU; MEDEIROS; SANTOS, 2011).

A maioria das DTA são de origem biológica, causadores do botulismo, da 
salmonelose e da gastroenterite, podendo se dividir em infecções e intoxicações 
alimentares. As infecções são causadas pela ingestão de alimentos contaminados 
com microrganismos patogênicos viáveis, e intoxicações pelo consumo de alimentos 
contaminados por toxinas produzidas por microrganismos, durante sua multiplicação 
nos alimentos (SILVA; SILVA; BESERRA, 2012).

Tendo como sintomas náuseas, vômitos, diarréias, todos estão relacionados ao 
trato digestivo, a manifestação dependerá de alguns fatores como virulência do agente, 
inocuidade da infecção e competência imunológica do hospedeiro, sendo na maioria 
das vezes, atribuída a contaminação devido à manipulação e condições higiênico-
sanitárias inadequadas (ALVES; GIARETTA; COSTA, 2012).

De acordo com o Código Internacional Recomendado de práticas e princípios 
gerais de Higiene dos Alimentos (Codex Alimentarius), manipuladores de alimentos 
são quaisquer pessoas do serviço de alimentação e nutrição que entre em contato direto 
ou indireto com o alimento (BRASIL, 2003).

Segundo Mello et al. (2010), os manipuladores são a principal via de contaminação 
de alimentos produzidos sob grande demanda, desempenhando papel importante na 
segurança alimentar, na preservação da higiene dos alimentos durante toda a cadeia 
produtiva, desde o recebimento, armazenamento, preparação até a distribuição.

A deficiência da higienização das mãos favorece a contaminação de alimentos 
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manipulados por microorganismos patogênicos, como coliformes fecais e totais, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, entre outros (ALVES; GIARETTA; COSTA, 
2012). 

A higienização visa eliminar ou reduzir a contaminação, diminuindo assim a 
probabilidade de transmissão de agentes causadores de enfermidades, dividindo-se em 
duas etapas a limpeza, onde o objetivo é a remoção de resíduos orgânicos e minerais 
de forma geral, e a desinfecção, cuja finalidade é a eliminação de agentes patogênicos 
e redução de agentes deteriorantes a um nível aceitável (VIEIRA, 2009).

De acordo com a resolução que dispõe sobre o regulamento técnico de boas 
práticas para serviços de alimentação, RDC 216 de 2004, os responsáveis pelas 
atividades de manipulação dos alimentos devem ser comprovadamente submetidos 
a cursos de capacitação periódicos, que deve abordar, no mínimo, assuntos como: 
contaminantes alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica 
dos alimentos e boas práticas de manipulação (BRASIL, 2004).

O aumento do número de serviços de alimentação acaba favorecendo uma série 
de contaminações microbianas associadas à exposição inadequada do alimento e práticas 
incorretas de manipulação. A maioria das pessoas envolvidas com a manipulação de 
alimentos necessita de conhecimentos relacionados ao cuidado higiênico-sanitário, 
que devem ser seguidos durante e após a elaboração do produto. 

O presente estudo teve por objetivo analisar o conhecimento de manipuladores 
sobre a adequada higiene das mãos em um Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 
localizado no município de Francisco Beltrão-PR.

Metodologia
Esta pesquisa caracteriza-se por uma pesquisa de campo de caráter exploratório 

e descritivo com análise quantitativa de dados. Realizou-se em um SND situado no 
município de Francisco Beltrão no estado do Paraná. A coleta de dados deu-se no mês de 
julho de 2013. Participaram da pesquisa 38 manipuladores, dos quais 36 responderam 
ao questionário estruturado com questões fechadas que contemplavam a higiene 
adequada das mãos (O questionário encontra-se no Anexo I). O mesmo questionário 
foi novamente aplicado após intervenção educativa na forma de treinamento e também 
foi realizada uma atividade prática tendo como objetivo identificar visualmente a 
presença, ou não, de falhas durante a higienização das mãos.

