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A ANÁLISE DA ENTREVISTA INICIAL E SUA RELEVÂNCIA NA 

IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS DO TRANSTORNO DEPRESSIVO 

THE ANALYSIS OF THE INITIAL INTERVIEW AND ITS RELEVANCE IN THE 

IDENTIFICATION OF ASPECTS OF DEPRESSIVE DISORDER 

 

Fábio Hékel Lopes Moreira 

 

MOREIRA, Fábio Hékel Lopes. A análise da entrevista inicial e sua relevância na 

identificação de aspectos do transtorno depressivo. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 10-27, 

Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo pesquisar as principais contribuições da entrevista inicial 

psicológica no contexto da prática clínica na identificação de sintomas depressivos. Portanto, 

propôs-se também a identificar os principais aspectos e sintomas do transtorno depressivo, bem 

como a análise dos sintomas a partir do relato do paciente. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados BVS, MedLine e PsycoInfo de artigos indexados e literaturas 

impressas que discorriam sobre a temática. Utilizou-se das palavras-chave: entrevista inicial, 

avaliação psicológica, sintomas depressivos. Com isso, concluiu-se que as principais 

contribuições encontradas na literatura condizem com a apresentação de comportamentos e 

emoções disfuncionais que podem indicar a presença do transtorno depressivo ou evoluir para 

o mesmo, bem como com as contribuições frente aos cuidados e análise criteriosa desses 

sintomas identificados. Ainda, diante dos resultados, conclui-se que a entrevista inicial, 

enquanto prática, exerce importantes contribuições nas mais variadas aplicabilidades clínicas. 

Todavia, a literatura chama a atenção para os aspectos da aplicação adequada por parte do 

profissional.   

Palavras-chave: Entrevista inicial. Avaliação psicológica. Depressão. Sintomas. Psicologia. 

 

ABSTRACT 

This work aims to research the main contributions of the initial psychological interview in the 

context of clinical practice in the identification of depressive symptoms. Therefore, it was also 

proposed to identify the main aspects and symptoms of depressive disorder, as well as the 

analysis of symptoms based on the patient's report. A bibliographic search was carried out in 

the VHL, MedLine and PsycoInfo databases of indexed articles and printed literature that 

discussed the theme. The following keywords were used: initial interview, psychological 
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assessment, depressive symptoms. Thus, he concluded that the main contributions found in the 

literature are consistent with the presentation of dysfunctional behaviors and emotions that may 

indicate the presence of the depressive disorder or progress to it, as well as with the 

contributions towards the care and careful analysis of these identified symptoms. Still, in view 

of the results, it is concluded that the initial interview as a practice, makes important 

contributions in the most varied clinical applications. However, the literature draws attention to 

aspects of proper application by the professional. 

Keywords: Initial interview. Psychological assessment. Depression. Symptoms. Psychology. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda sobre a temática da entrevista inicial, a partir da identificação 

e sua busca pelo aperfeiçoamento nessa área de atuação. Nessa perspectiva, lançou-se a 

investigar a contribuição da entrevista inicial e sua respectiva relevância na identificação dos 

sintomas depressivos. Outro fator de relevância consiste na própria capacitação do profissional 

envolvido, ao abordar sobre a necessária preparação do psicólogo e servir de base para outros 

estudos que possam ampliar os conhecimentos e as atuações práticas. 

Dessa maneira, este estudo contribui também com relevantes conhecimentos acerca da 

temática, possibilitando à sociedade e ao mundo científico mais elementos para a exploração 

sobre o tema proposto, apontando a importância da avaliação psicológica e as suas 

contribuições no processo da identificação de comportamentos e emoções que possam 

influenciar no paciente sintomas para determinadas situações ou comportamentos e emoções 

disfuncionais que poderão identificar ou evoluir para eventuais transtornos psicopatológicos, 

entres eles o transtorno depressivo ansioso leve/transtorno depressivo maior. 

O presente estudo possui a sua relevância também para o indivíduo. Ainda muito, a 

avaliação psicológica é estigmatizada, concebida no senso comum enquanto método para 

avaliar a loucura. O esclarecimento proposto por meio desse, tende a diminuir as resistências, 

na medida em que elucida de forma objetiva e clara as implicações e conteúdos envolvidos.  

Para tanto, propõe-se descrever as contribuições da entrevista inicial na identificação de 

sintomas depressivos. Para atingi-lo, estabelecem-se alguns princípios norteadores: 

compreender os aspectos conceituais do transtorno depressivo, a exigências e normativas frente 

à avaliação; investigar as variáveis psicológicas que estão envolvidas no processo; evidenciar 

o fazer do psicólogo frente à entrevista e os aspectos éticos e profissionais envolvidos. 

O presente trabalho foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa bibliográfica, tendo a 

abordagem teórico qualitativa como referencial metodológico. A revisão bibliográfica, ou 
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revisão da literatura é a análise crítica, meticulosa e ampla das publicações correntes em 

determinada área do conhecimento (TRENTINI; PAIM,1999). 

Na abordagem qualitativa, buscam-se decifrar o que está implícito, as ideologias 

subjacentes, por meio das falas, dos discursos. De acordo com Ribeiro (2006, p.40),  

 
“Pesquisar qualitativamente é, antes de qualquer outra definição, respeitar o ser 

humano em sua diversidade. É entender que há singularidade em cada uma das 

pessoas envolvidas e que essa singularidade é construída na pluralidade; nas múltiplas 

etnias, nas pluri manifestações culturais, corporais e linguísticas. É gostar de ser 

gente”. 

