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O exame do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP)

Dos 2.843 médicos recém-formados nas 30 escolas médicas do Estado de São Paulo, que 

participaram do último exame do CREMESP realizado em 03/11/2013, 59,2% não atingiu o critério 

mínimo de 60% de acertos do conteúdo total, segundo dados do próprio Conselho. O exame se tornou 

obrigatório nos últimos dois anos, para que seja obtido o número de registro, independentemente do 

resultado obtido, embora a intenção do CREMESP seja de torná-lo um exame nacional de ordem, a 

exemplo da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). O exame de 2013 constou de 120 questões de 

múltipla escolha com 5 alternativas cada. Abrangeu as áreas de Pediatria, Clínica Médica, Clínica 

Cirúrgica, Ginecologia, Saúde Pública/Epidemiologia, Saúde Mental, Ciências Básicas, Bioética e 

Obstetrícia, em ordem crescente de desempenho (acertos), que variou de 47,78 na primeira até 64,84% 

na última. A maioria das questões teve índices fácil (n=40) e médio (n=45), com base na proporção de 

questões corretas do conjunto dos egressos em cada pergunta.

Desde 2005, quando foi instituído, até 2011, o exame foi facultativo, voluntário, com 

distribuição irregular entre os Cursos de Medicina públicos e privados do Estado de São Paulo, o que 

torna os resultados menos consistentes e confiáveis. Tornado obrigatório, o resultado foi um índice de 

reprovação de 54,5% em 2012 (n=1.313) e de 59,2% em 2013 (n=1.684). Egressos de outros estados 

brasileiros (n=485) apresentaram em 2013 um índice de reprovação de 72,2% (n=350).

Concluindo, se o baixo desempenho geral é preocupante e sugere refletir uma má qualidade 

do ensino médico, creio que tudo possa piorar nos próximos anos, em decorrência da abertura aberrante 

e indiscriminada de escolas médicas, incentivada por nossos políticos, alheios à qualidade do ensino da 

saúde e extremamente preocupados em se manter no poder com cada voto dos incautos, que acreditam 

na fala populista repleta de inverdades.
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Editor Chefe da Revista Perspectivas Médicas.

Professor  do Programa de Pós-Graduação da FMJ.

Vice-Diretor da FMJ.

Coeditor

Virginia Courtney Broaddus -
Medicine, University of California, San Francisco, EUA.

Richard W. Light -
Basic and Clin. Respirat. Research, Vanderbilt University, Nashville, EUA.

Rolando Ulloa Gutiérrez -
Medicine, Infectología Pediátrica, San José, Costa Rica.



NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Perspectivas Médicas, 25(1): 3-4, jan./abr. 2014

3

Artigos	Originais:	investigação	experimental	básica	ou	clínica,	
contendo	título	(100	caracteres	ou	20	palavras	no	máximo)	e	
palavras-chave	 (ambos	 em	 português	 e	 inglês),	 autor(es)	 -	
máximo	de	seis	(exceto	para	grandes	trabalhos	investigativos	e	
de	 campo	 ou	 pesquisa	 animal),	 principais	 titulações	 e	
Departamentos,	 resumo	 (até	 250	 palavras),	 abstract,	
introdução	e	objetivos,	material	e	métodos,	resultados,	discussão	
e	conclusões,	agradecimentos,	suporte	financeiro	e	referências	
bibliográficas.

O	autor	e	coautores

-	 Resumo	 em	 português	 e	 Abstract	 em	 inglês	 contendo	 no	
máximo	 250	 palavras,	 fazendo	 referência	 à	 essência	 do	
assunto	 num	 único	 parágrafo	 incluindo	 Introdução,	
Objetivo(s),	 Material	 ou	 Casuística	 e	 Métodos,	 Resultados,	
Discussão	e	Conclusão(ões).

-	Introdução	e	objetivos,	Material	ou	Casuística	e	Métodos	da	
pesquisa	 científica	 ou	 do	 relato,	 Resultados,	 Discussão	 e	
Conclusões,	seguidos	de	agradecimentos,	suporte	financeiro	e	
referências	 bibliográficas.	 Todas	 as	 referências	 citadas	 no	
corpo	 do	 texto	 deverão	 ser	 numeradas	 e	 sobrescritas,	 por	
ordem	de	aparecimento	no	texto.

A	revista	Perspectivas	Médicas,	periódico	científico	oficial	da	
Faculdade	de	Medicina	de	Jundiaí,	Estado	de	São	Paulo,	Brasil,	
tem	como	objetivo	a	publicação	de	trabalhos	de	qualidade	na	
área	 experimental	 básica	 e	 das	 áreas	 de	 saúde.	 Os	 trabalhos	
poderão	 ser	 originais,	 revisões,	 artigos	 de	 atualização,	
comunicações	curtas,	relatos	de	caso,	cartas	ao	editor	e	outros.	
Recebe	artigos	em	fluxo	contínuo,	sendo	editada	entre	janeiro	e	
junho,	e	entre	julho	e	dezembro	de	cada	ano,	tendo	periodicidade	
semestral	até	a	presente	edição.

The	 Perspectivas	 Médicas	 (Perspect	 Med.)	 is	 the	 official	
journal	of	the	Jundiaí	Medical	School,	São	Paulo,	Brazil.	Its	main	
objective	is	to	contribute	for	development	of	basic	sciences	and	
clinical	 sciences	 by	 publishing	 high-quality	 scientific	 articles	
produced	by	researchers	all	over	the	world.	The	works	will	be	
able	to	be	original	papers,	revisions,	short	comunications,	case	
reports,	 letters	 to	 the	 editor	 and	 others.	 The	 Journal	 receives	
articles	 continuously,	 edited	 twice	 an	 year	 until	 this	 edition,	
between	January	to	June,	and	July	to	December.

Os	trabalhos	devem	ser	encaminhados	ao	Corpo	Editorial	
preferencialmente	na	forma	eletrônica,	após	conferir	todas	as	
normas	editoriais	através	do	endereço:

http://www.fmj.br/revista_online.asp
acessando	 o	 item	 "Submissão",	 ou	 na	 forma	 impressa	 para	 o	
endereço	abaixo	com	cópia	em	CD:

As	 normas	 deverão	 ser	 obedecidas	 com	 rigor	 para	 que	 o	
trabalho	 seja	 encaminhado	 para	 avaliação	 com	 vistas	 à	 sua	
publicação.	 Os	 trabalhos	 devem	 ser	 inéditos,	 escritos	
preferencialmente	 em	 português,	 podendo	 ser	 aceitos	 em	
espanhol	ou	inglês,	todos	com	aprovação	em	Comitê	de	Ética	em	
Pesquisa	oficial	da	Instituição	de	origem,	e	ainda	não	publicados	
de	forma	completa	em	outro	veículo	de	comunicação	científica	
ou	 mesmo	 submetido	 simultaneamente	 a	 outro	 veículo	 de	
publicação.

Escanear	e	enviar	a	cópia	com:



Perspectivas Médicas, 25(1): 3-4, jan./abr. 2014

4

deverá
mesmas			e			próximo			a			elas,

como			está
exemplificado	abaixo:

Referências/References

Periódicos/Journals:

Exemplos/Examples:

Capítulo	de	Livro/Chapters:

A	revista	detém	todos	os	direitos,	inclusive	de	tradução	em	
todos	os	países	 signatários	da	Convenção	 Internacional	 sobre	
Direitos	 Autorais.	 A	 reprodução	 total	 ou	 parcial	 em	 outros	
periódicos	 deverá	mencionar	 a	 fonte,	 preferencialmente	 com	
autorização	 prévia	 da	 revista,	 sendo	 proibida	 para	 fins	
comerciais.	Todos	os	artigos	publicados	a	partir	da	edição	22(2):	
jul./	dez.	2011	encontram-se	disponíveis	para	acesso	direto	pelo	
DOI	(Digital	Object	Identifier)	number	10.6006.

As	referências	devem	ser	numeradas	e	apresentadas	seguindo	a	ordem	
de	 inclusão	 no	 texto,	 segundo	 Estilo	 Vancouver	 	 	 elaborado	 pelo	
International	 	Committee	of	Medical	 Journal	 	Editors	(ICMJE),	com		
adaptação		da			National			Library			of		Medicine	dos	Estados	Unidos	da	
A m é r i c a ( N L M ) . 	 D i s p o n í v e l 	 e m :	
<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>.	 É	
imprescindível	 ao	 enviar	 seu	 artigo	 conferir	 estas	 normas,	 sendo	
sujeito	ao	não	aceite	de	artigos	sem	a	devida	revisão.	Os	 	títulos	 	 	de			
periódicos	 	 	devem	 	ser	 	 	 	abreviados	 	 	 	segundo	 	 	 	a	abreviatura	de	
periódicos	 do	 Catálogo	 da	 NLM	 para	 MEDLINE,	 disponível	 em:	
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals>	 ou,	
a l t e r n a t i v a m e n t e 	 e m 	 < f t p : / /	
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf>,	sendo	que		coloca-
se	um	ponto	após	o	título	para	separá-lo	do	ano.	Para	abreviatura	de	
títulos	 de	 periódicos	 nacionais	 e	 latino-americanos,	 consulte	 o	
endereço:	 http://portal.revistas.bvs.br/,	 eliminado	 os	 pontos	 de	
abreviatura	com	exceção	do	último	ponto	para	separar	do	ano,	e	as	
iniciais	em	letras	maiúsculas.	Todas	as	indicações	de	referências	no	
texto	 devem	 ser	 digitadas,	 separadas	 por	 vírgula	 sem	 espaço	
(exemplo:	1,5,9)	e	sobrescritas	no	corpo	do	texto	e	se	forem	citadas	
mais	de	duas	referências	em	seqüência,	apenas	a	primeira	e	a	última	
devem	ser	digitadas,	sendo	separadas	por	um	traço	(exemplo:	5-8).	É	
sugerido	que	as	citações	de	livros,	resumos	e	home	page,	devam	ser	
evitadas	e	juntas	não	 	ultrapassar	a	10%	do	total	das	referências	e	
também	utilizar	revistas	indexadas.

Programas	e	Órgãos/Programs	and	Organs:

1.	 Diabetes	 Prevention	 Program	 Research	 Group.	 Hypertension,	
insulin,	 and	 proinsulin	 in	 participants	 with	 impaired	 glucose	
tolerance.	Hypertension.	2002;40(5):679-86.	

Livros/Books:

1.	 Murray	 PR,	 Rosenthal	 KS,	 Kobayashi	 GS,	 Pfaller	 MA.	 Medical	
microbiology.	4ª	ed.	St.	Louis:	Mosby;	2002.	

1.	Meltzer	 PS,	 Kallioniemi	 A,	 Trent	 JM.	 Chromosome	 alterations	 in	
human	solid	tumors.	In:	Vogelstein	B,	Kinzler	KW,	editores.	The	genetic	
basis	of	human	cancer.	New	York:	McGraw-Hill;	2002.		p.	93-113.	
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RESUMO

As enteroparasitoses são pesquisadas   em 
diversos grupos sociais e faixas etárias, no 
entanto, existem poucas informações desta 
infestação em crianças e adolescentes de 
comunidades quilombolas, tendo sido descrito 
apenas poliparasitismo (parasitismo múltiplo). 
O objetivo foi registrar a prevalência de 
enteroparasitoses e poliparasitismo em crianças 
e adolescentes entre zero e 12 anos de idade, de 
comunidades quilombolas e de distritos 
urbanos das cidades de São Mateus e Conceição 
da Barra, no estado do Espírito Santo, Brasil. O 
período de coleta foi de janeiro de 2008 a abril 
de 2010, usando a técnica de sedimentação 
espontânea de Hoffmann, Pons e Janer. A 
proporção de amostras segundo o gênero foi de 
1:1, porém em 6,71% (55 amostras) não havia 
material suficiente para a realização do exame. 
Das 765 amostras, 21,44% (164/765) foram 

positivas para, pelo menos, um parasita, das 
q u a i s  1 7 , 6 8 %  ( 2 9 / 1 6 4 )  m o s t r a r a m 
poliparasitismo. Foi encontrada uma relação 
não  bem de f in ida  en t r e  he lmin tos  e 
protozoários, com 55,17% (16/29) e os parasitas 
mais comuns foram: E. coli e Giardia lamblia, T. 
trichiura e A. lumbricoides, todos com 17,24% 
(5/29), a faixa etária com maior incidência foi de 
4  a  6  anos ,  com 44,84% (13/29) .  As 
enteroparasitoses são doenças que podem ser 
consideradas negligenciadas nas comunidades 
quilombolas, precisando desta forma de atenção 
primária à saúde como cuidado e também como 
combate desta doença. 

ABSTRACT

The enteroparasites are researched in several 
social groups and age groups, however there are 
scarce information of this infection in children 
and teenagers of communities quilombolas 
approaching only the polyparasitism (multiple 
parasitism). The objective was to register the 
prevalence of enteroparasitosis polyparasitism 
in children and teenagers among zero to twelve 
years old of Quilombolo Communities and 
Urban districts from the cities: São Mateus and 
Conceição da Barra – State of Espírito Santo, 
Brazil. The period of the collection was from 
January 2008 to April 2010 by using the 
technique of spontaneous sedimentation 
Hoffmann, Pons and Janer. The proportion of 
samples for gender was 1:1, however 6,71% (55 
samples) didn't have enough material for 
accomplishment of the exam. Of the 765 
samples, 21,44% (164/765) ones were positive 
for at least one parasite, and 17,68% (29/164) 
showed polyparasitism. There was a no well-
defined relationship between helminto and 
protozoa in 55,17% (16/29), and the most 
common parasites were: E. coli and Giardia 
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lamblia, T. trichiura and A. lumbricoides both 
with 17,24% (5/29), the age group with larger 
incidence was from 4 to 6 years, can be 
considered with 44,84% (13/29).  The 
enteroparasitas neglectful diseases in the 
Quilombo Communities, needing the primary 
attention the health to watch and to combat this 
disease.

INTRODUCTION

The intestinal parasitosis are responsible for 
a great number of lesions in the intestines, 
reaching mainly the duodenal mucous 
membrane, of the jejunum and ileo could 
happen secondary bacterial infections leading to  

1death of the patient . The infectious and parasitic 
diseases are still in high landings of the 
epidemic statistics as main death causes in Latin 

2America and in África . 
The infection by parasites can occur for 

countless factors and situations in that the 
obligatory host can be exposed to the etiological 
agent and then to be more susceptible to such 

3
invasion . Some of those factors and situations 
were listed, such as: life conditions, home, basic 

4
sanitation , bad hygiene, deficient nutrition, 

5families of low-income , lower age group 
6

children, precarious socioeconomic situation , 
environmental factors, cultural, parasite-host 

7
relationship , inadequacy in health education, 
wrong practices of manipulation of foods, 

8
ingestion of untreated water , infrastructure lack 
and deficient environmental conditions are 
factors that influence in the parasitism of 

1anybody, mainly in children . 
The incidence of infections for parasites is 

dated since many centuries ago. The “intestinal 
parasitosis” are an important subject to be 
discussed by the frequency with can produce 
organic deficiency, committing the children's 
normal development, happening like this, a 
de lay  and  d i ff i cu l ty  in  the i r  na tu ra l 

9
development . 

The children and other residents of the 
Quilombo Communities, situated in the North 
of Espírito Santo State (ES), are part of the local 
districts which present the largest indexes of 
poverty of the State, according to the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE): 
the municipal district of Vitória presented a tax 
of 11,23%, Cachoeiro de Itapemirim in the south 

of the State presented 30,46%, the municipal 
district of São Mateus in the North of the State 
introduced the tax of 30,13%, Linhares 37,12%, 
Conceição de Barra 44,30% and Pedro Canário 

10with 57,28% . 
The ment ioned Afr ican descendant 

communities are recognized officially as 
Remainders of Quilombos according to the 
Special General office of Politics of Promotion 
and Racial Equality (SEPPIR); many of them 
are old communities, and the oldest community 

11
has about 400 years . 

For the accomplishment of the research the 
objective was drawn of registering the 
p r e v a l e n c e  o f  e n t e r o p a r a s i t o s i s  a n d 
polyparasitism in children and teenagers (from 0  
to 12  years of age) of Quilombo Communities 
and Urban areas from the cities São Mateus and 
Conceição da Barra – State of Espírito Santo, 
Brazil. 

MATERIAL AND METHOD

I t  was  accompl ished  a  descr ip t ive 
quantitative research, with approval of 
CEP/CCS-UFES no. 002/08. For permission of 
the use of the samples for the research, the 
children's responsible signed the Term of 
Illustrious Free Consent (TCLE), following all 
of the criteria stipulated in the Resolution 
196/96 and there was the approval of the 
Municipal General offices of Health. 

PLACE AND STUDY

The São Mateus city is in the south latitude -
18° 42' 58 '', and in the longitude west - 39° 51' 
32 ''. The largest people concentration of the city 
is to 36 meters above the sea and 220 Km onto 
North of Capital Vitória/ES. Already Conceição 
da Barra is to 2 meters above the marine level 
and it is located to -18° 35' 36 '' in latitude of the 
line of Ecuador and to 39° 43' 56 '' of longitude 
of the line of Greenwich and it is to 256 km of the 

12capital of the State . 
The research selected the Quilombo 

Communities of the Thatch of the North, being: 
Divino Espírito Santo; São Jorge; São 
Domingos; Diló Barbosa; Córrego do Chiado; 
Santa Maria; Linharinho; Santa Rita; Coxi; 
Córrego do Sapato; Morro do Arara; Angelim I; 
Angelim II; Angelim III; São Cristóvão; 
Serraria; Santa Luzia; Palmitinho I; Palmitinho 

6
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The intestinal parasites contaminate about 
15two millions of people in the world . In Brazil, 

the mortality due to infectious diseases and 
parasitic is falling from 1996 to 1999, whose tax 
of national decline is  approximately 15%, in the 
Southeast corresponds to 22% and in the 

2Northeast to 20% . Through a research done in 
the neighborhood Santo André de Vitória(ES) 
proved that 40% of the children's analyzed 
samples presented assertiveness in the parasite 

1exam feces . 
São Mateus and Conceição da Barra are cities 

placed in the North of Espírito Santo State, 
Brazil, whose data of the IBGE show that in the 
year of 2010 in São Mateus (ES) happened 20 
hospital deaths (8 men and 12 women) due to 
infectious diseases and parasitic, and 4 (four) 
hospital deaths in the municipal district of 
Conceição da Barra-ES in the year of 2007 for 

10the same reason of the other city . 