Todas as atividades foram realizadas no auditório do hospital, com duração de 
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aproximadamente uma hora e trinta minutos. Os assuntos abordados no treinamento 
foram a importância, finalidade e técnica correta da higienização das mãos. 

A atividade prática foi realizada com tinta a base d’água, na qual foram 
vendados os olhos dos participantes e então colocada uma quantidade pequena de 
tinta na palma da mão para que os mesmos simulassem a higienização dessas, onde foi 
avaliada a eficácia do modo de higienizar as mãos.

 A análise dos dados do questionário realizou-se em forma de porcentagem 
de acordo com o número de acertos que os mesmos obtiverem antes e depois da 
intervenção, verificando assim se houve mudança em relação ao conhecimento ou não.

O presente projeto foi sujeito à avaliação e aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Paranaense – UNIPAR, para posterior 
coleta de dados. Para confirmação da adesão dos participantes no estudo, os mesmos 
assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. 

Resultados 
A amostra foi composta de 38 indivíduos que participaram da intervenção 

educativa juntamente com a prática da higiene das mãos com tinta a base d’água. 
Destes, a maioria 94,74% (n = 36) eram do sexo feminino e 5,26% (n = 2) eram do 
sexo masculino. Em relação aos questionários, 36 manipuladores responderam aos 
mesmos que foram aplicados no início e final do treinamento, destes, 100% (n = 36) 
eram do sexo feminino.

De cinco questões aplicadas no questionário antes da intervenção obteve-se um 
total de 86,66% (N=156) de acertos e 13,34% (N=24) de erros, e após o treinamento  
93,33% (N=168) de acertos e 6,67% (N=12) de erros. (Figura 1).
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Figura 1: Porcentagem de acertos e erros obtidos antes e após intervenção educativa.

O maior índice de erros foi para a questão três, antes e após o treinamento, 
que se referia à seqüência correta da higienização das mãos. O restante das questões 
obteve-se poucos erros, as mesmas se referiam ao uso correto do álcool em gel, a 
melhor higienização das unhas, tempo e técnica de higienização e punhos e antebraço 
como partes a serem higienizadas, respectivamente.

Logo após o treinamento foi realizada a prática com tinta a base d’água para 
verificar se o modo de higienização estava adequado, pode-se observar que 100% 
(N=36) dos manipuladores, no momento da prática, esqueceram de higienizar alguma 
parte das mãos, revelando-se ineficaz conforme fotos tiradas no momento da finalização 
da mesma.

Discussão
Houve uma pequena mudança após a intervenção com relação ao questionário 

aplicado, devendo-se o mesmo ter tido êxito, pois além do treinamento ter sido claro 
e objetivo, as questões, por serem fechadas e simples, facilitaram a melhora dos 
resultados. 

Em estudo realizado por Mello et al. (2010), em um restaurante popular do estado 
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do Rio de Janeiro, os autores aplicaram um questionário referente ao conhecimento de 
boas práticas de manipulação à 103 manipuladores, obteve-se um resultado regular 
56,09%, sendo que o mesmo reforçou a importância do treinamento juntamente com 
estes manipuladores.

Um estudo realizado no Rio Grande do Sul, por Millezi et al. (2007), foi feita 
a análise microbiológica das mãos de 22 manipuladores de uma empresa do ramo 
alimentício logo após a higienização das mesmas, onde observou-se um nível alto de 
contaminação por coliformes fecais, totais, Staphylococcus aureus e Salmonella spp., 
indicando também falhas no momento da limpeza e desinfecção das mãos.

A atividade prática realizada com os participantes serviu para identificar a falta 
de atenção e falhas corriqueiras que acontecem no momento da higienização das mãos 
e que precisam ser evitadas para garantir a segurança microbiológica dos alimentos. 

O conhecimento de falhas na manipulação de alimentos permite que 
sejam estabelecidas medidas higiênicas para promoção da melhoria da qualidade 
microbiológica dos mesmos (SOARES et al., 2013).

De acordo com Aguiar et al. (2011), a instrução dos manipuladores de 
alimentos não tem sido encarada com a devida importância, pois existem ocorrências 
de muitos casos de doenças transmitidas por alimentos nos estabelecimentos 
produtores de refeições, assim, a produção, preparação, distribuição, armazenamento 
e comercialização de alimentos com segurança são atividades que exigem cuidados 
especiais não somente com o manipulador, mas também com o ambiente de trabalho, 
equipamentos e utensílios, alimentos, instalações sanitárias, controle de pragas, entre 
outros, e cabe ao responsável técnico à capacitação de pessoal freqüentemente e a 
elaboração do manual de boas práticas de manipulação, a fim de minimizar os possíveis 
riscos de ocorrência de DTAs e garantir a segurança alimentos.

Considerações finais
Após a realização deste trabalho concluiu-se que os manipuladores possuíam 

um conhecimento satisfatório em relação aos conhecimentos básicos de higienização 
das mãos, porém, na prática houve falhas no momento de higienizar as mesmas, 
devendo-se realizar freqüentemente treinamentos e atividades que sejam capazes de 
modificar hábitos errôneos e reduzir as possibilidades de contaminação dos alimentos 
pelos mesmos.

Analysis of the hygiene of knowledge about the hands of handlers before and after 
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intervention education

ABSTRACT: The handlers are the main route of contamination of food produced 
under high demand, playing an important role in food security, the preservation of 
food hygiene throughout the production chain, from the receipt, storage, preparation 
to distribution. The present study aims to analyze the knowledge handlers about proper 
hand hygiene in a Service Nutrition and Dietetics (SND) in the municipality of Francisco 
Beltrao-Pr. Study participants were 38 handlers, of which 36 responded to a structured 
questionnaire with closed questions that contemplated the proper hand hygiene. The 
same questionnaire was applied again after educational intervention in the form of 
training, the same concomitant held a practical activity aiming to evaluate the knowledge 
applied to the correct hand hygiene. It was found that five questions of the questionnaire 
before the intervention gave a total of 86.66% (N = 156) of hits and 13.34% (N = 24) 
errors, and after training 93.33 % (N = 168) of correct and 6.67% (N = 12) of errors. We 
conclude that the handlers had a satisfactory knowledge regarding basic knowledge of 
hand hygiene, but in practice there were failures in time to sanitize them. 

KEYWORDS: Manipulators; microorganisms; hand hygiene.
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Anexo I - Questonário aplicado sobrehigiene das mãos

1. Em que momento da higienização deve ser passado o álcool em gel?
A - (  ) Antes  da higienização                         C - (  ) Durante a higienização     
B - (  ) Depois da higienização

2. Qual destes instrumentos pode ser utilizado para auxiliar e potencializar a 
efetividade da higienização das unhas?

A - (  ) Álcool em gel                                       C - (  ) Esponja
B - (  ) Escova

3. Marque a sequência correta da higienização das mãos.
 A - (  ) Primeiramente umedeça as mãos, aplique sabonete líquido suficiente para 
a higienização, friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 
oposta, fazendo movimentos de vai e vem e vice-versa, ensaboar as palmas das 
mãos, friccionando entre si, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão 
esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa, entrelaçar os dedos e friccionar os 
espaços interdigitais, esfregar o polegar esquerdo com a palma da mão direita e vice-
versa, friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão 
esquerda, fechada em concha com movimentos circulares e vice-versa, esfregar o 
punho esquerdo com o auxílio da mão direita fazendo movimentos circulares e vice-
versa, secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo 
pelos punhos, enxaguar as mãos retirando o excesso de sabão, passar álcool em gel nas 
mãos repetindo os movimentos anteriores.