II and São Domingos de Itauninhas, and urban 
d i s t r i c t s  o f  S ã o  M a t e u s ,  b e i n g  t h e 
neighborhoods Porto and Coastal of the city São 
Mateus and the district of Braço do Rio, 
belonging to the municipal district of Conceição 
da Barra, all of them included in Espírito Santo 
State, of the Federal Republic of Brazil. 

SAMPLE AND SAMPLING

The sample is characterized by a portion of 
child's feces who was from quilombola or from 
urban districts with black predominance, 
properly identified as the person, age, gender 
and place. The inclusion criteria for sampling 
were: to be child and teenagers from 0 to 12 
years of age (following the concept of the 
Child's Statute and Adolescent of the Federal 

13
Republic of Brasil ); and to belong to the 
quilombos communities and/or of the 
neighborhoods and districts where the objective 
sought to reach. 

COLLECTION

The collection of the material and analysis of 
the data happened in the period from January  
2008 to April  2010. The technique to diagnose 
the fecal samples was the one of Hoffmann, 

14
Pons and Janer (HPJ, 1934) . The collaborators 
were: nurses and agents of community of health. 
The data were tabulated in the spreadsheet of 
Microsoft Office software - Excel® that allows 
the integral visualization of all the data and it 
facilitates its relationship. The numbers were 
treated in percentage. 

RESULTS AND DISCUSSION

Of the 23 origin places and/or black 
predominance, 820 samples were collected, and 
proportional reality was 1: 1 for the sexes, 
however it could take place EPF only in 765 
fecal loves, because 55 (6,71%) of them they 
came insufficient for the accomplishment of 
EPF, therefore, the calculations were made 
without these data. With that, it was noticed that 
21,44% (164/765) samples were positive for at 
least one parasite (Table 1). 

7

Table 1. General result of the Samples Collected in 
Quilombo Communities and Urban areas, Espírito Santo 
State, Brazil.

Table 2. General result of Parasites of the Samples 
Collected in Children and Teenagers from Quilombo 
Communities and Urban areas, Espírito Santo State, 
Brazil.
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After the procedures done in the laboratory, 
found a prevalence of 27,3% (164/765) for 10 
different intestinal parasites. Samples that had 
two or more parasites seen on the same blade, 
with these cases was found 17,7% (29/164) of 
cases.

A research accomplished in scholars from 10 
to 15 years of an outlying neighborhood in the 
municipal district of São Mateus/ES in 2009 
detected that 48,3% were positive for at least a 
parasite, being 34% the monoparasitate and 
14,3% the polyparasitism. The negative results 

16
were of 51,7% . 

There were cases of samples that presented 
more than a parasite, considered then as 
polyparasites hosts, it rates this that was of 
3,79% (29/765) of the total, and 17,68% 
(29/164) of the positive cases, in the masculine 
sex there were 8,54% (14/164) and in the 

16opposite sex 9,15% (15/164).  
In Guaçuí/ES, 35 children in the age group 

from 1 to 14 years presented the taxes of 31,43% 
monoparasi te  hosts  and 57,14% were 
poliparasite hosts, only 11,43% resulted 
negative; the place of the research was in a 
neighborhood of poor class without appropriate 
infrastructure, with sewerage system and bad 

17
basic sanitation . 

A research shows that 25,5% of children that 
frequent a School Center of rural atmosphere in 
São Mateus/ES's city had an assertiveness for an 
or more parasites, being 13,6% monoparasite 

18hosts and 11,9% the polyparasites hosts . 
Already other research accomplished in 
children interned in pediatric unit in Pelotas/RS 
presented 33,33% (10 cases) positive for 

19polyparasites hosts . 
It were not found researches to approach the 

polyparasites hosts in the way that it is presented 
in the Tables 2 and 3, turning them complex to 
discourse on their events and being necessary 
his/her scientific popularization.

Intestinal parasites presented 79,3% 
(276/348) in children and teenagers from 2 to 14 
years of a Quilombo Communite from Bahia - 
Brazil, and the commensals' largest prevalence 
was verified in Entamoeba coli (56%) and 
Endolimax nana (35,1%). In relation to the 
enteroparasites, the protozoan with the most 
representation  was the Giardia duodenalis 
(30,2%), already among the helminths, the 
hookworms (11,5%) and Hymenolepis nana 
(9,2%). In smaller number, they were 
Enterobius vermicularis (4,6%), Trichuris 
trichiura (1,1%) and Ascaris lumbricoides 

20
(0,6%) . 

Already in relation to the age happened 9 
(31,04%) cases in children from 0 to 3 years, 13 
(44,84%) occurrences from 4 to 6 years, 
following for 3 (10,34%) from 7 to 9, 2 years 
(6,89%) among 10 to 12 years and there was 
registered not the age in 2 (6,89%) children. 
Di ffe ren t  f rom some researches  tha t 
demonstrated that the age with larger prevalence 
of parasitosis in children was in the age group of 

210 and 3 years . Another research accomplished 
in children in Rio Grande do Sul presented 17 
(62,96%) positive cases among 0 to 3 years, 

18
following with 4 (14,81%) cases . 

A study done by researchers of Harvard 
related an important scientific discovery about 
natural selection, that could be applied on the 
humanity's history and for medicine. This study 
sought to understand the high level of answer of 

8

Table 2. Groups of the polyparasitisms happened in the 
Quilombo Communities and Urban areas of Espírito 
Santo, Brazil.

Table 3. Enteroparasites found in the polyparasites cases 
of the Quilombo Communities and Urban areas of 
Espírito Santo, Brazil.
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the human genes deeply against some aspects 
exposed, and among them it were included the 
infectious diseases. The researched population 
w a s  B l a c k  A m e r i c a n ,  N i g e r i a n  a n d 
Gambianeses. With that, it was found that this 
population has resistance to the attack of some 
pathologies, including some caused by the 
Infection-parasitic Diseases .22

 
CONCLUSION

The intestinal parasitosis can be considered 
neglected diseases also in the Quilombo 
Communities, with the largest attack for these 
diseases occuring in children among 4 to 6 
years. The cases of polyparasitism are 
considered low, however needing a larger 
attention on their damages and consequences in 
relation to the monoparasite hosts. 

There is an expressive relationship between 
Helminths and Protozoa, with 55,17% of the 
found cases, being necessary studies about its 
connection and interaction in the human 
organism. The primary attention fits in health to 
request exams to verify the surveillance of these 
parasitic diseases and to control possible 
endemic diseases, because these are considered 
public health problems.
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disponíveis. Os objetivos deste estudo foram 
avaliar  o perf i l  de suscet ibi l idade de 
Pseudomonas aeruginosa isoladas de três 
hospitais localizados em Goiânia, Brasil; a 
relação genética entre os isolados, e a produção 
de metalo-β-lactamase (MβL). Perfis de 
sensibilidade diferentes foram encontrados nas 
amostras clínicas. As drogas mais eficazes 
foram cefepima, imipenem, meropenem e 
polimixina B. Todas as cepas isoladas de P. 
Aeruginosa produtoras de MβL avaliadas neste 
estudo pertenciam a um único clone, idêntico 
àquele exibido pelo clone brasileiro endêmico 
produtor de MβL. 

ABSTRACT
The increasing prevalence of bacterial 

resistance calls for special attention since it 
restricts the number of available therapeutic 
options. The aim of this study was to evaluate 
the susceptibility profile of Pseudomonas 
aeruginosa isolated from three hospitals located 
in Goiania, Brazil; the genetic relationship 
among isolates and the metallo-β-lactamase 
(MβL) production. Different susceptibility 
profiles were found in the clinical isol ates. The 
most effective drugs were cefepime, imipenem, 
meropenem, and polymyxin B. All MβL-
producing P. aeruginosa isolates evaluated in 
this study belonged to a single clone, which was 
identical to that one exhibited by the MβL 
Brazilian endemic clone. 
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RESUMO
O aumento da prevalência de resistência 

bacteriana exige uma atenção especial, uma vez 
que restringe o número de opções terapêuticas 
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Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic 
pathogen responsible for a high prevalence of 

1-3hospital infections in worldwide . It affects 
mainly neutropenic patients, burn patients, 
newborn infants, elderly, cystic fibrosis patients 
and those submitted to invasive procedures 
and/or in use of antimicrobials for prolonged 

4-8
periods of time . Infections caused by this agent 
are especially challenging because P. aeruginosa 
exhibits intrinsic resistance to distinct classes of 
antimicrobials. It is also capable of acquiring 
additional mechanisms of resistance and to 
adapt to different conditions resulting in 
changes of the susceptibility profile along the 

1,5,9
time . 

This process results in the deterioration of the 
patient's clinical status, which requires the use 
of more potent drugs and more expensive, 
increasing the length of stay and overall costs of 
treatment10. Exists the requirement of broad-
spectrum drugs, used in the treatment of 
infections caused by multi-drug-resistant 
bacteria have exerted selective pressure and 
may have contributed to adaptation of these 
microorganisms in the hospital environment, 
especially in intensive care units resulting in the 
emergence of metallo-β-lactamase (MβL)-
p r o d u c i n g  P.  a e r u g i n o s a  a n d  o t h e r 
Enterobacteriaceae. These isolates were 
initially found in Japan and Singapore, and later 

11-16
in spread out all over the world . 

The MβL, class mainly encompasses IMP, 
VIM, SPM, GIM, SIM, KPC, and NDM-1. The 
production of these enzymes is an important 
determinant of resistance in Gram-negative 
bacteria, which confers resistance to a broad 
spectrum beta-lactam agents, including 

17-28carbapenems but not aztreonam . The study 
objectives were: to detect metallo-beta-
lactamase in clinical isolates of Pseudomonas 
aeruginosa and evaluate its spread. 

OBJECTIVES

The aim of this study was to evaluate the 
susceptibil i ty profile of Pseudomonas 
aeruginosa isolated from three hospitals located 
in Goiania, Brazil; the genetic relationship 
among isolates and the metallo-β-lactamase 
(MBL) production. 

METHODS

 Three dilutions (log2) in minimal inhibitory 
concentrations (MIC) of imipenem when this 
was associated with EDTA were considered to 
be producers of metallo-β-lactamase29. As 
positive and negative controls, respectively, 
were used strains of A. baumannii blaIMP-2 and 
P aeruginosa ATCC 27853. 

Genotyping 
The clinical samples phenotypically 

classified as MβL-producing isolates were 
evaluated by polymerase chain reaction (PCR) 
to identify the presence of genes codifying 
metallo-β-lactamase production. 

The 5'-CTACCGCAGCAGAGTCTTTGC-
3 '  s e n s e  p r i m e r  a n d  t h e  5 ' -
G A A C A A C C A G T T T T G C C T TA C C -
3'antisense primer were used for amplification 

11,17
of the blaIMP-1 gene . Thermal cycling 
conditions were: 2 minutes at 95ºC and 2 
minutes at 94ºC for the first cycle, followed by 
33 1-minute cycles at 94ºC, 1 minute at 55ºC and 
4 minutes at 72ºC. The strains of P. aeruginosa 
producing IMP-1 # 319 and P. aeruginosa ATCC 
27853 were used as positive and negative 
controls, respectively. 

Amplification of the blaIMP-2 used the 5'-
GGCAGTCGCCCTAAAACAAA-3' sense 
p r i m e r  a n d  t h e  5 ' -
TAGTTACTTGGCTGTGATGG-3' antisense 
primer12. The IMP-2 producing strain of A. 
baumannii was used as positive control and the 
ATCC 27853 sample of P. aeruginosa as 
negative control.  The thermal cycling 
conditions were: 3 minutes at 94ºC followed by 
35 1-minute cycles at 94ºC, 1 minute at 55ºC and 
2 minutes at 72oC and finally 7 minutes at 
72ºC12. Amplification of the blaVIM-1 gene 
used the 5'-TCTACATGACCGCGTCTGTC-3' 
s e n s e  p r i m e r  a n d  t h e  5 ' -
TGTGCTTTGACAACGTTCGC-3' antisense 

18
primer . 

Thermal cycling conditions were: 3 minutes 
at 94ºC followed by 35 1-minute cycles at 94ºC, 
1 minute at 55ºC, 2 minutes at 72ºC and 7 
minutes at 72ºC. The P. aeruginosa strain 
producing VIM-1 75-3666 was used as positive 
control and the P. aeruginosa strain producing 
ATCC 27853 as negative control. Amplification 
o f  t h e  b l a V I M - 2  g e n e  u s e d  t h e  5 ' -
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ATGTTCAAACTTTTGAGTAGTAAG-3' 
s e n s e  p r i m e r  a n d  t h e  5 ' -
CTACTCAACGACTGAGCG-3' antisense 

11
primer . Thermal cycling conditions were those 
used for amplification of the blaVIM-1 gene. 
The strain of P. aeruginos  Sources of organisms. 

A total of 71 consecutive P. aeruginosa 
clinical isolates showing different carbapenem 
susceptibility profiles were collected from 
patients with hospital-acquired infections 
hospitalized at an oncologic hospital (n=24, 
34%), a teaching hospital (n=43, 60%) and a 
general hospital (n=4, 6%) in the city of 
Goiânia, Brazil between January 2005 and May 
2006. 

The P. aeruginosa isolates were maintained in 
BHI with 5% of glycerol and stored at -80oC in a 
bank of microorganisms from Laboratory of 
Clinical Microbiology (Pontifical Catholic 
University of Goiás, Brazil). The P. aeruginosa 
isolates were obtained from clinical specimens 
including urine (n=11, 25.6%), blood (n=7, 
16.2%), surgical wounds secretion (n=5, 
11.6%), wound (n=3, 7%), respiratory tract 
(n=2, 4.7%), peritoneum (n=2, 4.7), and other 
sites (n=13, 30.2%). These isolates were 
collected from ICU (n=27, 38.1%), general 
internal medicine (n=30, 41.2%) and surgery 
wards (n=14, 19.7%). Replicated isolates from 
the same pati ents were excluded from the study. 
All Isolates were reidentified by the MicroScan 
(Dade Behing, California, USA) using NC32 
plates. Antimicrobial susceptibility test. The 
susceptibility profile was performed by the disc 
diffusion method according to the Clinical and 

25
Laboratory Standards Institute  using the 
following disks (Oxoid Ltd., Basingstoke, 
Uni ted Kingdom):  amikacin  (30 µg) , 
gentamicin (10 µg), tobramycin (10 µg), 
aztreonam (30 µg, cefepime (30 µg), cefotaxime 
(30 µg), ceftazidime (30 µg), ceftriaxone (30 
µg), meropenem (10 µg), imipenem (10 µg), 
levofloxacin (5 µg), ciprofloxacin (5 µg), 
p iperac i l l in / tazobac tam (100/10  µg) , 
piperacillin (100 µg), ticarcillin (75 µg) and 
polymyxin B (300 U). 

Percentages of susceptibility, intermediary 
resistance and full resistance were calculated 

 according to the breakpoints established by a 
26

work . Escherichia coli ATCC 25922 and P. 
aeruginosa ATCC 27853 were used as controls 
for antibiotic resistance. 

Phenotypic detection of MβL production 
The isolates with poor sensitivity to 

carbapenems and ceftazidime that were 
sensitive to aztreonam were submitted to disk 
a p p r o x i m a t i o n  p h e n o t y p i n g  u s i n g 
ethylenediaminetetraacetic (EDTA) and 2-
mercaptopropionic acid (2-MPA), as described 
by one and modified by other work in 

27-28literature .
The plates for the diffusion test were 

25prepared in accordance with the . Five 
microliters of EDTA were added to each blank 
disk (100 mM). The distance between the 
ceftazidime (30 μg) (Oxoid Ltd., Basingstoke, 
United Kingdom) and meropenem (10 μg) 
(Oxoid Ltd., Basingstoke, United Kingdom) 
disks and the disk containing only EDTA was 
1.0 cm. Three microliters of the 2-MPA solution 
(1.2 g/mL) were added to the sterile disks of 
filter paper, which were dispensed at 2.5 cm 
(center to center) from the ceftazidime (30 μg) 
and meropenem (10 μg) disks. The plates were 
incubated for 18-24 hours in ambient air 
conditions and at a temperature of 36ºC. 

The presence of an expansion or distortion 
zone in the halo of g rowth inhibition between 
the disks containing 2-MPA or EDTA and the 
ceftazidime and imipenem disks indicated that 
the sample probably produced metallo-β-

27lactamase . 
It were used as positive control strains of P. 

aeruginosa producing MβL carrying genes 
blaIMP-1 blaVIM-1, blaVIM-2 and blaSPM 
and Acinetobacter baumannii blaIMP-2. It was 
used as a negative control P. aeruginosa ATCC 
27853. Confirmation of MβL phenotype 
Confirmation was made using the MßL Etest® 
strip (AB Biodisk, Solna Sweden) in nine 
isolates identified as probable producers of this 

29
enzyme . The plates were prepared and 
subsequently incubated at 36ºC in ambient air 

25
conditions for a period of 18-24 hours . 

The samples with a reduction of a producing 
VIM-2 81-11963 was used as positive control 
and the ATCC 27853 strain of P. aeruginosa as 
negative control. Amplification of the blaSPM-
1 used the 5'-CCTACAATCTAACGGCGACC-
3 '  s e n s e  p r i m e r  a n d  t h e  5 ' -
TCGCCGTGTCCAGGTATAAC-3' antisense 
primer, and the thermal cycling conditions were 
5 minutes at 95ºoC for the first, followed by 1-
minute cycles at 94ºC, 1 minute at 40ºC, 1 

13
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minute at 68ºC and 5 minutes of incubation at 
30

68ºC . The SPM-1-producing strain of P. 
aeruginosa # 48-1997A was used as positive 
control and the ATCC 27853 sample of P. 

19aeruginosa as negative control . 