B - (  )Primeiramente passe álcool em gel nas mãos, aplique sabonete líquido suficiente 
para a higienização, ensaboar as palmas das mãos, friccionando entre si, esfregar a 
palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-
versa, entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais, friccionar o dorso dos 
dedos de uma mão com a palma da mão oposta, fazendo movimentos de vai e vem 
e vice-versa, esfregar o polegar esquerdo com a palma da mão direita e vice-versa, 
friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 
fechada em concha com movimentos circulares e vice-versa, esfregar o punho esquerdo 
com o auxílio da mão direita fazendo movimentos circulares e vice-versa, enxaguar 
as mãos retirando o excesso de sabão, secar as mãos com papel toalha descartável, 
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iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

C - (  ) Umedeça as mãos, aplique sabonete líquido suficiente para a higienização, 
ensaboar as palmas das mãos, friccionando entre si, esfregar a palma da mão direita 
contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa, entrelaçar os 
dedos e friccionar os espaços interdigitais, friccionar o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, fazendo movimentos de vai e vem e vice-versa, esfregar 
o polegar esquerdo com a palma da mão direita e vice-versa, friccionar as polpas 
digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fechada em concha 
com movimentos circulares e vice-versa, esfregar o punho esquerdo com o auxílio da 
mão direita fazendo movimentos circulares e vice-versa, enxaguar as mãos retirando 
o excesso de sabão, secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos 
e seguindo pelos punhos, coloque álcool em gel nas mãos repetindo os movimentos 
anteriores, deixando secar naturalmente.

4. A eficácia da higiene das mãos depende da duração e da técnica empregada?
(  ) Sim                                            (  ) Não

5. Punhos e antebraço fazem parte da higiene das mãos?
 (  ) Sim                                             (  ) Não
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RESUMO: Com o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica do queijo Minas 
Frescal comercializado em Matão-SP, foram analisadas 20 amostras de Queijo 
Minas Frescal. Esta análise consistiu da contagem em placas de Staphylococcus sp 
e de Coliformes totais e termotolerantes. Os resultados mostraram que 100% (20) 
das amostras analisadas apresentaram Coliformes totais e termotolerantes, e 5% 
(1) apresentou Staphylococcus aureus. Estes dados sinalizam condições higiênico-
sanitárias insatisfatórias podendo colocar a saúde do consumidor em risco. Estas 
informações sinalizam a importância da fiscalização da elaboração de queijos frescais 
por parte das autoridades sanitárias.
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Introdução

O queijo destaca-se entre os derivados lácteos pelo alto teor de proteína e 
outros nutrientes. Com o desenvolvimento tecnológico de sua produção surgiram, no 
Brasil, muitas variedades, sendo algumas de expressão regional. Esta atividade, de 
elevada importância econômica e social, é exercida por inúmeros pequenos produtores 
estabelecidos, principalmente na zona rural. Há uma variedade de queijos que são 
elaborados de forma artesanal e geralmente a partir de leite cru, sem os devidos cuidados 
de higiene ou em indústrias que não adotam Boas Práticas de Fabricação (BORGES et 
al., 2003). 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).

Este tipo de queijo apresenta grande susceptibilidade a contaminações microbianas, 
pois é um produto de massa crua e de alto teor de umidade (46 a 55%) (FURTADO, 2005), 
que podem ocorrer a partir do leite utilizado como matéria-prima, ou por contaminações 
cruzadas durante ou após o processamento. As contaminações, aliadas às alterações 
decorrentes podem, em poucos dias, tornar o queijo inaceitável ou até mesmo impróprio 
para o consumo (ROCHA et al., 2006). Assim, as boas práticas de fabricação e as medidas 
de sanificação durante o processamento são cruciais para a garantia de um produto de 
qualidade (PICOLI et al., 2006), pois a ingestão de queijos com condições inadequadas para 
consumo pode trazer graves consequências para a população, levando a graves problemas 
de Saúde Pública (LOGUERCIO e ALEIXO, 2001).