Molecular typing 
The clonal relationships of the P. aeruginosa 

isolates were determined by pulsed-field gel 
e lec t rophores i s  (PFGE)  as  descr ibed 

30
previously . Genomic DNA was digested at 
37ºC with 10U of the SpeI enzyme (New 
England Biolabs, Inc., Beverly, MA, USA) for 
12-16 hours. Electrophoresis was carried out in 
a CHEF-DRII apparatus (Bio-Rad Labs, 
Richmond, CA, USA) under the following 
conditions: 0.5 Tris-borate-EDTA, 1% agarose, 
13ºC and 200 V. Electrophoresis run time was 24 
hours and the interval between changes ranged 
from 5 to 90 seconds. 

Photographs of the ethidium bromide-
stained gel were examined visually. The isolates 
were considered to represent different lineages 
if they had more than six different fragments of 
PFGE profiles. Isolates were considered related 
(subtypes) if they had only 2-6 different 
fragments of PFGE profiles. Isolates with the 
same  PFGE pro f i l e  were  cons ide red 

31
indistinguishable . 

Statistic Analysis 
To assess the capacity of inhibition of 

metallo-beta-lactamase was applied chi-square 
test. The difference in results was considered 
significant when p ≤ 0.05. 

RESULTS

Antimicrobial susceptibility test 
The majority of the isolates were sensitive to 

the different groups of antimicrobials (Table 1). 
Of the aminoglycosides, amikacin and 
tobramycin were effective against 63.8% and 
69.0% of the isolates, respectively. Aztreonam 
was active against 70.4% of the isolates. Of the 
cephalosporins, cefepime (71.8%) and 
ceftazidime (66.2%) were the most active. None 
of the isolates was sensitive to cefotaxime, 
emphasizing the high level of intermediary 
(59.2%) and total resistance (40.8%) to this 
drug. 

High resistance to ceftriaxone (60.6%) was 
also found. Of the quinolones, levofloxacin and 
ciprofloxacin were effective against 63.4% and 
6 6 . 2 %  o f  i s o l a t e s ,  r e s p e c t i v e l y . 
P iperac i l l in / t azobac tam (64 .8%)  and 
Piperacillin alone (63.4%) were also effective 
against Pseudomonas. Of the carbapenems, 
meropenem (81.7%) was more effective than 
imipenem (77.5%). Ticarcillin was found to 
have little effect (39.4%), emphasizing the high 
percentage of intermediary resistance (42.3%) 
to this antimic robial. Of the drugs tested, 
polymyxin B was the most effective, with 
sensitivity of 95.8%; however, the existence of 
2.8% of intermediary resistance and 1.4% of 
total resistance should be emphasized. 

In the group of samples with low sensitivity 
to the carbapenems (Table 2), there was a high 
percentage of resistance to ceftazidime (37.5%), 
cefotaxime and ceftriaxone (75.0%). Of the 
quinolones, the highest percentage of resistance 
was found for ciprofloxacin (62.5%). The low 
sensitivity of piperacillin/tazobactam (43.8%) 
and tobramycin (37.5%) was particularly 
noticeable. Of the isolates sensitive to 
carbapenems, only ceftriaxone was found to be 
poorly effective (10.9%), while cefotaxime had 

Tabela 1: In vitro susceptibility profile to antimicrobial 
agents of clinical samples of Pseudomonas seruginosa 
isolated from a teaching hospital, a general hospital and an 
oncology hospital in Goiânia, Brazil between January 
2005 and May 2006.
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no effect whatsoever. Polymyxin B was 
effective against the majority of isolates tested 
(98.2%); however, of the isolates with reduced 
sensitivity to carbapenems, 12.5% were found 
to offer intermediary resistance to this drug and 
1.8% of the isolates that were sensitive to the 
carbapenems had a phenotype that was totally 
resistant to polymyxin B. 

The majority of the isolates were obtained 
from the urinary tract (32.4%), blood (23.9%), 
surgical wound fluids (8.5%) and lower 
respiratory tract (5.6%). 

Phenotyping for MβL production 
The results obtained indicated that 12.7% of 

the samples produced MβL. Of the inhibitors 
used, EDTA was found to be more effective than 
2-MPA but the difference between EDTA and 2-
MPA was not significant (p = 0.94). Of the 9 
MβL-producing samples detected by the disk 
approximation method, 6 were confirmed as 
producers of this enzyme using the MβL Etest® 
strip. 

Genotyping test 
The six samples confirmed by Etest® MβL as 

producers MβL were confirmed, by PCR, as 
carriers of the gene blaSPM-1 (100%). Of the 
six isolates identified as gene carrier blaSPM-1, 
five were typed by PFGE and was identified as 

belonging to the same clone (Figure 1). 

The samples containing the MβL production-
codifying gene were isolated from patients in 
the teaching hospital, 50% originating from 
patients in the intensive care unit and 50% from 
patients in the general internal medicine ward. 

DISCUSSION

The emergence of gram-negative bacteria 
resistant to various broad-spectrum β-lactams 
become a clinical problem worldwide, 
especially those caused by P. aeruginosa, which 
is important etiologic agent of nosocomial 
infections and constitute a serious public health 

1,32-34problem . The resistance profile of P. 
aeruginosa can differ among isolates of the same 
species in different regions of the same country 
with the resistance pattern to different classes of 
a n t i m i c r o b i a l  a g e n t s ,  m a i n l y  t o 

35,36
carbapenems . 

Studies have shown a correlation between 
decreased sensitivity to imipenem and/or 
meropenem and concomitant decrease in 
sensitivity to other classes of antimicrobials, 
and may be associated with other resistance 
mechanisms such as decreased permeability of 
the outer membrane, production of β-lactamases 
capable hydrolyze carbapenems and active 

37,38efflux . The increased level of resistance of 
this microorganism occurs worldwide and has 

Tabela 2: In vitro sensitivity profile of Pseudomonas 
aeruginosa isolates to antimicrobials according to their 
sensitivity to Imipenem/Meropenem.

Figura 1: PFGE of five clinical isolates of P. aeruginosa 
producing MβL 5 different patients, from a teaching 
hospital between January 2005 and May 2006. Lines 1 
and 6 molecular weight marker. Lines 2-6 clinical isolates 
of P. aeruginosa from five different patients.
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several implications for clinical practice, as 
limited treatment options, which in many cases 

7 , 3 9 - 4 1
the only alternative is polymyxin . 
Phenotypic tests used for identification of 
strains producing MβL are controversial. 

Results from a study using strains producing 
the enzyme IMP, show the higher activity of 2-

27MPA than EDTA . Subsequently, another study 
showed that 2-dectrou MPA 100% of the isolates 
of Acinetobacter spp. MβL producers, but this 
chelator did not detect 10.5% of the isolates of P. 
aeruginosa producing this enzyme. 

In contrast, EDTA was more effective in 
detecting MβL samples of P. aeruginosa, but 
failed to detect 6% of the isolates of 

42Acinetobacter spp. MβL producer . Possibly, 
this divergence may be associated with class 
MβL produced by a particular microorganism 
and bacterial species tested, with a species more 
inhibited than other. The detection of MβL 
production by approximation disk can be a good 
method, however may vary according to the 
class of enzyme produced, and bacterial species 
tested and the chelating agent, but to confirm the 
production of MβL, tests more sensitive and 
specific must be used, as PCR. Among the 
chelating agents used, EDTA can result in a false 
positive test because it interferes with the 
growth of bacteria, thus complicating the 

27,29interpretation of results . Among six isolates 
of P. aeruginosa identified as producing MβL, 
five were confirmed by PCR as carrying the 
gene blaSPM-1. BlaSPM-1 gene was first 
identified in P. aeruginosa in the city of São 
Paulo, then different regions of Brazil, in the 

13,43-47environment and in other countries . Since 
the first identification of the gene blaSPM-1, in 
Brazil, it was observed that this enzyme has 
emerged as an important mechanism of 
resistance to β-lactam antibiotics in isolates of P. 
aeruginosa, especially in nosocomial infections, 
particularly in patients in ICUs, whose selection 
of resistant microorganisms occurs by selective 
pressure exerted by antibiotic use. The spread 
blaSPM-1 gene is carried by plasmids and 

5,13
transposons . 

The isolates gene carriers blaSPM-1 belong 
to the same clone that spread by direct contact 

between healthcare professionals and patients 
colonized or infected. To prevent transmission 
of microorganisms with multidrug resistance 
phenotype, requires the choice of measures that 
aims to prevent the spread and selection of the 
MβL isolates. For this purpose, shall be adopted 
not only universal procedures for infection 
control, but also effective policies that 
determine the controlled use of antimicrobials. 
Several strategies to control infection have been 
described, but to adopt any one of them should 
b e  c o n s i d e r e d  t h e  i n s t i t u t i o n a l 

48,49
characteristics . The ability to detect MBL by 
tests used in this study may have been limited by 
the number of isolates tested. 

CONCLUSION 

The most active antimicrobial agents against 
P. aeruginosa isolates, evaluated from three 
hospitals located in Goiania, Brazil in this study 
were: aztreonam, cefepime, imipenem, and 
meropenem. Among the isolates with reduced 
susceptibility to imipenem and/or meropenem, 
the most active drug was polymyxin B, 
confirming that very few options are available 
for treating infection caused by MβL P. 
aeruginosa producing. 

Phenotypic tests showed good performance 
to screen MβL-producingstrains, however, 
more sensitive and specific tests, such as PCR, 
must be used to confirm this mechanism of 
resistance. The spread of a single clone among 
the MβL-producing P. aeruginosa isolates, 
emphasizes the importance of hand hygiene to 
control the spread of multi-drug resistant 
bacteria. 

In addition, molecular detection of MβL 
encoding genes in clinical isolates is highly 
desirable to quickly optimize antimicrobial 
therapy and implement infection control 
measures in order to limit the spread of 
resistance genes. 
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atuação de professores no exercício de sua 
função, buscando elencar os pontos fortes e 
p o s s í v e i s  d e f i c i ê n c i a s  r e l a t i v a s  a o 
relacionamento interpessoal entre professores e 
alunos, considerando o repertório das 
habilidades e competências sociais, visando 
assim à melhoria no ensino-aprendizagem e 
desenvolvimento intelectual de ambos. Foram 
utilizadas algumas técnicas como: palestras 
expositivas, foram trabalhadas algumas 
habilidades sociais fundamentais pertinentes às 
observações realizadas, incluindo o manejo de 
dinâmicas de grupo e vivências mediante 
conteúdos apresentados pelos professores, de 
questões vividas e que foram discutidas e 
avaliadas sob o olhar de buscar a eficiência no 
relacionamento interpessoal, já que as 
interações sociais contemplam as dimensões 
pessoal, situacional e cultural, e que expressam 
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou 
direitos, adequadas ao momento, respeitando os 
demais, resolvendo problemas imediatos e 
buscando minimizar a probabilidade de 
problemas futuros. Concluiu-se mediante os 
comentários e observações que, no decorrer da 
elaboração deste trabalho, houve significativa 
contribuição ao que se propôs. 

ABSTRACT

The aim of this study was to provide 
reflection on the importance of interpersonal 
relationships between teacher and student and 
searched through the literature to expand 
knowledge, to assess the importance of social 
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RESUMO

Este trabalho objetivou proporcionar 
reflexão sobre a importância das relações 
interpessoais entre professor e aluno e buscou, 
através da pesquisa bibliográfica, ampliar o 
conhecimento e dimensionar a importância das 
habilidades sociais no campo do ensino 
pedagógico. Houve ainda como prática 
integrante deste estudo, a observação da 
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skills in teaching pedagogical practice as there 
was still a member of this study was the 
observation of the performance of teachers in 
exercise of its function, trying to list the 
strengths and possible weaknesses order 
interpersonal relationships between teachers 
and students, considering the repertoire of skills 
and social skills, thus aiming at improving the 
teaching and learning of both intellectual 
development. We used some techniques such as: 
expository lectures were worked some 
fundamental social skills pertinent observations 
made, including the management of group 
dynamics and experiences by content submitted 
by teachers and experienced issues that were 
discussed and evaluated under the gaze of 
seeking efficiency interpersonal relationships as 
social interactions include the personal, cultural 
and situational, and expressing feelings, 
attitudes, desires, opinions or rights, appropriate 
to the time, respecting others, solving 
immediate problems and seeking to minimize 
the likelihood of future problems. It was 
concluded by the comments and observations 
during the preparation of this study, that there 
was a significant contribution to what it was 
proposed.

INTRODUÇÃO

O relacionamento interpessoal é pautado 
pelas habilidades sociais indispensáveis no 
cotidiano de cada pessoa. Desta forma, 
influenciamos e somos influenciados; partindo 
desta premissa o progresso ou sucesso do ensino 
pedagógico também depende das habilidades e 
competências sociais dos professores e alunos, 
pois nesta relação estão inevitavelmente 
envolvidos componentes intrapessoais como 
sentimentos, desejos, opiniões, valores, 
conceitos e até preconceitos. 

As habilidades sociais são compreendidas 
p o r  u m  c o n j u n t o  d e  c a p a c i d a d e s 
comportamentais aprendidas ou herdadas, que 
envolvem interações sociais e contemplam as 

1
dimensões pessoal, situacional e cultural  e que 

2Pereira  afirma ser a expressão de sentimentos, 

atitudes, desejos, opiniões ou direitos, de forma 
adequada ao momento, respeitando os demais, 
resolvendo problemas imediatos e buscando 
minimizar a probabilidade de problemas 
futuros. Tais habilidades, associadas às 
competências sociais, qualificam o desempenho 
social por atenderem aos critérios de: 
consecução dos objetivos da interação, 
manutenção ou melhora da autoestima, da 
qualidade da relação, maior equilíbrio entre 
ganhos e perdas entre os parceiros da relação, 
respeito e ampliação dos direitos humanos 

1básicos . 
3

Na concepção de Caballo  é um conjunto de 
comportamentos que um indivíduo emite nas 
r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s ,  e x p r e s s a n d o 
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou 
direitos, de forma adequada ao momento, 
respeitando os demais, criando mecanismos de 
resolução imediatos aos problemas e buscando 
minimizar a probabilidade de problemas 

4futuros. Segundo Del Prette & Del Prette , os 
aspectos evolutivos do desempenho social são 
de interesse antigo na Psicologia, sendo questão 
abordada em todas as teorias a importância das 
interações e relações sociais, enquanto fatores 
de saúde mental e de desenvolvimento; que o 
déficit de habilidades sociais em etapas iniciais 
da vida pode comprometer fases posteriores do 
ciclo vital. 

5
Na concepção de Del Prette & Del Prette  

podem ser observadas na análise das habilidades 
sociais as dimensões pessoal, situacional e 

4
cultural. Segundo Del Prette & Del Prette , estão 
i n e v i t a v e l m e n t e  s e m p r e  p r e s e n t e s  e 
intercorrelacionadas nas interações sociais e 
ainda que o comportamento social, depende da 
harmonia entre elas. A dimensão pessoal refere-
se a componentes comportamentais abordando 
o fazer/responder perguntas, pedir/dar opinião, 
fazer pedidos, elogiar, recusar e outros, 
r e f e r i n d o - s e  a o s  c o m p o n e n t e s 
c o g n i t i v o a f e t i v o s ,  c o m p r e e n d e n d o 
pensamentos, sentimentos, percepções, 
expecta t ivas ,  conhecimentos  prévios , 
autoconceito e ainda componentes fisiológicos 
como sudorese,  batimentos cardíacos, 
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contração/dilatação pupilar, etc. Na dimensão 
situacional, é observado o contexto ambiental 
em que o desempenho interpessoal e social das 
demandas ocorre (incluindo aspectos culturais) 
e é o reconhecimento de que diferentes situações 
criam demandas sociais diferenciadas. 

Considera-se situação como "a soma das 
características do sistema de comportamentos 

4
durante um encontro social" . Quanto à 
dimensão cultural, fica destacado o papel 
fundamental que as normas, valores e regras das 
d i f e ren te s  cu l tu ra s  exe rcem sobre  o 
desempenho social. Podem ser observados 
alguns desempenhos sociais generalizados, 
enquanto outros podem ser mais localizados. 
Segundo os autores, as habilidades sociais 
possuem especificidades situacional-cultural, 
que podem contribuir dentro de um contexto 
situacional ou cultural, porém não pode ser 
generalizado em função de valores e regras 

5próprios de determinada cultura ou sub-cultura . 
Em relação às classificações de habilidades 

1
sociais, Del Prette & Del Prette  organizaram em 
sete conjuntos, distribuídos em quatro níveis de 
complexidade crescentes, para ter como base de 
análise seu conteúdo e funcionalidade, sem 
excluir algumas sobreposições inevitáveis por 
conta da variabilidade e complexidade das 
r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s .  L e v a n d o  e m 
consideração as interações com o ambiente, é 
possível afirmar que o automonitoramento 
trabalha com a habilidade metacognitiva e 
efetivo-comportamental, pela qual a pessoa 
observa, descreve, interpreta e regula seus 
pensamentos, sentimentos e comportamentos 

1em situações sociais . 
1

De acordo com Del Prette & Del Prette , as 
oportunidades surgem para aprendizagem de 
habilidades sociais nos relacionamentos 
interpessoais, momento em que se pode treinar a 
habilidade de automonitoramento, observando 
seu desempenho para buscar alcançar boa 
competência social. As pessoas que buscam 
aprimorar essa habilidade passam a conhecer 
suas potencialidades e pontos vulneráveis, em 
casos específicos alteram seu desempenho para 
alcançar as metas pertinentes planejadas, 

melhorando assim a sua autoestima e 
autoconfiança, passando também a ajudar 
outras pessoas na solução de problemas 
i n t e r p e s s o a i s ,  p o i s  a p r e s e n t a  m a i o r 
probabilidade de sucesso no enfrentamento de 
situações complexas, passando a reconhecer as 
próprias emoções e também as do outro, além de 
obter experiência direta da relação emoção-
pensamento-comportamento. 