A análise microbiológica do queijo Minas Frescal constitui uma forma de 
verificar as condições de higiene e estimar a vida útil do produto (SALOTTI et al., 
2006). Dentre os principais micro-organismos contaminantes em queijos destacam-se 
o Staphylococcus sp e o grupo dos coliformes totais e termotolerantes. Os coliformes 
a 35ºC e a 45ºC colonizam o trato intestinal de animais de sangue quente, incluindo 
seres humanos e são empregados como indicadores de qualidade higiênica (OKURA, 
2011). São capazes de fermentar a lactose com produção de gás em 24-48 horas a 
35ºC (coliformes totais), e 44,5º C - 45,5ºC (coliformes termotolerantes), em meio de 
cultura sólido ou líquido (SILVA et al., 200). O Staphylococcus aureus, por se tratar de 
um micro-organismo patogênico que apresenta uma grande capacidade de adaptação 
a condições ambientais adversas, representa um importante agente de toxi-infecção 
alimentar associado muitas vezes ao consumo de queijos. Os principais sintomas dessa 
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intoxicação são náuseas, vômito e diarreia, e em idosos, crianças e imunodeprimidos 
a intoxicação estafilocócica pode ser fatal (CARMO et al., 2002). O processo de 
aquecimento utilizado na pasteurização do leite inativa os Staphylococcus, mas não as 
toxinas previamente produzidas, que permanecem ativas nos alimentos por um longo 
período (CARMO et al., 2002).

Tendo em vista os diferentes fatores que podem levar à contaminação do queijo, 
especialmente do tipo Minas Frescal, é de suma importância à análise microbiológica 
desse alimento como forma de avaliar o perigo que este pode representar para a saúde 
do consumidor (PINTO et al., 2011).

O trabalho objetivou avaliar a qualidade microbiológica de queijos tipos minas 
frescal comercializados na cidade de Matão – SP, por meio da análise de coliformes 
totais e termotolerantes utilizando a técnica do número mais provável e a contagem de 
Staphylococcus aureus no soro e no queijo.

Métodos
Foram analisadas vinte amostras de queijo Minas Frescal, obtidas em 

estabelecimentos comercias localizados na cidade de Matão-SP. As condições 
higiênico-sanitárias e temperatura de armazenamento dos queijos nos estabelecimentos 
foram consideradas na análise. 

As amostras foram acondicionadas em bolsa térmica e transportadas ao 
laboratório de microbiologia para a análise imediata. Foram obtidos 25g de cada 
amostras de queijo e as análises foram realizadas em duplicata.  Para a determinação 
de coliformes totais e termotolerantes foi utilizada a técnica dos tubos múltiplos 
pelo Número Mais Provável (NMP). Para a determinação de Staphylococcus sp foi 
utilizado meio de cultura Baird Parker sendo que as amostras foram semeadas em 
diluição seriada. As amostras foram incubadas da seguinte maneira: na técnica do NMP 
a primeira e a segunda fase que continham respectivamente os caldos lauril sulfato 
triptose e caldo verde brilhante permaneceram a 37°C na estufa e a terceira fase foi 
incubada a 45°C em banho-maria overnight. Já para a detecção de Staphylococcus sp, 
as placas de Baird Parker foram incubadas na estufa a 37°C overnight. Após o período 
de incubação foram realizadas as contagens das colônias bacterianas. As placas que 
apresentaram colônias características foram submetidas ao teste da coagulase para 
identificação da espécie S. aureus.
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Resultados
Os queijos adquiridos nos estabelecimentos comerciais estavam mantidos a 

baixas temperaturas, porém muitas vezes existiam oscilações de temperatura (um dos 
estabelecimentos visitados, na parte da manhã o equipamento encontrava-se a 4°C e 
no período da tarde chegou a 8°C) e duas das vinte embalagens estavam estufadas. As 
amostras que apresentaram estufamento eram de origem industrial e continham o selo 
de inspeção estadual. Das vinte amostras de queijo tipo Minas Frescal comercializadas 
na cidade de Matão e que foram analisadas, 100% (20) continham coliformes totais e 
termotolerantes em níveis significativos. Das 20 amostras de queijo trabalhadas foram 
isoladas 100 cepas suspeitas de Staphylococcus sp. Destas uma apresentou positividade 
para Staphylococcus aureus no teste da coagulase.