6Rector & Trinta (1985, apud Mesquita ) 
compartilha que a comunicação humana é tanto 
um fenômeno quanto uma função social, traz a 
idéia de partilhar, compartilhar e transferir 
informação entre dois ou mais sistemas. Na 
comunicação, a mensagem é a unidade e a 
interação ocorre quando há o intercâmbio de 
informações, responsável na sociedade pela 
formação de extensas redes de troca social, 
mantendo e alterando a cultura e a realidade 

1 6
social . Comunicação não verbal para Mesquita  
tem como suporte o corpo, os objetos associados 
ao corpo e os produtos da habilidade humana. 

A c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  f a z  a 
complementação através das ilustrações, 
substituições e até mesmo pode controlar, 
contudo algumas vezes se opõe à verbal pela 
incompatibilidade. Descrita pela postura, 
gestos, expressões faciais e movimentos do 
corpo confere diferentes significados para o 
contexto verbal e situacional em que ocorrem. A 
competência social permite a um indivíduo ser 
coerente na articulação e compreensão da 

1comunicação verbal  e  não verbal .  A 
comunicação verbal destacada por Del Prette e 

7
cols.  possibilita a compreensão do outro, do que 
ele diz e se faz entender, pois possibilita o 
compartilhar do modo de vida, pensamento, 
atitude, comportamento e conhecimento. 

Alguns componentes verbais, tais como 
opinar, elogiar, agradecer, pedir favores, 
justificar-se e usar o pronome «Eu» são comuns, 
outros têm sua eficácia diretamente relacionada 
à necessidade de habilidades mais específicas 
como: a) Fazer e responder perguntas - 
instrumentos utilizados na obtenção da 
informação desejada, quando não utilizada de 
forma inadequada, seja por déficit  do 
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interlocutor ou repertório pobre, dificilmente 
atinge o seu objetivo. Argumenta-se que essa 
habilidade depende da discriminação dos 
diferentes tipos de pergunta (função, forma e 
conteúdo) e da empregabilidade adequada das 
perguntas. 

8Segundo Silva , a fala defeituosa ocasiona 
distração do ouvinte do que é comunicado e 
constrangimento do interlocutor mediante a 
própria dificuldade em falar, e aponta duas 
causas de deformações da fala, as de origem 
orgânica (fenda palatina, problemas auditivos, 
lesões cerebrais, entre outras) e as de origem 
funcional (falhas na aprendizagem e bloqueios 
emocionais). A oratória ensina a organização 
lóg ica  de  pensamentos ,  do  d i scurso , 
identificando suas partes e agindo como 
facilitador da transmissão de argumentos por 
meio de roteiros previamente organizados, 
ameniza e possibilita o controle do medo em 
falar em público, através das variadas técnicas 
de expressão, argumentação, identificando e 
eliminando os vícios de linguagem contraídos 
corriqueiramente, ensinando também formas 
eficazes na utilização dos recursos audiovisuais 

9
para exposições . 

Habilidades sociais de civilidade segundo 
1Del Prette & Del Prette  trazem a idéia do bom 

senso e educação na relação interpessoal, 
independentes de encontros breves ou 
ocasionais no contexto cotidiano e de 
cerimônias, não necessariamente tendem a 
expressar emoções, abordam a cortesia e 
incluem o apresentar-se, cumprimentar, 
despedir-se e agradecer, formas delicadas de 
conversação (por favor, obrigado, desculpe). 
Ter bom repertório dentro desta classe de 
habilidade pode melhorar o controle da 
ansiedade e assimilação de regras dentro de um 
contexto de interação social. Já as habilidades 
sociais assertivas de enfrentamento, difundem a 
idéia de respeitar e ter respeitados os direitos 
humanos, tratados nos relacionamentos 
interpessoais, de modo a permitir expressar 
opinião ou desagrado, realizar pedidos, 
protestar, solicitar mudança de comportamento 
do outro, especificar consequências para a 

1situação e para o equilíbrio na relação . Em 

casos de enfrentamento de situações negativas 
despertadas pela ação do outro, essa habilidade 
proporciona a expressão apropriada desses 
sentimentos. 

Destaca-se entre essas habilidades defender 
os próprios direitos e os de outrem, recusar 
pedidos,  l idar com crít icas,  expressar 
sentimentos negativos de raiva, desagrado, 
desconforto, discordar e solicitar mudança de 
comportamento, favorecendo a construção de 

1
relações de confiança, honestas e saudáveis . 
Habilidades sociais educativas são voltadas para 
p r o m o ç ã o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e  d a 
aprendizagem do outro, em situação formal ou 
informal, sendo necessário um repertório 
elaborado de alternativas para conduzir o 
processo ensino-aprendizagem. Habilidades 
sociais de expressão de sentimento positivo na 

1concepção de Del Prette & Del Prette  
proporcionam o equilíbrio emocional e 
harmonioso nas relações interpessoais, 
melhorando a qualidade de vida do indivíduo, 
relacionadas com valores e atitudes requerem 
sempre coerência entre sentimento, pensamento 
e ação, utilizando mais os componentes não 
verbais do que os verbais. Através dessas 
habilidades, temos maior expressão de afeto 
positivo, como fazer e cultivar amizades, 
expressar solidariedade e cultivar o amor.

OBJETIVOS

Analisar a importância das habilidades 
sociais nas relações interpessoais do professor e 
alunos. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram avaliados 20 participantes, de ambos 
os sexos, com idades entre 17 e 58 anos. No 
decorrer do desenvolvimento das atividades, 
buscou-se por meio da observação dos 
professores de uma Instituição religiosa no 
interior do estado de São Paulo, levantar dados 
pertinentes e relevantes que acrescentem as 
bases deste trabalho no que diz respeito às 
habilidades sociais no ensino. A formação do 
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vínculo foi fundamental e fortalecida por meio 
das atividades de palestras educativas e 
expositivas, abordando o tema das habilidades e 
competências sociais e sua influência no ensino 
pedagógico, que ocorreram aos domingos das 
08:00h às 12:00h, implementadas com 
dinâmicas de grupo de relevante contexto, 
visando à fixação do conteúdo trabalhado, 
incluindo também em determinados momentos 
vivências referenciadas pelos professores e 
participantes, ampliando o debate sobre o 
assunto. 

Quanto aos materiais utilizados para o 
trabalho, foram utilizadas pranchetas, sulfites, 
canetas, data show, computador, quadro branco, 
pincéis para quadro branco, câmera fotográfica. 
Para a realização das dinâmicas, utilizou-se 
bexigas coloridas, pirulitos, corda, papéis 
coloridos e tapa olhos e ainda vídeos de pequena 
duração como complementação didática.

 
RESULTADOS

Correlação entre habilidades sociais e o 
ensino pedagógico 

10Del Prette  considera que as interações 
educativas em sala de aula são importantes na 
construção social do conhecimento e ressalta o 
professor como condutor e mediador dessas 
interações, defendendo que as habilidades 
interpessoais devem fazer parte da competência 
profissional do professor, permitindo a 
percepção das demandas imediatas do contexto 
escolar, sendo flexível para mudanças na 
atuação, de acordo com as demandas, bem como 
da habilidade de produzir conflitos sócio-
cognitivos entre os alunos e de reagir 
positivamente às tentativas de solução destes 
conflitos por parte dos mesmos. 

5
Del Prette & Del Prette  mantêm a linha de 

raciocínio, referindo-se como sendo próprias do 
processo formal de ensino nas relações 
professor-aluno, destacando três classes que 
seriam específicas à atividade de ensinar: 
suscitar a motivação, manter a disciplina e 
transmitir informações, conhecimentos ou 

habilidades. 
Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com 

intuito investigativo na área educacional, 
enfatizando a relação professor aluno mais que a 
relação entre os alunos, pelo fato do professor 
agir como mediador indireto e coordenador das 
interações entre os alunos. A atuação do 
professor tem sido alvo de debate e recebido 
propostas de formação continuada e estudos 
abordando o referencial, os objetivos, a 
metodologia e a efetividade. Pensando na 
promoção das habilidades interpessoais, foi 
elaborado um Programa de Desenvolvimento 
Interpessoal Profissional (PRODIP), concebido 
a  par t i r  dos recursos instrumentais  e 

11metodológicos da área das habilidades sociais . 
Foram identificados dois elementos 

imprescindíveis no contexto de interação na sala 
de aula, atribuindo-se à estruturação de 
participação ou estrutura social, que se refere no 
que deve ser feito pelo professor e alunos, 
relacionado a direitos e deveres na execução das 
atividades (quem pode fazer ou dirigir algo, o 
quê, quando, como, com quem, onde, com que 
objetivo) e o outro relativo à estrutura de 
conteúdo ou estrutura acadêmica, que se refere 
ao conteúdo da atividade escolar e à sua 
organização, no contexto tradicional, onde 
observa-se o professor como transmissor e o 
aluno como um receptor de quem é exigido 
atenção, silêncio e o cumprimento das tarefas, 
quando o que se deve é colocar o aluno como 
apresentador e elaborador do conteúdo, o que 
implica na necessidade por parte do professor de 
apoiar e incentivar a prática do aluno através de 
habilidades para fazer perguntas e pedidos (de 
diferentes formas e funções), recolocar ou 
parafrasear a fala do aluno, fornecer feedback 
positivo, fornecer ajuda verbal mínima, além de 
ações mais amplas, como planejar e coordenar 

11
atividades interativas em sala de aula . 

12Para Tunes  o convívio social possibilita o 
processo de elaboração e reelaboração de 
sentidos, integrando a atividade psíquica na 
relação, criando múltiplas possibilidades de 
significação, construídas no momento próprio 
da relação, com caráter interssubjetivo, 
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deixando claro que os métodos serão eficazes 
quando coordenados com a forma de pensar do 
aluno. A relação interpessoal do aluno e o 
professor, quando pautada na confiança mútua e 
na presença exemplar, farão com que os 
métodos disciplinados, críticos e reflexivos de 
questionamento e indagação sejam essenciais 
para a aprendizagem e o conhecimento 
autênticos. 

A criação do vínculo afetivo possibilita 
c o m p r e e n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  e  o 
comportamento dos alunos, bem como suas 
limitações, desta forma cria-se um ambiente 

13
favorável ao aprendizado . Observando que o 
estado emocional é fator determinante e 
influencia no processo ensino-aprendizagem, 
cabe aos professores estarem preparados para 
lidar não só com seu próprio emocional, como 
também com o dos alunos, contribuindo para o 

13
desenvolvimento do aprendizado .

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O objetivo principal deste trabalho foi 
analisar as habilidades sociais nas relações 
interpessoais entre professor e aluno. Pode-se 
observar com o trabalho desenvolvido em uma 
instituição de cunho religioso, que prima pelo 
ensino buscando o aprimoramento constante, 
em todas as áreas do conhecimento e 
relacionamento humano, tornando-se uma 
grande família, que houver perfeita união no 
propósito de oferecer sempre o melhor aos 
alunos, para usufruir desta estrutura não apenas 
o r g a n i z a c i o n a l ,  m a s  t a m b é m  d e 
relacionamentos interpessoais de convívio 

14constante como fonte de nossas observações . 
O conteúdo do versículo 18 do capítulo 2 

15
inserido no livro de Genesis , traz a afirmação: 
"Não é bom que o homem esteja só; farei para 
ele alguém que lhe auxilia e lhe corresponda"; 
diante de tal afirmação, podemos concluir que 
nos foram atribuídas desde a nossa criação, 
características de sociabilidade e ao nascermos 
existimos mediante a construção de laços de 
r e l a c i o n a m e n t o s .  A  i n t e r a ç ã o  e  o 
relacionamento, começam nos primeiros 

instantes da vida e inclusive por questão de 
sobrevivência, decorrem pela vida toda, 
incidindo no nosso modo e qualidade de vida. 

Assim, deve se considerar que necessitamos 
de habilidades sociais e que são um conjunto de 
comportamentos que transmitem sentimentos, 

3
atitudes, desejos e opiniões ou direitos  que 
estão diretamente inter-relacionados e podem 
ser atribuídos por atenderem aos critérios de: 
consecução dos objetivos da interação, 
manutenção ou melhora da autoestima, da 
qualidade da relação, maior equilíbrio entre 
ganhos e perdas entre os parceiros da relação, 
respeito e ampliação dos direitos humanos 

1,16
básicos . 

Dentro deste contexto, observamos que 
especialmente no relacionamento interpessoal 
entre professor e aluno, o desenvolvimento e os 
treinos de habilidades sociais são extremamente 
necessários. Constatamos na medida em que se 
fizeram pertinentes a realização de intervenções 
com a utilização de palestras expositivas 
focadas  em for ta lecer  habi l idades  já 
desenvolvidas e treinar as possíveis com 
deficiências, conquistou-se mediante a 
utilização de dinâmicas de grupo a reflexão da 
necessidade e viabilidade de construir 
relacionamentos interpessoais pautados nas 
competências sociais. Com apresentação de 
vídeo clips e vivências durante as palestras, 
discutiram-se fatos ocorridos decorrentes do 
relacionamento professor-aluno, que trouxeram 
a agregação de novos valores e experiências 

16mútuas . Verificou-se mediante observações da 
prática e relatos, a significativa melhora no 
desempenho social, pessoal e situacional, 
gerando maior confiança no exercício da função 
e consecutivamente melhores resultados, o que 
interferiu diretamente na elevação da 
autoestima do professor. 

De modo que na realização deste trabalho 
somou-se muito mais que conhecimento 
científico, agregou-se também o crescimento 
profissional e intelectual, viabilizando que 
novos vínculos fossem criados, contribuindo 
para o desenvolvimento de novos conceitos e 
valores, e até quebras de paradigmas pessoais.
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diminuindo em torno de três meses a cada 
década, em países desenvolvidos. Métodos: 
estudo descritivo e exploratório de corte 
transversal, utilizando-se de questionários. 
Critérios de inclusão foram meninas com idades 
entre 11 e 16 anos, matriculadas entre a 5ª série 
do ensino fundamental e 2° ano de ensino 
médio. Para a análise dos dados foi utilizado o 
pacote Statistical Package For Social Sciences 
pa ra  Pe r sona l  Compute r  (SPSS-PC) . 
Resultados: Houve diferença significativa 
(p<0,0001) entre a média da idade da menarca 
das adolescentes e as de suas mães. Em relação 
ao nível socioeconômico, não foi encontrada 
associação significativa (p>0,05). Conclusão: A 
menarca vem diminuindo com o passar dos 
anos. Embora o índice de correlação da menarca 
da mãe e da filha nesse estudo tenha sido 
significativo (p=0,01), a correlação foi fraca 
(r=0,23). Apesar da literatura mostrar que a 
idade da menarca está relacionada com o padrão 
socioeconômico, o presente estudo não 
e n c o n t r o u  d i f e r e n ç a s  r e l e v a n t e s 
estatisticamente (p>0,05).

ABSTRACT
Introduction: The menarche is an indicator of 

sexual maturation in women and depends on 
various factors, such as the environment, 
seasonality, nutritional status, physical activity, 
emotional  s t ress ,  and genet ic  factors 
pheromonal effect, but also is used to denote 
socioeconomic changes in the population, once 
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RESUMO

Introdução: A menarca é um indicador de 
maturação sexual nas mulheres. É dependente 
de diversos fatores, tais como o ambiente, 
sazonalidade, estado nutricional, atividade 
física, tensão emocional, efeito ferormonal e 
fatores genéticos, mas também é utilizada para 
indicar mudanças socioeconômicas nas 
populações, uma vez que o ambiente interfere na 
maturação sexual. Objetivo: comparar a idade 
da menarca entre as adolescentes do município 
de Jundiaí- SP com as de suas mães, associando 
aos diferentes níveis socioeconômicos, visto 
que, de acordo com a literatura, a menarca vem 
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5redução .
Embasado no fato de que ocorre a tendência 

de diminuição da idade da menarca ao longo dos 
anos e que há diferenças nos diversos níveis 
sócioeconômicos e considerando que há na 
literatura poucos trabalhos, e muitos deles ainda 

6,7
controversos, que expliquem esta relação , 
resolveu-se fazer este estudo que objetiva 
avaliar a idade da menarca associada ao nível 
socioeconômico no município de Jundiaí, São 
Paulo, estabelecendo o perfil da menarca nas 
adolescentes de instituições públicas, avaliando 
também suas condições sociodemográficas e 
comparando com a idade da menarca de suas 
mães.

OBJETIVO

Comparar  a  idade  da  menarca  das 
adolescentes de instituições públicas com a 
idade da menarca de suas mães, associando ao 
nível socioeconômico. 

  
MATERIAIS E MÉTODOS

Desenho do Estudo
Trata-se de um estudo descri t ivo e 

exploratório de corte transversal, utilizando-se 
de questionário.

Seleção dos Sujeitos (adolescentes)
As mães foram submetidas a questionários 

sobre a idade da sua menarca e das suas filhas 
adolescentes, bem como da classificação de 
“status” sociocultural, baseando-se nos critérios 
da Associação Brasileira de Anunciantes –ABA 
e da Associação Brasileira dos Institutos de 
P e s q u i s a  d e  M e r c a d o  –  A B I P E M E 
(questionário utilizado para obtenção desta 
pontuação padronizado pela ABA/ABIPEME), 
classificado segundo a pontuação de Almeida e 

8
Wikerhauser . Para a análise dos dados foi 
utilizado o pacote Statistical Package For Social 
Sciences para Personal Computer (SPSS-PC).

Critérios de inclusão
Meninas entre 11 e 16 anos de idade, 

devidamente matriculadas na 5ª série do ensino 
fundamental até o 2° ano de ensino médio do 

the environment interferes with sexual 
maturation. Objective: To compare the age at 
menarche among adolescent Jundiaí - SP with 
their mothers, associating the different 
socioeconomic levels. Methods: A descriptive 
study of cross-section, using questionnaires. 
Inclusion criteria: girls aged between 11 and 16 
years enrolled between 5th grade education and 
2 years of high school. For data analysis it  was 
used Statistical Package For Social Sciences for 
Personal Computer (SPSS-PC). Results: 
Statistically significant (p<0.0001) between the 
mean age of menarche of adolescents and their 
mothers. Regarding socioeconomic status there 
was not a significant association (p>.05). 
Conclusion: The menarche has been decreasing 
over the years. Although the correlation index of 
menarche of mother and daughter in this study 
was significant (p=0.01), the correlation was 
weak (r=.23). This study found no statistically 
significant differences with socioeconomic 
level (p>.05)

INTRODUÇÃO

A menarca é um ótimo indicador de 
maturação sexual (biológica) nas mulheres. 
Depende de diversos fatores como o ambiente, 
geográfico (clima e altitude), sazonalidade, 
estado nutricional, atividade física, tensão 
emocional, efeito feromonal e fatores genéticos, 
sendo também utilizada para indicar mudanças 
socioeconômicas sofridas nas populações, uma 
vez que o ambiente interfere na maturação 
sexual.

1
Segundo Klug e Fonseca  a idade da menarca 

vem sendo estudada há mais de um século e a 
diminuição da idade em que ocorre está 
associada a melhorias socioeconômicas. A cada 
década, a idade da menarca diminui em torno de 
três meses em países mais desenvolvidos, o que 
foi demonstrado num estudo feito por Malina 

2,3em 1989 . Na Europa, a idade da menarca vem 
caindo em torno de 2 a 3 meses a cada década, 
sendo que o menor declínio relatado até agora é 

4de 1,1 meses na França  . Um outro estudo 
comparou as idades entre mãe e filha, para 
demonstrar essa redução da menarca com o 
passar dos anos e comprovou significativa 

28
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município de Jundiaí, Estado de São Paulo e 
cujas mães concordaram em assinar o termo de 
consentimento. 

Critérios de exclusão
Jovens abaixo de 11 anos ou com idade acima 

de 16 anos, que ainda não iniciaram as 
menstruações. 

Adolescentes cujas mães não concordaram 
em participar do estudo. 

RESULTADOS
A média de idade entre as mães entrevistadas 

foi de 38,7 ± 7,5 anos.  A maioria pertencia à 
raça branca (70,5%), 68,8% eram casadas e 
36,9% tinham o ensino secundário completo. A 
média de idade das adolescentes foi 13 ± 1,6 
anos, sendo que 74,4% das entrevistadas já 
haviam menstruado. Das estudantes de escolas 
públicas que foram entrevistadas, 25%  
pertenciam à 6ª série do ensino fundamental 
(correspondente ao 7° ano, de acordo com a 
divisão atual do ensino fundamental) e 70,1% 
eram da raça branca.  Verificou-se que nenhuma 
das adolescentes pertencia às classes A ou E. A 
maioria (60,6%) pertencia à classe social C, 
21,8% à classe B e 17,7 % à classe D (Figura 1).

 
Os resultados mostraram que a média da 

idade da menarca das adolescentes de escolas 
públicas foi 12 anos, e a das mães dessas 
adolescentes foi de 13,1 anos, havendo 
diferença significativa entre a média de idade da 

menarca da mãe e de suas filhas (p<0,0001). Foi, 
portanto, verificado que houve uma diminuição 
da idade da menarca com o passar dos anos no 
município de Jundiaí. Porém apesar do índice de 
correlação da idade da mãe e da filha ter sido 
significativo (p=0,01), essa correlação foi fraca 
(r=0,23) (Tabela 1). 

Avaliando-se a idade da menarca segundo o 
nível social, não foram encontradas diferenças 
relevantes estatisticamente (p>0,05), pois a 
idade da menarca das adolescentes foi pouco 
significativa quando comparada à classe social a 
que essas estudantes pertenciam (Figura 2).

A idade da menarca (mãe e filha) também foi 
estudada em relação a anos completos, em 
forma de percentuais, como mostra a Tabela 2. 
Também assim, não foi encontrada associação 
significativa entre a idade da menarca e o nível 
social (p>0,05).
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Figura 1:  nível socioeconômico das adolescentes. 

teste de Mann-Whitney = <0,0001               Dp = desvio padrão

Tabela 1: Idade da menarca (IM)
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Figura 2: Idade da menarca segundo nível social. 
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DISCUSSÃO

1Segundo Klug e Fonseca , a redução da idade 
da menarca ao longo do tempo, vem sendo 
estudada há aproximadamente 150 anos e está 
associada a melhorias no saneamento básico, 
alimentação, condições de habitação e controle 
de doenças.

Outros estudos vêm demonstrando que a 
idade da menarca na Europa vem caindo em 
torno de 2 a 3 meses a cada década, sendo que o 
menor declínio relatado até agora é de 1.1 meses 

4
na França .

Quando este estudo objetivou avaliar se a 
idade da menarca destas meninas foi se 
reduzindo com o passar dos anos, e também 
comparar sua idade com a idade em que as suas 
mães haviam menstruado, objetivou-se pela 
primeira vez observar se esta tendência secular 
de diminuição da idade da menarca também 
ocorria no município de Jundiaí, Estado de São 

Paulo, além de buscar a associação da média da 
idade da menarca, em anos, com os diferentes 
níveis socioeconômicos, a fim de comprovar se 
havia alguma correlação nesta região.

Os resultados mostraram que a média da 
menarca entre as adolescentes de escolas 
públicas foi de 12 ± 1,0 anos, enquanto a de suas 
mães foi de 13,1 ± 1,6 anos, mostrando que 
houve diferença significativa (p<0,0001) entre a 
idade da menarca da mãe (média de 13,1 anos) e 
de suas filhas (média de 12 anos). Estes 
resultados estão de acordo com Papadimitriou et 
al., que também  demonstraram que  houve 
redução significativa entre a idade da menarca 

5
da mãe quando comparada à da filha .

Em outro estudo deste mesmo grupo de 
pesquisadores brasileiros, também foi avaliada 
a idade da menarca em mulheres brasileiras de 
baixo nível socioeconômico, e foi demonstrado 
que no grupo de mulheres com idade igual ou 
superior a 35 anos, a média da menarca foi de 
13,34 anos e no grupo de mulheres com idade 
menor que 35 anos, a média foi de 12,93 anos, 
confirmando a queda da idade da menarca que 

9vem acontecendo nas últimas décadas . No 
entanto, apesar do índice de correlação da idade 
da menarca da mãe e da filha neste estudo aqui 
apresentado ter  s ido es ta t is t icamente 
significativo, o número absoluto da correlação 
foi fraca.

Este estudo também objetivou classificar o 
nível socioeconômico de cada adolescente 
entrevistada nas escolas públicas. Verificou-se 
que nenhuma menina pertencia às classes A e E, 
e que a maioria pertencia à classe social C. 
Também observou-se que uma minoria 
pertencia às classes B e D.

De acordo com Vitalle et al. as meninas de 
padrão socioeconômico mais  e levado 
apresentam a menarca mais precoce do que as de 
padrão menos favorecido, o que provavelmente, 
pode ser justificado pelas melhores condições 

7
nutricionais e maiores estímulos emocionais . 
Um estudo da Etiópia analisou o estado 
nutricional das meninas e a idade da menarca. 
Meninas com nutrição prejudicada tiveram a 
menarca um ano depois do que meninas 
adequadamente nutridas, concluindo que a 

30

Tabela 2: Nível socioeconômico entre as adolescentes no 
município de Jundiaí-SP.
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desnutrição crônica pode prejudicar o 
desenvolvimento ponderal e a maturação 

10sexual das adolescentes . Isto também pôde ser 
observado por Carvalho et al. ao comparar a 
idade da menarca em países com diferentes 
níveis socioeconômicos, mostrando diferentes 
idades da menarca: EUA e Índia apresentaram 
u m a  m é d i a  d e  1 2 , 3  e  1 3 , 6  a n o s , 

3respectivamente . Estudo recente também 
evidenciou uma queda na idade da menarca em 
meninas da Coréia, fato associado a mudanças 
sociais que o país vem sofrendo com o passar 

11
dos anos .

Estudo realizado com meninas da Tanzânia 
concluiu que a idade da menarca foi menor em 
meninas nas quais os pais completaram o 
ensino médio (13,4 no caso do pai e 13,3 no 
caso da mãe), quando comparada com filhas de 
pais que não possuíam nenhum estudo ou 
apenas completaram o ensino primário, onde a 
menarca, nestes casos, ocorreu com 15,0 anos. 
A maior idade da menarca foi encontrada entre 
meninas onde a casa em que moravam continha 

12mais do que seis crianças .
Essas mudanças que vem ocorrendo com a 

idade da menarca podem acarretar diversas 
complicações futuras para a mulher, entre elas, 
dismenorreia e gravidez na adolescência, 
aborto espontâneo, aumento da adiposidade e 

13obesidade pós menopausa . Outro estudo 
realizado na Espanha evidenciou que mulheres 
que tiveram sua menarca antes dos 9 anos de 
idade são mais propensas a ter menopausa 
precoce. Este mesmo estudo demonstra que 
apesar do tempo elevado de exposição ao 
estrógeno, a probabilidade de câncer de mama 
nessas mulheres não foi significativamente 

14 diferente . 
Também, segundo um de nossos objetivos, 

dividimos a idade da menarca das estudantes 
entrevistadas segundo o nível social e ao 
contrário dos estudos apresentados, a variação 
da idade da menarca dessas adolescentes foi 
pouco significativa quando comparada à classe 
social a que essas estudantes pertenciam (p> 
0,05). Este achado pode ser explicado, talvez, 
pelo pequeno tamanho amostral (n=160).

CONCLUSÃO

A idade da menarca vem diminuindo com o 
passar dos anos também em Jundiaí, Estado de 
São Paulo, apesar do presente estudo não ter 
encontrado diferença quando comparada à 
classe social a que pertenciam as jovens. 

O interesse pelo impacto das mudanças da 
idade da menarca ao longo do tempo merece que 
se continue a estudar este marcador biológico e 
suas várias correlações. A presença mais 
precoce do estrogênio na biologia feminina 
pode estar associada às mais variadas alterações 
na saúde da mulher observadas ao longo do 
tempo.
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ARTIGO ORIGINAL

em Enfermagem da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí, Estado de São Paulo; a inserção no 
mercado de trabalho e seus fatores facilitadores 
e dificultadores. Metodologia: Desenvolvido 
em uma autarquia municipal de ensino superior 
na cidade de Jundiaí, com amostra constituída 
por egressos do Curso, no período de 2007- 
2011, que concordaram em participar do estudo. 
Os dados foram coletados por meio de um 
questionário eletrônico enviado por e-mail. 
Resultados: Cinco turmas formadas, totalizando 
74 egressos, dos quais 39(52,7%) responderam 
ao questionário. Perfil Sociodemográfico: 
Houve predomínio de mulheres com 37(94,8%), 
da cor branca com 35(89,7%), idade média (de 
ingresso) de 23 anos e moradoras em zona 
urbana com 29(74,36%). Perfil Acadêmico: A 
maioria, 23(59%), concluiu o ensino médio em 
escolas públicas e 27(69,23%) cursou o ensino 
médio não técnico. Durante a Graduação em 
Enfermagem, 94,9 % dos egressos realizou 
algum tipo de atividade extracurricular. Houve 
grande procura por cursos de pós-graduação lato 
sensu, com 26 (66,7%). Perfil Profissional: 
Durante a graduação, 29(74,4%) egressos 
mantiveram algum vínculo empregatício como 
Técnico ,  Auxi l ia r  e /ou  Es tag iár io  de 
Enfermagem. Dos respondentes, 27(69,2%) se 
inseriu no mercado de trabalho como 
Enfermeiro; sendo que para 74% destes, a 
inserção ocorreu no período de até seis meses 
após a formatura; 85,2% em hospitais e 66,7% 
empregaram-se no município de Jundiaí. 
Fatores facilitadores: conhecimento da 
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meta e a responsabilidade que esta enseja, 
causam ansiedade em virtude da incerteza de 
como será percorrido esse caminho e quais 
ferramentas serão utilizadas. 

Na Enfermagem esses sentimentos parecem 
apresentar-se de forma intensa, pois se sabe de 
antemão que, independentemente da área de 
atuação, estará lidando com vidas humanas. 
Soma-se a isto o fato de que a inserção no 
mercado de trabalho após a conclusão de um 
curso de graduação gera preocupação no futuro 

l1profissiona . Quando e como o mercado de 
trabalho o acolherá? Onde?

O mercado de trabalho que aguarda o novo 
profissional exige conhecimento diversificado, 
que vai além das experiências vividas em 
estágios. Exige maturidade emocional e 
atitudes, que se adquirem no exercício 
profissional. Assim, o conhecimento é 
importante para superar a falta de experiência e 

2enfrentar a competitividade . 
O mercado de trabalho em Saúde enfrenta 

atualmente transformações importantes 
determinadas por políticas econômicas, 
tecnológicas e sociais. Essas transformações 
exigem das instituições de ensino reformulações 
para que os egressos das escolas atendam às 

3
novas demandas . 

Em consonância com esta ideia, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) no Art. 3º 
descrevem o perfil desejado do formando 
egresso/profissional do Curso de Graduação em 
Enfermagem:

I - Enfermeiro, com formação generalista, 
humanista, crítica e reflexiva. Profissional 
qualificado para o exercício de Enfermagem, 
com base no rigor científico e intelectual e 
pautado em princípios éticos. Capaz de 
c o n h e c e r  e  i n t e r v i r  s o b r e  o s 
problemas/situações de saúde-doença mais 
prevalentes no perfil epidemiológico nacional, 
com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões biopsicossociais dos 
seus determinantes. Capacitado a atuar, com 
senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano; e 

II - Enfermeiro com Licenciatura em 
Enfermagem capacitado para atuar na Educação 
Básica e na Educação Profissional em 

4
Enfermagem . 

Em consonância  com as  Dire t r izes 

empresa, bom desempenho nas provas escritas 
e  n o s  p r o c e s s o s  s e l e t i v o s .  F a t o r e s 
Dificultadores:  Baixo desempenho na 
entrevista e “manias” adquiridas em práticas 
anteriores na Enfermagem.

ABSTRACT 

Objective: Describe the demographic, 
academic and professional profile of graduates 
of undergraduate degree in nursing from the 
Faculty of Medicine of Jundiai; the insertion in 
the labor market and their facilitators and 
process factors. Methodology: developed in a 
municipal institution of higher education in the 
city of Jundiaí, the sample consisted of students 
who have completed the undergraduate 
program in nursing in the period of 2007- 2011 
and who agreed to participate. The data was 
collected through an electronic questionnaire 
sent by e-mail. Results: Five classes were 
graduated, with a total of 74, of whom 39 
(52.7%) responded to the questionnaire. 
D e m o g r a p h i c  p r o f i l e :  t h e r e  w a s  a 
predominance of women 37 (94.8%), white 
colored 35 (89.7%), with an average age of 23 
years and resident in urban area 29 (74.36%). 
Academic profile: most, 23 (59%), completed 
high school at public schools and 27 (69.23%) 
attended non-technical high school there. 
During nursing graduation, 94.9% of the 
graduates have some kind of extracurricular 
activity. There was great demand for Lato sensu 
courses, 26 (66.7%). Professional profile: 
During graduation, 29 (74.4%) graduates have 
maintained some employment bond as a 
technician, assistant and/or nursing Intern. Of 
the respondents, 27 (69.2%) managed to enter 
in the labor market as a nurse, of these 74% the 
insertion occurred up to six months after 
graduation, 85.2% in hospitals and 66.7% 
employed in the city of Jundiaí. Facilitating 
factors: knowledge, good performance in the 
written tests and selective processes. Difficulty 
factors: poor performance in the interview and 
habit in previous nursing experiences.

INTRODUÇÃO 

Ao ingressar no ensino superior, o aluno 
trilha um caminho que o direciona a uma meta: 
tornar-se profissional. O desejo de alcançar essa 
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(PIBIC). 
No campo da qualificação técnica, são 

oferecidas bolsas de Monitoria aos alunos que 
concluíram determinada disciplina com 
rendimento satisfatório, visando o apoio 
didático-pedagógico a outros alunos e 
professores. Neste sentido, incentiva-se a 
participação em estágios extracurriculares 
oferecidos no próprio Hospital Universitário ou 
e m  o u t r a s  i n s t i t u i ç õ e s  d a  c i d a d e , 
proporcionando ao aluno a oportunidade de 
amadurecimento profissional, melhor visão do 
mercado de trabalho e aprendizagem adquirida 
na vivência profissional. 

Na rotina dos alunos, os estímulos à prática 
são articulados a ações de cidadania em projetos 
de desenvolvimento socioeducacional, 
realizados em escolas, creches, hospitais 
envolvendo grupos de adolescentes, mães, 
gestantes, idosos, em inúmeros projetos de 
extensão de iniciativa dos próprios estudantes, 
de docentes ou de outras instituições que 
buscam parceria de atividades junto à 
população. 

Visando o plano de carreira da Enfermagem, 
a Faculdade oferece ainda Pós-graduação lato 
sensu nas áreas de Terapia Intensiva do Adulto e 
Neonatal, Geriatria e Gerontologia, Saúde 
Coletiva com ênfase em Saúde da Família e pós-
graduação em Reprodução Assistida (parceria 
com a Associação Instituto Sapientiae). A FMJ 
ainda possui Programa de Mestrado Acadêmico 

6em Ciências da Saúde .
Hoje a FMJ é reconhecida na região por 

p o s s u i r  u m  d o s  m e l h o r e s  c u r s o s  d e 
Enfermagem, ao atender às exigências do 
mercado de trabalho, formando profissionais 
com uma visão ampla na assistência prestada. 
Esse reconhecimento foi confirmado pela 
última avaliação do ENADE (Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes) em 2010, onde 
obteve nota quatro, comparando-se às melhores 
faculdades do país. Dos 139 cursos de 
graduação em Enfermagem do estado de São 
Paulo, cadastrados no MEC, apenas 14 (10%) 
alcançaram conceitos 4 e 5, sendo o da FMJ o 

7
único na cidade de Jundiaí . 

As instituições de ensino têm um papel 
fundamental  na formação dos futuros 
enfermeiros que serão inseridos no mercado de 
trabalho. Sendo assim, torna-se imprescindível 
conhecer como esses profissionais têm sido 

Curriculares, o Curso de Graduação de 
Enfermagem da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí (FMJ) elaborou seu currículo a fim de 
contribuir para a formação de um enfermeiro 
competente, ou seja, capaz de desenvolver 
habilidades assistenciais, gerenciais, na 
pesquisa e no ensino. 