Discussão
Os resultados encontrados foram semelhantes aos de Tomich et al. (2005) que 

avaliaram a qualidade microbiológica do queijo utilizado como matéria-prima para 
elaboração de pão de queijo e observaram que 93% (13) das 14 amostras estavam 
inadequadas ao consumo.  Em trabalho semelhante de Loguercio e Aleixo (2001), 
93% (26) de 28 amostras de queijo Minas Frescal comercializadas em Cuiabá, MT, 
apresentava-se em desacordo com os padrões legais vigentes em relação às contagens 
de coliformes termotolerantes. Estes resultados também estão de acordo com Brant 
et al. (2007) que analisaram 40 amostras de queijo. Os padrões legais vigentes para  
queijo Minas Frescal estão na Portaria 451 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), 
que considera o contagens de coliformes termotolerantes e S. aureus em desacordo 
quando superiores a 102 UFC/g e 103 UFC/g, respectivamente.

Assim como na pesquisa de Almeida Filho e Nader Filho (2000), a contagem 
de S. aureus, no presente trabalho, está além do esperado e podem ser atribuída aos 
distintos cuidados higiênicos observados na obtenção da matéria-prima e na execução 
do processo de fabricação. Além disso, outros fatores que podem influenciar são tempo 
e temperatura de conservação do produto durante o transporte e a comercialização, nas 
respectivas regiões. Os resultados encontrados no presente estudo servem de alerta, 
pois indicam probabilidade da presença de cepas de Staphylococcus enterotoxigênicas 
que desencadeiam surtos de intoxicação.

Devido ao elevado percentual de contaminação presente em amostras de queijo 
Minas Frescal analisadas tanto no presente trabalho como em trabalhos realizados 
em outras regiões do país, evidencia-se prováveis deficiências nos procedimentos de 
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higiene durante e após o processamento do queijo. Estas podem desencadear problemas 
à saúde dos consumidores, tornando assim as amostras impróprias ao consumo 
humano. Portanto faz-se necessária uma maior fiscalização pelos órgãos competentes 
na fabricação desde a obtenção de matéria-prima até o processamento final desses 
produtos e que haja investimentos nas indústrias visando à melhoria do ambiente e 
capacitação dos funcionários garantindo a qualidade do queijo e a segurança dos seus 
consumidores.

Conclusões
Os resultados ressaltam a precariedade nos cuidados com a higiene e elaboração 

do queijo tipo minas Frescal. Cuidados com a limpeza e desinfecção dos equipamentos, 
com a qualidade da matéria-prima recebida, higienização das mãos dos manipuladores 
e a utilização obrigatória de luvas durantes a manipulação do queijo devem ser medidas 
realizadas forma adequada e constante para que se preserve a saúde do consumidor. 
Afinal este é um queijo que tem um custo acessível a todas as classes sociais, além de 
ser muito nutritivo.

Microbiological Quality of Minas Frescal Cheese Marketed in Matão City, São Paulo

ABSTRACT: The aim of this study were to assess the microbiological quality of Minas 
cheese marketed in Matão-SP, 20 samples of the cheese were analyzed. This analysis 
consisted of Staphylococcus sp count plate and detection of thermotolerant coliforms. 
The results showed that 100% (20) of the samples were positive to coliforms, and 5% 
(1) had Staphylococcus aureus. These data indicate inadequate sanitary conditions may 
put consumers’ health at risk. This information indicates the importance of monitoring 
the preparation of fresh cheeses by the health authorities.

KEYWORDS: microbiology; food safety; bacteria; dairy products.
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