Retrospectivamente, o curso superior de 
graduação em Enfermagem da FMJ, iniciado 
em agosto de 2003, formou cinco turmas de 
enfermeiros e tem como proposta formar 
profissionais atuantes, compreendendo a 
natureza humana em suas dimensões, 
expressões e fases evolutivas; incorporar a arte / 
ciência do cuidar como instrumento de 
interpretação profissional; desenvolver 
formação técnico-científica que confira 
qua l idade  ao  exerc íc io  p rof i s s iona l ; 
compreender o perfil epidemiológico da 
população; atuar na assistência à saúde do 
idoso, adulto, mulher, adolescente e criança; ser 
capaz de diagnosticar e solucionar alguns 
problemas de saúde; assumir compromisso 
ético, humanístico e social com o trabalho 
multiprofissional em saúde; atuar em diferentes 
cenários da prática profissional; identificar 
necessidades coletivas de saúde da população; 
i n t e r v i r  n o  p r o c e s s o  s a ú d e - d o e n ç a , 
responsabilizando-se pela assistência/cuidado 
de enfermagem em seus diferentes níveis de 

5atenção a saúde entre outros . 
O corpo docente das áreas biológicas básicas 

é formado por profissionais que também 
ministram aulas no curso de Medicina. As 
disciplinas específicas e os estágios são 
acompanhados exclusivamente por professores 
enfermeiros. Cerca de 80% dos docentes são 
mestres e doutores que atuam na assistência, na 
gestão, na pesquisa e no ensino e que buscam 
incentivar a produção científica do aluno. Isto 
permite ao estudante ter um aporte teórico 

6articulado à prática . 
Desde o início do curso, são apresentadas 

aos alunos as atividades oferecidas na faculdade 
com a finalidade de ampliar a visão do futuro 
profissional. Após o contato com disciplinas 
básicas como Fisiologia e Anatomia, o aluno 
tem aulas de Metodologia Científica, a qual 
dará suporte ao estudante em pesquisas 
científicas. Nesta direção, o aluno tem a 
oportunidade de participar do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
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10
Enfermagem na FMJ no período de 2007-2011 . 
Definiu-se esse período, pois a primeira turma 
concluiu o curso em 2007 e a última em 2011. 

Na tentativa de localizar esses egressos, foi 
solicitado ao responsável técnico da instituição, 
os seguintes dados sociodemográficos: nome 
completo, ano de formatura, telefone (fixo e/ou 
móvel) e endereço eletrônico. Mediante estas 
informações, foi feito o primeiro contato por 
telefone e/ou e-mail com o egresso, cuja 
finalidade foi convidá-lo a participar do estudo, 
apresentar o projeto de pesquisa, explicar a 
proposta, verificar sua disponibilidade em 
participar e o tipo de instrumento (versão papel 
ou eletrônica) de sua preferência para responder 
ao questionário. 

Para os egressos não encontrados, foi 
realizada uma busca ativa em quatro sites de 
relacionamento por meio do nome completo 
(Facebook, Orkut, Twitter, Linkedln). Outra 
forma u t i l i zada  fo i  a  ind icação  e /ou 
disponibilização dos contatos pelos próprios 
participantes da pesquisa (colegas de curso). 

O instrumento foi criado nas versões 
impressa e eletrônica, sendo composto por três 
partes: a primeira referiu-se à variável 
sociodemográfica,  a  segunda a  dados 
acadêmicos e a terceira a dados profissionais. 
Para construir o instrumento na versão 
eletrônica, a pesquisadora se cadastrou no 
Google Docs (pacote de aplicativos do Google 
que permite armazenar arquivos) onde foram 
digitadas as questões criadas para a coleta dos 
dados. 

Para fins de teste, o questionário foi enviado 
para três egressos de Enfermagem de outras 
instituições, formados no mesmo período e para 
dois docentes atuais do curso. Após serem 
realizadas as adequações sugeridas,  o 
questionário foi enviado aos egressos, por meio 
do endereço eletrônico pessoal (e-mail), 
fornecido pelos mesmos no momento do contato 
telefônico. Todos os egressos preferiram a 
versão eletrônica. O prazo máximo estipulado 
de devolução foi de sete dias, a partir da data do 
envio. 

Na véspera de expirar a data limite, foi 
postada via Facebook uma mensagem, 
relembrando a data de expiração aos que 
gostariam de participar e ainda não o tinham 
feito. 

O recebimento dos quest ionários  e 

absorvidos nesse cenário. Esse conhecimento 
oferece parâmetros para as escolas atenderem 
às novas exigências geradas pelo mercado de 
trabalho e também para responderem às 
demandas sociais de saúde e contribuir para a 

8transformação da sociedade . 
Neste contexto, considerando que o Curso 

superior de Graduação de Enfermagem da FMJ 
tem a responsabilidade de preparar o 
enfermeiro para o mercado de trabalho e dada a 
ausência de pesquisa acerca do destino dos 
egressos deste curso, alguns questionamentos 
foram feitos: 

· Qual é o perfil sociodemográfico, 
acadêmico e profissional desses egressos? 

· Como se deu a inserção no mercado de 
trabalho? 

· Quais são os fatores facilitadores e 
dificultadores enfrentados pelos egressos para 
se inserirem no mercado de trabalho? 

OBJETIVOS

Objetivo Geral 
· Descrever o perfil sociodemográfico, 

acadêmico e profissional dos egressos do Curso 
superior de Graduação em Enfermagem (2007 a 
2011) da Faculdade de Medicina de Jundiaí e 
sua inserção no mercado de trabalho. 

Objetivos Específicos 
· C a r a c t e r i z a r  o s  e g r e s s o s  d e 

Enfermagem por meio das variáveis : 
sociodemográfica, acadêmica e profissional. 

· Verificar a inserção ou não desses 
egressos no mercado de trabalho. 

· Identificar os elementos facilitadores e 
dificultadores desses egressos para se inserirem 
no mercado de trabalho. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 
9quantitativa , desenvolvido em uma autarquia 

municipal voltada para o ensino superior, de 
caráter privado, localizada na cidade de Jundiaí, 
Estado de São Paulo. 

Houve anuência da Coordenação do Curso 
de Enfermagem da FMJ e do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). 

A população foi constituída por alunos que 
concluíram o Curso superior de Graduação em 
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Os ex-alunos que participaram da pesquisa, 
responderam a quase todas as perguntas, exceto 
as questões abertas relacionadas aos fatores 
facilitadores e dificuldades encontradas para se 
inserirem no mercado de trabalho. Talvez este 
fato tenha ocorrido por ser tratar de uma questão 
aberta. 

Perfil Sociodemográfico dos Egressos do 
Curso de Enfermagem da FMJ 

Conforme apresentado na Tabela 2, 
verificou-se que houve predomínio de mulheres 
37 (94,8%), solteiras (82%), da cor branca 35 
(89,7%), com idade média de 23 anos e 
moradoras em zona urbana 29 (74,36%).

monitoramento dos dados foi realizado pela 
pesquisadora e uma colaboradora no período de 
01 a 20/10/2012.  

Após o recebimento dos dados via e-mail, a 
autora fez um levantamento parcial dos mesmos 
e identif icou que 29 (39,2%) haviam 
respondido  à  pesquisa .  Diante  des ta 
percentagem, fez uma segunda rodada de 
coletas, estipulando o mesmo prazo para 
devolução (sete dias), a partir da data do 
reenvio. 

Ao término das duas rodadas, os dados 
foram armazenados em planilha eletrônica no 
formato Excel, tratados estatisticamente 
(frequência relativa e absoluta) e apresentados 
em forma de tabelas e gráficos na discussão dos 

10
resultados . 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todas as variáveis apresentadas levaram em 
conta a amostra de 39 egressos. 

Caracterização dos egressos
Ao longo do período estudado, de 2007 a 

2011, formaram-se 74 alunos de Graduação no 
Curso superior de Enfermagem da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí em cinco turmas 
diferentes. 

Na primeira turma (2007) formaram-se 23 
alunos; dos quais 6 não foram encontrados, 17 
questionários foram enviados e 10 respondidos 
(58,8%). Na segunda turma (2008) concluíram 
o curso de Enfermagem 11 alunos, destes quatro 
não foram encontrados para participarem da 
pesquisa, sete questionários foram enviados e 
seis questionários foram respondidos (85,7%). 
Na terceira turma, oito alunos se formaram em 
2009, todos foram encontrados, e cinco (62,5%) 
responderam ao questionário. Na turma de 
2010, todos os 15 alunos foram encontrados e 
receberam o questionário, dos quais oito 
(53,3%) responderam. A quinta turma (2011) 
teve 17 formandos de Enfermagem, enviou-se o 
questionário para todos os egressos, destes 10 
(58,8%) responderam. Assim sendo, a amostra 
totalizou 39 egressos (52,7% do total de 
formandos) do Curso superior de Graduação em 
Enfermagem. No que tange à relação 
[questionário respondido/questionário 
enviado], houve uma taxa de resposta de 61% 
(39/64), conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição dos egressos por turmas segundo 
os critérios de inclusão e exclusão, Curso superior de 
Graduação em Enfermagem-FMJ, Jundiaí, SP, 2007-
2011.

Tabela 2: Distribuição dos egressos do Curso superior de 
Enfermagem-FMJ participantes da pesquisa, segundo 
gênero, faixa etária, estado civil, cor e moradia. Jundiaí-
SP, 2007-2011.
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No tocante ao gênero e estado civil, os 
resultados desta pesquisa estão em consonância 

1,8,11com estudos anteriores . 
Na história da Enfermagem, a primeira 

associação é a identificação da profissão com a 
figura feminina. É comum encontrar em textos 
acadêmicos e jornalísticos, imagens que 
revelam a Enfermagem como ação exercida por 
mulheres. As representações que definiram a 
profissão como sendo mais apropriada para 
mulheres interferiram na formação da 
identidade profissional, principalmente no 
Brasi l ,  onde as  pr imeiras  escolas  de 
enfermagem buscavam selecionar um 
determinado tipo ideal de mulher, ou seja, 
branca, culta, jovem e saudável. Sendo assim, 
não incluía homens e tampouco mulheres 

12-15negras . 
Embora  a inda  se j a  uma  p ro f i s são 

predominantemente feminina, o interesse do 
gênero masculino pela profissão demonstra que 
as concepções sobre a Enfermagem estão 
mudando, deixando para trás a imagem de uma 
profissão exclusivamente feminina. Na Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (EERP-USP), a 
maioria dos alunos que cursam enfermagem é 
de mulheres, em sua maioria solteira, entretanto 
tem se observado número crescente de alunos 
do gênero masculino ingressantes e a 
concorrência por vaga tem se tornado cada vez 

3
mais evidente . Neste estudo, observou-se 
pequena participação masculina no curso. 

Ainda na Tabela 2, a idade variou de 17 a 42 
anos, com média de 23 anos. Pode-se verificar, 
portanto, que a maioria dos alunos ingressantes 
no Curso de Enfermagem da FMJ faz parte da 
geração Y, ou seja, aqueles indivíduos que 
nasceram a partir de 1978, sendo considerados 
filhos da tecnologia, pois representam a 
primeira geração da história mergulhada na 
interatividade, hiperestimulação e ambiente 
digital. 

O conceito de geração remete a uma 
identidade comum e a um determinado 
posicionamento de indivíduos dentro de um 
tempo social e histórico. Portanto, somente a 
data de nascimento não determina uma geração. 
Dois elementos são essenciais na constituição 
de uma geração: a ocorrência de eventos que 
quebram a continuidade histórica e a vivência 
deste momento por membros de um grupo 

etário cujo processo de socialização não tenha 
sido concluído e tenha sido decisivo no 
estabelecimento de certos modos de pensar e 

16
viver . 

As rápidas e constantes mudanças nos meios 
de comunicação ocorrida nas últimas décadas é 
um exemplo de fato histórico e social que 
contribuiu para a constituição da geração Y. É 
uma geração bem mais informada, com nível de 
educação mais elevado que as gerações 
anteriores, e que se destaca pela permanente 
conexão com algum tipo de mídia, sendo 
habituados às mudanças, valorizando a 
diversidade. São pessoas curiosas e alegres, 
flexíveis e colaboradoras. 

No trabalho, a geração Y enfrenta o desafio 
com diversão, preferindo o ambiente informal, a 
transparência e a liberdade, buscando o 
aprendizado constante e não tendo medo da 
rotatividade de empregos. Esta geração busca 
nas organizações a liberdade para uso de seus 

17,18conhecimentos e suas habilidades . 
No que se refere à idade de ingresso, os 

resultados na literatura são variáveis. Püschel e 
cols. (2009) encontraram idade média de 27 
anos (variação de 21 a 47 anos), Wetterich e 
Melo (2007) verificaram que aproximadamente 
92% tinham menos que 22 anos e Shinyashiki e 
cols. (2006) encontraram idade média de 

3,8,19ingresso de 21,58 (17 a 45 anos) . 
A idade entre 18 e 20 anos é considerada para 

alguns autores como final da adolescência, fase 
que propicia tomada de decisões e também é 
q u a n d o  o  j o v e m  c o m e ç a  a  a s s u m i r 

3responsabilidade pelo trabalho . 
Nesse estudo, a possível causa em relação ao 

número pequeno de estudantes de Enfermagem 
com mais de 23 anos e casados, pode estar 
relacionada com a estruturação do curso no 
período vespertino, com atividades acadêmicas 
distribuídas pelos períodos matutino e 
vespertino, o que poderia ser um fator 
dificultador ao indivíduo casado ou que precisa 

3,20
trabalhar . 

Santos e Sanna (2003) identificaram a 
presença significativa de adultos mais velhos, 
mesmo nas turmas recém-formadas, o que 
indicou que a maioria dos egressos já era 
trabalhador antes de cursar a faculdade ou, que 

12
pelo menos, já possuía obrigações familiares . 

Um dado que chamou a atenção foi que quase 
um quarto da amostra mora na zona rural. Este 
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fato talvez esteja relacionado a questões de 
ocupação geográfica na cidade de Jundiaí, com 
a existência de muitas chácaras e sítios, que 
resistiram ao processo de urbanização e de 
industrialização da região. 

Perfil Acadêmico dos Egressos do Curso 
superior de Enfermagem da FMJ

A maioria, 23 (59%), concluiu o ensino 
médio em escolas públicas e 27 (69,23%) 
cursaram o ensino médio não técnico (Tabela 
3). 

Estudo desenvolvido em 2006 aponta para 
resultado semelhante. No contexto de 
instituição particular, 56% dos alunos foram 
provenientes de escolas públicas, enquanto 

19
apenas 8% de escolas privadas . Já numa 
pesquisa realizada na Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo campus de Ribeirão 
Preto, a maior parte (80%) dos ingressantes em 
2005, concluíram o ensino médio em escolas 

21
privadas .

Durante a Graduação em Enfermagem, 94,9 
% dos egressos (respondentes) da FMJ 
r e a l i z a r a m  a l g u m  t i p o  d e  a t i v i d a d e 
extracurricular. As atividades mais citadas 
foram: em primeiro lugar com 25,2%, 
Congressos/ Jornadas; em segundo lugar com 
16,5%, Monitor ias ,  Ligas  e  Estágios 
Extracurriculares e em terceiro lugar com 9,7%, 
curso de extensão e atualização (Tabela 4). 

Observa-se que praticamente todos os 
alunos realizaram pelo menos um tipo de 
atividade extracurricular sendo que a maioria 
p a r t i c i p o u  d e  v á r i a s  a t i v i d a d e s 
simultaneamente. Este dado demonstra que o 
aluno de graduação em enfermagem tem uma 
preocupação em incentivar atividades que 
p r o p i c i e m  u m  d e s e n v o l v i m e n t o  d e 
competências em contextos diferentes. Além 

disso, um fato que pode ser determinante deste 
achado talvez esteja relacionado ao perfil 
sociodemográfico do alunado e do ciclo de 
geração à qual pertence, a geração Y.

 Houve grande procura por cursos de pós- 
graduação lato sensu, 26 (66,7%), as principais 
áreas de Especialidades escolhidas pelos 
egressos foram: Terapia Intensiva cinco 
(19,3%); Enfermagem do Trabalho quatro 
(15,5%); Docência/Licenciatura seis (23,2%), 
Cardiologia e Urgência/Emergência dois 
(7,7%). Cabe destacar entre estas especialidades 
escolhidas, três (11,6%) egressos cursam a 
m o d a l i d a d e  d e  A p r i m o r a m e n t o  e m 
Enfermagem. Esta modalidade está sendo 
realizada no Instituto do Coração (INCOR), 
exige dedicação exclusiva e é financiada com 
bolsa-auxílio. Normalmente esta modalidade de 
especialização propicia uma prática embasada 
na realidade do campo escolhido. 

Em nosso estudo, embora haja especialidade 
relacionada ao ensino, não houve menção de 
pós-graduação stricto sensu. Talvez este fato 
esteja relacionado ao tempo de formatura, uma 
vez que a primeira turma tem apenas cinco anos. 
Outro dado pode estar relacionado ao fato de que 
até 2011 não havia um curso de pós graduação 
stricto sensu na cidade. Embora não seja pré-
requisito a realização de uma pós-graduação 
la to  sensu,  o  mais  comum é rea l izar 
primeiramente a especialização (pós-graduação 
lato sensu) na enfermagem. 

Embora a amostra seja pequena, o que 

Tabela 3: Distribuição dos egressos do Curso superior de 
Enfermagem da FMJ, onde concluíram  o Ensino médio 
segundo o tipo de ensino, Jundiaí, SP. 2003-2011.

Tabela 4: Distribuição das atividades realizadas pelos 
egressos durante a Graduação do Curso de Enfermagem 
da FMJ, SP. 2007-2011.
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dificulta a comparação com outros estudos, 
destaca-se que os egressos claramente optaram 
por especializações relacionadas a atividades 
hospitalares e de ensino.

Perfil Profissional dos Egressos do Curso 
de Enfermagem da FMJ 

Durante a graduação, 29(74,4%) egressos 
mantiveram algum vinculo empregatício como 
Técnico,  Auxi l iar  e /ou Estagiár io  de 
Enfermagem.

Os resultados apresentados na Tabela 6 
condizem com estudos em que grande parte dos 
estudantes ao se inserirem no ensino superior 
mantinham algum vínculo empregatício na área 

14,22da Enfermagem . 
Dos egressos respondentes, 27 (69,2%) 

conseguiram se inserir no mercado de trabalho 
como Enfermeiros; destes, 23 (85,2 %) foram 
para o hospital e três (11,1%) foram para 
atividades extra-hospitalares (Assistência 
Domiciliar, Atenção Primária de Saúde e 
Ensino). Dos que foram para área hospitalar, 20 
(87%) atuaram na assistência, um (4,3%) na 
auditoria e dois (8,7%) na gestão. 

No estudo de Colenci & Berti (2012), em 
relação à inserção no mercado de trabalho, 
55,76% entraram no mercado e 50% atuavam na 

22área Hospitalar . 
Em relação ao tempo entre formatura e início 

da atividade de Enfermeiro, 74% dos egressos se 
inseriram no mercado de trabalho em até seis 
meses após a formatura. Destes, um egresso se 
empregou com um mês de formado, três 
(11,1%) com intervalo de tempo entre dois e três 
meses e nove (33,3%) entraram no mercado 
num período de tempo entre 3 e 6 meses, 8 (29,6 
%). No que tange ao local de trabalho, 66,7% 
empregaram-se no próprio município de 
Jundiaí. 

Carrijo (2007) revela em sua pesquisa que o 
período de início das atividades profissionais foi 
de um a três meses para 87,8%, segundo Santos 
& Sanna (2003) 63,7% dos egressos entraram no 
mercado até três meses após a graduação, Nakao 
(2005) aponta que 83,3% se empregaram até 
seis meses e Püschel (2009) que 45,1% dos 
egressos levaram menos de três meses para se 

1,8,11,12
inserir no mercado de trabalho . 

No nosso estudo, a forma de inserção se deu 
por meio de processo seletivo em oito (29,6%) 
egressos, através de prova escrita e entrevista. 

Estudo de Santos e Sanna (2003) revela que 
as etapas dos processos seletivos mais citados 
foram prova escrita 82,5% seguida de 
entrevistas 52,5%. No estudo de Nakao (2005 ) 

11,12
foram testes e entrevistas 34% . 

Em relação ao número de empregos, média 
salarial e carga horária, temos que 18 (46,2%) 
egressos  mantêm apenas  um v íncu lo 
empregatício, 12 (30,8%) têm uma média 
salarial de 4 a 6 salários mínimos e 10 (25,6%) 
egressos trabalham em média de 30 a 40 horas 

Tabela 5: Cursos de pós-graduação realizada pelos 
egressos do Curso superior de Enfermagem da FMJ, 
segundo especialidade, Jundiaí-SP. 2007-2011.

Tabela 6: Vínculo empregatício mantido durante a 
Graduação de Enfermagem pelos egressos da FMJ 
participantes do estudo. Jundiaí-SP, 2007-2011.
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semanais. 
O  e s t u d o  r e a l i z a d o  n a  E s c o l a  d e 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP aponta que 
61% dos egressos mantêm apenas um vínculo 
empregatício, com uma média salarial de 3 a 5 

11
salários mínimos . 

Com relação aos fatores facilitadores, 19 
(48,7%) participantes da pesquisa consideraram 
um bom desempenho nas provas escritas como 
um ponto facilitador no processo seletivo; 15 
(38,4%) pontuaram um bom desempenho na 
entrevista e 5(10,3%) o conhecimento prévio da 
empresa como um diferencial. 

No tocante aos fatores dificultadores, 15 
(38,5%) egressos citaram como principal 
aspecto dificultador o baixo desempenho na 
entrevista, seis (15,3%) apontaram o fato de ter 
experiência anterior na Enfermagem. Esta 
úl t ima estar ia  l igada a  "manias"  que 
dificultariam a adaptação à empresa. Por fim, 
31(79,4%) referiram não ter dificuldades na 
inserção no mercado de trabalho. 

Em relação à formação acadêmica, 74,4% 
dos egressos, no final da graduação, referiram 
que se sentiam preparados para enfrentarem o 
primeiro emprego. 

Dados semelhantes foram evidenciados no 
estudo de Carrijo et al. (2007) onde 80,5% dos 
egressos sentiam-se preparados para o mercado 

1de trabalho e o primeiro emprego . 

CONCLUSÃO 

Entre 2007 e 2011, formaram-se 74 alunos de 
Graduação no Curso superior de Enfermagem 
da Faculdade de Medicina de Jundiaí em cinco 
turmas. 

Quanto ao perfil sociodemográfico, houve 
grande predomínio de mulheres, brancas, 
solteiras, pertencentes à geração Y e residentes 
em zona urbana. 

No concernente ao perfil acadêmico, a 
maioria concluiu o ensino médio não técnico em 
escolas públicas. Durante a Graduação em 
Enfermagem, mais de 90% dos egressos 
r e a l i z a r a m  a l g u m  t i p o  d e  a t i v i d a d e 
extracurricular. Após a graduação, a maioria deu 
continuidade à formação com cursos de 
especialização. 

No que se refere ao perfil profissional, 
praticamente dois terços dos egressos 
mantiveram algum vínculo empregatício 

específico na área da Enfermagem enquanto se 
graduavam. Dos respondentes, mais da metade 
se inseriu como Enfermeiro no mercado de 
trabalho em até seis meses após a formatura, 
havendo um predomínio nas áreas hospitalares 
de Jundiaí. 

Os egressos elencaram como fatores 
facilitadores para inserção no mercado o 
conhecimento prévio da empresa e o bom 
desempenho nas provas escritas e nos processos 
seletivos. Por sua vez, os egressos relataram 
baixo desempenho nas entrevistas e a 
pe r s i s t ênc ia  de  “man ias”  adqu i r idas 
preteritamente no exercício da Enfermagem, 
como fatores dificultadores. 
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RELATO DE CASO

ABSTRACT

In the outpatient hernias - General Surgery, 
Faculty of Medicine Jundiaí (FMJ - Sao Paulo), 
a male patient 45 years old was referred for 
treatment by the presence of bilateral inguinal 
bulging. On physical examination, we noticed 
the presence of palpable masses in the inguinal 
region and the absence of testes in the scrotum. 
Therefore, it was diagnosed with bilateral 
cryptorchidism. Due to the low incidence of this 
type of case, a larger study with a literature 
review was done on this subject.

INTRODUÇÃO

Criptorquidismo é a denominação genérica 
que descreve a localização extraescrotal do 
testículo, representando a anormalidade genital 
mascul ina mais  frequente.  Eles  estão 
localizados em algum ponto do seu trajeto 

1ontogenético . A migração testicular ocorre em 
fases que se completam no final da gestação, 
entre a 32ª e a 36ª semanas de gestação. 

Os testículos formam-se no nível do pólo 
inferior dos rins e descrevem um trajeto 
descendente até o escroto. Tal trajeto inicia-se 
pelo espaço retroperitoneal, junto à coluna 
lombossacra, continuando pelo anel inguinal 
profundo, canal inguinal, anel inguinal 
superficial, até localizar-se definitivamente no 
escroto. Em circunstâncias normais, ao 
nascimento, os testículos já alcançaram sua 
posição no escroto. Portanto, a incidência do 
criptorquidismo em recém-nascidos está 

2relacionada à duração da gestação . 
Normalmente ,  o  c r ip torquid ismo é 

classificado segundo Longui (2005) da seguinte 
maneira: testículo palpável e não palpável. 
Quanto ao primeiro, se ele está em trajeto 
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RESUMO

No ambulatório de Hérnias - Cirurgia Geral 
da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ - 
São Paulo), um paciente masculino de 45 anos 
foi encaminhado para atendimento por 
presença de abaulamento inguinal bilateral. No 
exame físico, notou-se a presença de massas 
palpáveis em região inguinal e ausência de 
testículos no escroto. Assim sendo, foi feito 
diagnóstico de criptorquidia bilateral. Devido à 
baixa incidência desse tipo de caso, um estudo 
m a i s  a b r a n g e n t e ,  c o m  u m a  r e v i s ã o 
bibliográfica, foi feito sobre este assunto. 

Criptorquidismo e hérnia inguinal bilateral em paciente de 45 anos de idade. 

Bilateral cryptorchidism and inguinal hernia in a patient 45 years old. 

Palavras-chave: Criptorquidia; Tumor Testicular; Tumor de Células de Leydig; Hérnia; Hérnia Inguinal. 
Key words: Cryptorchidism; Testicular Tumors; Leydig Cell Tumor; Hernia; Inguinal Hernia. 
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procedência atual de Jundiaí, São Paulo, foi 
encaminhado ao Ambulatório de Especialidades 
Médicas da Faculdade de Medicina de Jundiaí 
( F M J ) ,  J u n d i a í ,  S ã o  P a u l o ,  B r a s i l , 
e s p e c i f i c a m e n t e  a o  a m b u l a t ó r i o  d e 
Coloproctologia, por presença de abaulamento 
inguinal bilateral (Figura 1).

Em consulta (maio/2011), paciente referia 
que há oito meses havia iniciado episódio de dor 
leve, em queimação, em região inguinal direita, 
que piorava aos esforços e melhorava ao 
repouso. 

Depois de um mês, notou que surgiu um 
abaulamento nessa região, que ficava mais 
proeminente também aos esforços. Assim, os 
sintomas pioraram  até o momento da consulta. 

Relatava também que, desde que nasceu, 
apresentava os dois testículos fora do escroto. Já 
havia procurado outro serviço médico (pronto-
socor ro ) ,  onde  hav ia  s ido  fe i to  uma 
ultrassonografia de ambas as regiões inguinais, 
que teve como resultado (16/11/2010): Região 
inguinal direita: Presença de hérnia inguinal e 

normal, pode ser considerado retrátil, retido 
(intracanalicular, pré-escrotal), e se está em 
trajeto anormal, inguinal, pubopeniano, 
perineal, femural ou transverso. Quando o 
testículo não é palpável, pode estar localizado 
no abdome (intra-abdominal; criptorquidismo 
ve rdade i ro )  ou  pode  se r  inex i s t en te 

2
(anorquismo) . 

A s  c o m p l i c a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  d o 
cr iptorquidismo estão principalmente 
relacionadas ao grau de anormalidade da 
localização testicular. Podem ser agudas, como 
a torção ou maior propensão ao trauma, ou 
crônicas, como a esterilidade, maior risco 
n e o p l á s i c o  e  i n s u f i c i e n t e  p r o d u ç ã o 
androgênica. 

Podem ainda serem observadas repercussões 
psicológicas secundárias ao escroto vazio, à 
possível esterilidade e às dúvidas dos familiares 
e pacientes quanto à influência da doença sobre 

2o desempenho sexual .

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é fazer o relato de 
um caso que apresenta uma doença incomum 
em nosso meio, a fim de correlacionar tal caso 
com a literatura e obter mais informações sobre 
este achado, como ocorrência de outros casos, 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e 
prognóstico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Como material e métodos, fizemos a 
intervenção e a revisão bibliográfica sobre os 
diversos assuntos inclusos neste caso. 

Para isso, foram pesquisados livros e revistas 
do acervo da Biblioteca da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí (FMJ - São Paulo - Brasil) 
e artigos de sites, revistas e jornais de 
bibliotecas eletrônicas, como Uptodate e 
Pubmed. 

Vale ressaltar que o paciente também 
assinou um termo de consentimento e estava 
ciente da publicação.

RESULTADOS

Paciente P.C.M., 45 anos, masculino, negro, 
natural do Sul de Minas Gerais e com 
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Figura 1: Tumorações inguinais bilaterais e escroto vazio 
sem  os testículos (x5).
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testículo direito criptorquídico, com área 
nodular parenquimatosa, indistinguível 
ultrassonograficamente entre processo 
expansivo e processo infeccioso local; Região 
inguinal esquerda: Testículo esquerdo 
criptorquídico com sinais de microlitíase 
discreta. 

Das informações sobre os diversos 
aparelhos, referiu a perda de 7kg em um ano, 
devido ao fato de estar comendo menos devido 
ao abaulamento e urgincontinência quando este 
se tornava maior. Nos antecedentes pessoais, 
relatou hernioplastia umbilical em 1996 e nos 
antecedentes familiares, pais falecidos (mãe aos 
52 anos por AVC e pai aos 65 anos por causa 
desconhecida); negava antecedente familiar de 
câncer. Não fazia uso de nenhum medicamento 
e negava tabagismo e etilismo. 

Assim, o paciente foi encaminhado ao 
ambulatório de Hérnias, Cirurgia Geral da FMJ, 
Jundiaí, São Paulo, Brasil. 

Ao exame físico dessa consulta, ele 
apresentava-se em bom estado geral, corado, 
hidratado, acianótico, anictérico, afebril, com 
pressão arterial de 125x80 mmHg, pulso de 80 
bpm (simétrico e rítmico) e boa perfusão 
periférica. 

Os exames dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular  estavam normais ,  sem 
alterações. No exame do abdome, este se 
apresentava plano, flácido, com ruídos 
hidroaéreos presentes, indolor à palpação. 
Notava-se, à direita, presença de abaulamento 
de grande volume em região inguinal e testículo 
criptorquídico nessa região; e à esquerda, 
presença de outro abaulamento, agora de 
pequeno volume, em região inguinal e testículo 
criptoquídico nesse mesmo local. Foi dada 
como hipótese diagnóstica, criptorquidia 
bilateral com testículos em região inguinal. 

Foram solicitados exames laboratoriais 
( tes tos terona tota l ,  a l fafe toproteína) , 
espermograma e exames pré-operatórios. O 
paciente retornou (julho/2011) com exames, 
cujos resultados foram (valores de referências 
tirados dos próprios exames trazidos pelo 
paciente): 

- Espermograma recente: Aspecto opaco 
leitoso; Liquefação secundária: 27 minutos; 
Viscosidade: normal; Volume: 0,5 ml; Não 
foram observados espermatozóides após a 

centrifugação; pH: 8,0; Leucócitos: 1920/mm³ 
(Neut ró f i los :  61%,  L infóc i tos :  30%, 
Monócitos: 9%); Hemácias: 800/mm³; Fungos e 
protozoários: ausentes. 

Valores de referência de espermograma: 
Aspecto: habitual; Liquefação: no máximo após 
30 minutos; Viscosidade: normal; Volume: 2,0 a 
5,0 ml; Espermatozóides: superior a 20 
milhões/ml, superior a 40 milhões no volume 
total; pH: 7,5 - 8,0; Leucócitos: inferior a 1 
milhão/ml; Hemácias: ausentes. 

- DHL (valor de referência: 240 - 480U/mL): 
218u/ml; Beta HCG (valor de referência: menor 
2,5mUI/ml): menor que 2,0mUI/ml. 

- Alfafeto proteína (valor de referência: até 
10,5ng/ml): 4,10ng/ml e 4,20ng/ml em duas 
dosagens anteriores. 

- Testosterona (valor de referência: 300 - 
900ng/dl): 829ng/dl e 683ng/dl em duas 
dosagens anteriores. 

Assim sendo, optamos por agendar a cirurgia 
conjuntamente com a urologia, para avaliação 
de viabilidade desses testículos e concomitante 
reforço de parede abdominal inguinal bilateral. 

Em julho/2011, o paciente foi submetido à 
orquiectomia à direita, orquipexia à esquerda e 
hernioplastia. Durante os procedimentos, foi 
realizada biópsia do testículo e o material foi 
enviado para anatomopatológico (testículo 
direito de aproximadamente 2 cm de diâmetro 
com nódulo em seu interior) (Figuras 2 e 3). O 
paciente evoluiu bem no pós-operatório 
imediato, recebendo alta no dia seguinte. 

Figura 2: Nódulo encontrado no testículo direiro (x5).
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Uma semana após a alta, o paciente retornou 
ao ambulatório de Urologia da FMJ, Jundiaí, 
São Paulo, Brasil, para avaliação da cirurgia. 
Referia boa cicatrização da ferida operatória, 
negando dor ou sinal flogístico local, e ter 
retirado os pontos naquele dia. Estava em uso de 
sintomáticos. Exame anatomopatológico 
revelou na peça cirúrgica (22/07/2011): Exame 
macroscópico: testículo e cordão espermático 
pesando em conjunto 42g com testículo 
medindo 4,5 x 2,0 x 2,0 cm, com túnica 
albugínea e vaginalis de aspecto habitual. Aos 
cortes, nódulo esverdeado medindo 2,0 x 1,5 
cm, intraparenquimatoso. O restante do 
parênquima é castanho amarelado e macio. 
Epidídimo de aspecto habitual. Cordão 
espermático medindo 1,5 x 0,8 cm, de aspecto 
habi tual .  Margem de cordão l ivre  de 
comprometimento neoplásico. Produto de 
orquiepididimectomia direita: testículo 
criptorquídico com neoplasia medindo 2,0 x 1,5 
cm e caracterizada por: proliferação de células 
arredondadas, em blocos ou cordões, com 
discreto pleomorfismo nuclear; citoplasma 
eosinofílico; presença de vacúolos de gordura; 
traves fibrosas irregulares; ausência de 
infiltração da cápsula do órgão e de epidídimo. 
Margens cirúrgicas livres. O quadro pode 
corresponder a tumor de células de Leydig. 
Recomenda-se a realização de exames de 
imuno-histoquímica para complementação 
diagnóstica. 

Por esse motivo, foram solicitados exames 
para estadiamento (tomografia de abdome, 
raios-X de tórax e dosagem de alfafetoproteína e 
de beta HCG). Paciente retornou após 4 meses 
da cirurgia com resultado de exames 
laboratoriais, de imagem e inclusive o da 
imuno-histoquímica: 

- Alfafetoproteína de 2,9ng/ml (valor de 
referência: até 10,5ng/ml). - Beta HCG de 

0,1mUI/ml (valor de referência: menor que 
2,5mUI/ml). 

- Tomografia computadorizada de abdome 
total com defeito de rotação de ambos os rins, 
com pelves renais anteriorizadas; rim direito 
baixo (como o caso é de origem genética, temos 
mais um defeito dessa origem, sendo que é 
comum a presença de mais de um erro genético). 

- Raios-X de tórax sem alterações. 
- Imuno-histoquímica com anticorpos Alfa-

inibina (clone MCA951S) e Calretinina (SP-13) 
positivos. 

Desta forma, pode-se concluir tratar-se de 
um tumor de testículo direito (tumor de células 
de Leydig), encaminhando-se então o paciente 
para a oncologia clínica e pedindo retorno em 
março de 2012 com resultado de novo 
espermograma e marcadores tumorais (até a 
finalização desse trabalho, o paciente não havia 
retornado ao ambulatório). É importante 
ressaltar que revisando seu prontuário, notou-se 
o registro de dados de uma consulta em 2009, 
quando procurou o mesmo ambulatório de 
Urologia por abaulamento inguinal presente há 
6 meses naquela época. O paciente relatava que 
o aparecimento desse abaulamento inguinal era 
aos esforços e quando se alimentava em 
excesso, sem dor ou sinais flogísticos no local. 
Ele havia ido ao posto de saúde a fim de realizar 
a cirurgia, quando foi encaminhado ao 
ambulatório por "testículos altos" (fora do 
escroto), desde o nascimento. Referia que nunca 
havia realizado nenhum tratamento e que isso 
n ã o  o  i n c o m o d a v a .  Tr a z i a  e x a m e s : 
Ultrassonografia testicular (12/03/09): Exame 
ecográfico sugestivo de criptorquidia bilateral. 

Durante essa consulta, foram solicitados 
exames  (a l fafe toprote ína ,  be ta  HCG, 
espermograma e testoterona total) e o paciente 
foi encaminhado ao ambulatório de Hérnias da 
FMJ (Jundiaí - São Paulo - Brasil) para cirurgia 
em conjunto, pedindo para que retornasse com 
os exames, condutas totalmente adequadas para 
o caso, porém o paciente não as cumpriu: dessa 
consulta para a resolução do caso, passaram-se, 
praticamente dois anos. 

O  m o t i v o  d e s t e  o c o r r i d o  n ã o  f o i 
determinado, porém o lado emocional e social 
relacionado a esse caso pode ter grande 
importância, o que poderia explicar em parte o 
ocorrido de o paciente ter abandonado o 
tratamento por tanto tempo, como discutiremos 
a seguir. 

Figura 3: Comparação do tamanho de toda a peça retirada 
com o do cabo do bisturi (x5).
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O criptorquismo corresponde à localização 
extraescrotal do testículo, atingindo cerca de 
3% dos recém-nascidos e 0,5 a 1,0% dos 

3
adultos . Os testículos situam-se fora do escroto, 
porém estão localizados em algum ponto do seu 

1
trajeto ontogenético . Geralmente é um achado 
clínico isolado, porém em 10% dos casos pode 
estar associado a disfunções hipotalâmico-
h i p o f i s á r i a s ,  d o e n ç a s  g e n é t i c a s  o u 
embrionárias. Sua associação com outras 
anormalidades genitais, como a hipospádia e o 
micropênis, aumenta a probabilidade de se 

4tratar de um estado interssexual . 
A criptorquidia é bilateral em 10 a 25% dos 

casos e as unilaterais do lado direito são mais 
comuns. Aproximadamente 12 a 15% dos 
pacientes com criptorquidia têm história de 
criptorquidismo na família. A ausência do 
testículo no escroto produz uma anomalia 
visível na genitália externa (deformação 
escrotal). Esta alteração estética pode provocar 
alterações psicológicas, caracterizadas por 

2
distúrbios de conduta sexual e social . A exata 
descrição da localização testicular em repouso e 
sua mobilidade durante o exame físico são 
essenciais para o adequado diagnóstico, 
tratamento e prognóstico evolutivo. O 
criptorquismo é uma anormalidade de 
diagnóstico exclusivamente clínico, durante o 
exame físico dos genitais. 

Cada testículo é classificado quanto a ser 
palpável ou não e quanto a estar ou não no 
trajeto normal de migração. A obesidade 
representa um fator que dificulta a detecção 
testicular e o reconhecimento da presença de 

2hérnia inguinal associada . À inspeção, é 
possível observar hipoplasia escrotal , 
assimétrica ou simétrica, sugerindo uma 
predominante posição extraescrotal dos 
testículos. Quando um exame físico adequado 
não consegue reconhecer a localização gonadal, 
esta pode ser intra-abdominal ou mesmo não 
existir. O diagnóstico complementar por 
exames de imagem tem valor limitado e os 
diversos métodos utilizados para a localização 
de um testículo não-palpável possuem baixa 

2sensibilidade . 
A ultrassonografia tem um custo/benefício 

melhor e habitualmente permite a detecção de 
testículos localizados junto ao anel inguinal 
interno. A tomografia computadorizada 

apresenta grande número de resultados falso-
negativos (cerca de 44%), além de empregar 
radiação ionizante e necessitar de sedação. A 
ressonância magnética é pouco superior à 
t o m o g r a f i a ,  p o r é m  a i n d a  c o m  b a i x a 
sensibilidade. 

A laparoscopia diagnóstica e terapêutica tem 
sido utilizada no criptorquismo verdadeiro, mas 
ainda encontra-se em fase experimental em 

2centros de excelência . O tratamento do 
c r i p t o r q u i s m o  t e m  c o m o  o b j e t i v o  o 
posicionamento intraescrotal do testículo, com 
o intuito de minimizar o trauma, reduzir o risco 
de torção, facilitar a palpação gonadal, 
garantindo uma melhor observação clínica a 
longo prazo, bem como tentar minimizar os 
riscos de insuficiência testicular e de 

2desenvolvimento neoplásico . 
Apesar de todos os esforços para se 

determinar o melhor momento para a correção 
do criptorquismo, ainda não existem evidências 
consistentes de que o tratamento precoce seja 
capaz de prevenir as mais importantes 
alterações associadas. O tratamento precoce, 
clínico-hormonal ou cirúrgico, realizado por 
urologista ou cirurgião pediátrico, não 

1acrescenta nenhum fator de risco adicional . A 
migração testicular pós-natal espontânea ocorre 
geralmente nos primeiros 3 meses de vida e 
raramente após os 6 a 9 meses. Os testículos 
crípticos, com localização anatômica mais alta 
ao nascimento, têm uma incidência menor de 
abaixamento espontâneo. 

Portanto, o presente estágio do conhecimento 
na área sugere que a época ideal para o 
tratamento hormonal seja entre os 9 e 12 meses, 
e em sua falha torna-se necessária a correção 
cirúrgica, que deve ser realizada próximo aos 12 

2
meses de idade . O modo de tratamento também 
depende do tipo de criptorquismo. Os testículos 
retidos, que representam a maior parte dos 
testículos criptorquídicos, devem ser tratados 
primariamente com HCG (gonadotrofina 
coriônica humana), desde que não haja 
associação com hérnia inguinal, cisto de cordão, 

6hidrocele ou varicocele . 
Testículos retidos que não respondam ao 

tratamento hormonal, bem como todos os 
testículos ectópicos e os testículos não-
palpáveis, terão sempre indicação cirúrgica para 

1sua correção . 
O tratamento clínico é indicado em pacientes 

com te s t í cu lo  r e t ido  ou  com grande 
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retratilidade, utilizando-se a HCG na dose de 
50UI/kg/semana durante 6 semanas. Este 
hormônio age estimulando as células de Leydig 
do interstício testicular a produzir testosterona. 
O uso de gonadotrofinas ainda é o tratamento 
hormonal de escolha, especialmente em nosso 
meio. 

O tratamento clínico está contraindicado na 
p r e s e n ç a  d e  h é r n i a  i n g u i n o e s c r o t a l 
comprovada, varicocele ou cisto de cordão 
espermático, devido ao risco de compressão do 
funículo espermático e isquemia testicular. A 
persistência peritônio-vaginal isolada é um 
achado comum em pacientes criptorquídicos, 
porém sem nenhum significado patológico 
adicional. Deve ser diferenciada da hérnia 
inguinal antes da indicação do tratamento 
hormonal, pois o uso de HCG em portadores de 
hérnia patente pode aumentar o volume dos 
componentes do funículo espermático e facilitar 
a compressão e isquemia testicular. Nos 
pacientes com hérnia inguinal, existe uma 
insuficiência do anel inguinal interno, 
permit indo a  herniação de es t ruturas 
abdominais, especialmente das alças intestinais, 

2
através do canal inguinal . 

A partir de 1975, o hormônio hipotalâmico 
liberador de gonadotrofinas (GnRH) foi 
introduzido como um tratamento alternativo, 
com a vantagem do uso intranasal e de não 
provocar o hiperestímulo androgênico. O 
tratamento é realizado com o GnRH nativo, na 
dose de 200µg, 6 vezes ao dia, durante 6 
semanas. Esta apresentação nasal não é 
disponível em nosso meio e o elevado custo do 
tratamento e a necessidade de doses múltiplas 
diárias reduzem a aderência. Alternativamente, 
pode-se empregar um dos tipos de GnRH 
agonista hiperativo, que por sua maior potência 
e efeito mais prolongado, pode ser utilizado em 
dias alternados, na dose de 10µg por via 

2intranasal, durante 6 a 8 semanas . Os efeitos 
sistêmicos do tratamento hormonal são 
discretos e de curta duração. 

As alterações genitais secundárias ao 
estímulo androgênico são a hiperemia e o leve 
escurecimento da pele da região genital, 
discreta rugosidade escrotal, aparecimento de 
pelos finos e curtos em região escrotal ou 
pubiana, ereção peniana de curta duração e 

1
aumento do comprimento peniano . A cirurgia é 
indicada na falha terapêutica clínica ou nos 
testículos ectópicos. A precocidade terapêutica 

(1 a 2 anos de vida) tem sido apontada como um 
aspecto decisivo na prevenção das principais 
complicações do criptorquismo, como a 

1esterilidade e o maior risco neoplásico gonadal . 
Até 20% dos pacientes criptorquídicos podem 
apresentar um testículo não-palpável, e em 4% 
dos casos o testículo está realmente ausente 
(anorquismo bilateral, ou monorquismo, 
quando a ausência é unilateral). 

Alguns testículos não-palpáveis encontram-
se na região intra-abdominal e apresentam graus 

1
variáveis de disgenesia . Em casos específicos 
de testículos não-palpáveis bilateralmente, o 
teste de estímulo agudo com HCG é de grande 
valia no reconhecimento do anorquismo 
bilateral. Emprega-se a dose de 100UI/Kg/dia 
(máximo de 2000UI/dia), por via intramuscular, 
durante 5 dias consecutivos. Realiza-se a 
determinação da concentração sérica de 
testosterona antes e 24 horas após a 5ª dose do 
HCG. 

Um incremento da testosterona superior a 
30ng/dl é sugestivo da presença de tecido 
testicular funcionante em pelo menos um dos 
lados, exigindo a exploração cirúrgica ou 

1laparoscópica bilateral . As lesões histológicas 
do testículo provocadas pela criptorquidia 
podem ocasionar diminuição da fertilidade. A 
esterilidade tem sido observada em 30 a 50% 
dos pacientes com criptorquidismo unilateral e 
em 75% dos casos de criptorquidismo bilateral. 
Os dois critérios mais frequentemente 
empregados na determinação da fertilidade são 

2
o espermograma e a taxa de paternidade . 
Hipóteses de longa data consideram que as 
alterações histológicas do testículo críptico são 
causadas por modificações térmicas, que atuam 
sobre os testículos não protegidos pelos 

2mecanismos termorreguladores do escroto . 
Quanto maior o tempo da situação anômala do 
testículo fora do escroto, mais graves serão as 
lesões histológicas, cujo estado final pode ser a 
completa esclerose do testículo. 

Quanto mais altos estão situados os testículos 
crípticos, mais graves serão as alterações 
histológicas testiculares e as anormalidades do 
espermograma. Acredita-se ainda que, em cerca 
de 20% das criptorquidias, as lesões testiculares 

2
seriam de origem genética . Na criptorquidia 
unilateral, o testículo eutópico contralateral 
apresenta também alterações histológicas 
semelhantes às do testículo críptico, apenas 

2
menos intensas . Isso justifica o fato de estudos 
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terem sugerido que mecanismos imunológicos 
possam ser responsáveis pela diminuição da 
fertilidade nas criptorquidias unilaterais. Nesse 
caso, o testículo críptico produziria anticorpos 
antitesticulares, que acabariam por prejudicar 
de alguma maneira a função do testículo 

1
eutópico contralateral . 

O posicionamento precoce dos testículos na 
região intraescrotal pode potencialmente 
impedir ou retardar a evolução da lesão 
testicular, reduzindo o comprometimento 
tes t icu lar  cont ra la te ra l  nos  casos  de 
criptorquidismo unilateral. Porém, a cirurgia 

1
não propicia a reversibilidade das lesões . Baixa 
contagem de espermatozóides e FSH (hormônio 
folículo estimulante) alto são fatores de risco 
quanto à fertilidade em homens que foram 
portadores de criptorquidia unilateral; a 
orquipexia precoce evita isso, melhorando a 

1fertilidade nos pacientes . A criptorquidia uni ou 
bilateral não provoca alterações clínicas das 
funções endócrinas. Ela não afeta a libido, os 
c a r a c t e r e s  s e x u a i s  s e c u n d á r i o s ,  o 
desenvolvimento corpóreo e as atitudes 
masculinas,  não havendo prejuízo do 
desenvolvimento da puberdade. 

Níveis elevados de hormônio luteinizante 
(LH) em pacientes com testículos impalpáveis 
indicam anorquia bilateral, não havendo 

2
necessidade de exploração cirúrgica . O risco de 
n e o p l a s i a  t e s t i c u l a r  e m  p a c i e n t e s 
criptorquídicos é de 48,9 por 100.000, o que 
representa um risco 22 vezes maior que o da 

5
população geral . O risco de tumor em um 
testículo intra-abdominal é seis vezes maior que 

2,6
o de outras localizações . A orquiopexia não 
parece ser um fator protetor importante no 
desenvolvimento tumoral, embora para alguns 
autores a idade da orquiopexia possa exercer um 

1certo papel protetor . 
De qualquer forma, o tratamento do 

criptorquidismo permite um exame clínico mais 
fácil da gônada e maior eficiência na observação 

7a longo prazo . Porém, é importante lembrar que 
esse é um tipo de câncer com grande potencial 
de cura, ao mesmo tempo que sua baixa 
i nc idênc i a ,  a  ba ixa  expe r i ênc i a  dos 
profissionais e a parte psicossocial fazem com 
que o exame dos testículos seja muitas vezes 

8-10
deixado de lado . O aumento da concentração 
de alfafetoproteína é visto em tumores 
embrionários e tumores de componentes 
endodérmicos, enquanto o aumento da 

concentração de HCG é visto em componente 
sinciotrofoblástico do coriocarcinoma, no 
seminoma com células sinciotrofoblásticas 
gigantes (células não vistas no seminoma e 
carcinoma in situ), carcinoma embrionário e 

3,11
tumores de componentes endodérmicos . 

Os tumores testiculares são neoplasias 
incomuns, mas constituem a neoplasia mais 
comum entre os homens de 15 a 35 anos. 
Estudos epidemiológicos mostraram que a 
incidência dobrou nos últimos 30 anos, mas a 
mortalidade associada a esses tumores caiu 
acentuadamente. A maioria desses tumores é de 
células germinativas primárias. 

O surgimento de marcadores de tumor, da 
tomografia computadorizada e da quimioterapia 
curativa contribuíram para a melhora da 
evo lução .  A iden t i f i cação  de  fa to res 
prognósticos ajudou a reavaliar as estratégias de 
tratamento e minimizar o tratamento dos 

12
pacientes que têm prognóstico favorável . No 
caso descrito, especificamente, temos o tumor 
de células de Leydig, o qual representa entre 1 e 
3% do total dos tumores de testículo, com a 
maioria sendo benigno e cerca de 10% maligno 
(ocorre somente em adultos). A idade de 
apresentação mais frequente está entre 20 e 60 
anos, e, aproximadamente, um quarto são 
descritos em pacientes pré-púberes. Estes 
tumores devem fazer parte do diagnóstico 
diferencial de todo paciente apresentando 
puberdade precoce. Quase sempre ocorrem em 
homens, mas já foram descritos casos no 
estroma ovariano (estes geralmente malignos). 

A causa dos tumores de células de Leydig é 
desconhecida, mas modelos animais sugerem 
uma associação entre a exposição estrogênica e 
o desenvolvimento dos tumores. Apesar de ser o 
tipo mais comum de tumor testicular intersticial, 
os tumores de células de Leydig são raros. Estas 
neoplasias quase sempre são hormonalmente 
ativas, resultando em síndromes virilizantes ou 
feminilizantes, como descrito nessa revisão. 
Após correção do criptorquidismo, o paciente 
deve ser reexaminado anualmente até a 
puberdade, quando então a função testicular 
será novamente investigada, com determinação 
das concentrações de LH, FSH, testosterona e, 

13
se possível, inibina . Ao final da puberdade, a 
contagem de espermatozóides e a avaliação 
qualitativa do sêmen trarão importantes 
informações sobre a fertilidade. A avaliação 
rotineira do volume e consistência testicular, 
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bem como a presença de nódulo ou aumento 
a s s i m é t r i c o  d a  g ô n a d a ,  d e v e  s e r 
c u i d a d o s a m e n t e  o b s e r v a d a .  O  u s o 
concomitante do exame ultrassonográfico 
permitirá a detecção precoce dos tumores 
testiculares. 

A vacinação contra a caxumba é obrigatória, 
pois pode prevenir a orquite, que mais 
provavelmente se instala no testículo com 

1-3melhor vascularização e função . Após todas 
essas considerações, percebe-se o quão 
importante é a identificação, o tratamento e o 
a c o m p a n h a m e n t o  d o  p a c i e n t e  c o m 
criptorquidia. É também importante toda uma 
orientação emocional e social para que o 
sucesso seja maior. Assim, concluímos que este 
trabalho pode mostrar um modelo de conduta 
médico-paciente, com a realização de um bom 
exame físico, para que detalhes importantes de 
nossos pacientes não sejam ignorados.
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