  

 A pesquisa foi realizada pela busca de literatura nas bases de dados em sites do meio 

científico, servindo como instrumento para a coleta de dados a partir dos seguintes descritores: 

entrevista inicial, avaliação psicológica, sintomas depressivos. A população do estudo será 

composta por toda a literatura relacionada ao tema de estudo indexada nos bancos de dados 

Lilacs e Scielo, bem como também da literatura impressa sobre a temática. Quanto à amostra, 

a literatura foi selecionada a partir das variáveis de interesse, sendo realizada uma seleção 

criteriosa dos artigos, teses e dissertações encontradas nas bases de dados, onde foram 

selecionados apenas a literatura, que atenda aos critérios de inclusão definidos neste estudo. 

TRANSTORNOS DEPRESSIVOS E SUAS CORRELAÇÕES  

O termo depressão tem sua origem no idioma grego. A sua significação é "mal-

humorada" e estaria, no entanto, relacionada ao temperamento melancólico. A melancolia, por 

sua vez, era considerada entre os gregos um problema mental. É caracterizada pelo medo 

(CORDÁS, 2002).  

Durante muito tempo a depressão também foi interesse dos filósofos. Os mesmos 

acreditavam que a sua principal influência seria a bile. Mais precisamente a bile negra e que 

ocasiona o temperamento melancólico. Aristóteles, inclusive, postulou que a bile negra, na dose 

certa, levaria a genialidade, porém em doses elevadas, ocasionaria a doença (AMARAL, 2006). 

Durante a idade média, a depressão esteve mais imensamente ligada à religião. Assim, 

como toda a ciência, obteve seu prejuízo, na chamada Idade das Trevas, durante a Idade Média. 

A medicina e, também, os cuidados com a saúde mental estavam restritos a algumas ordens 

religiosas. O que de acordo com os historiadores causou grandes retrocessos em seus estudos e 

desenvolvimento (PESSOTTI, 1994). 

Nesse período, todas as enfermidades mentais tiveram suas causas atribuídas à questões 

religiosas. São Tomás de Aquino descreveu a depressão como uma tristeza que devastou o 

homem, e que lhe tirava toda a vontade. As suas origens eram atribuídas ao pecado e ao castigo 

de Deus. A solução, no entanto, consistia unicamente em rezar (PESSOTTI, 1994). 
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A depressão deixou de ser pecado durante o renascimento. Nesse período, diversos 

autores, entre eles, filósofos e religiosos começaram a defender a depressão numa dualidade 

(CORDÁS, 2002). A primeira sobrenatural, envolvia a questão da bruxaria, espírito, pecado e 

magia, e a segunda como orgânica, sendo considerada como predisposição para doenças e 

estabilizadas ao longo da vida. Para alguns, a depressão era característica de pessoas racionais 

e, poderia ser fruto do excesso de leitura (CORDÁS, 2002).  

No período do iluminismo, a depressão é caracterizada como a incapacidade de controle 

emocional. Concebida como uma autoindulgência e compreendida, principalmente, como 

sendo própria de indivíduos pouco racionais. A psiquiatria, nesse período, objetivou fazer as 

primeiras classificações, entre excitação e depressão (AMARAL, 2006). 

Durante o romantismo, a depressão é novamente retomada como um dom. Ela deixa de 

ser vista como uma doença e passa a integrar os ideais desse movimento. Concebia a tristeza, a 

solidão e a distimia como fontes de romantismo. Esse movimento se espalhou pelo mundo afora 

e ficou conhecido como o mal do século (CORDÁS, 2002).   

A partir do século XIX, a psiquiatria passa a estudar e compreender melhor a depressão. 

Concebida a partir dessa época, como integrante de doença maior. Também nesse período, é 

usado pela primeira vez o termo na publicação científica (CORDÁS, 2002). Eram-lhe atribuídos 

sintomas como a tristeza, pessimismo, incapacidade de sentir prazer, desconfiança, 

preocupação excessiva com o sentido da vida, ceticismo e autocrítica. Entendia-se que partia 

de pessoas que depreciavam o passado e temiam o futuro (CORDÁS, 2002). 

A seguir podem-se observar os critérios diagnósticos para a depressão maior, de acordo 

com o DSM-V (DSM-V, p. 160-161):  

A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de 

duas semanas e representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos 

um dos sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.  

Nota: Não incluir sintomas nitidamente devidos a outra condição médica.  

 

1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por 

relato subjetivo (p. ex., sente-se triste, vazio, sem esperança) ou por observação feita por outras 

pessoas (p. ex., parece choroso). (Nota: Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável.)  

2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades 

na maior parte do dia, quase todos os dias (indicada por relato subjetivo ou observação feita por 

outras pessoas).  
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3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p. ex., uma alteração 

de mais de 5% do peso corporal em um mês), ou redução ou aumento do apetite quase todos os 

dias. (Nota: Em crianças, considerar o insucesso em obter o ganho de peso esperado.)  

4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias.  

5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis por outras pessoas, 

não meramente sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento).  

6. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias.  

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que podem ser 

delirantes) quase todos os dias (não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente).  

8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias 

(por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas).  

9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação suicida 

recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer 

suicídio.  

B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 

social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.  

C. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição 

médica. Nota: Os Critérios A-C representam um episódio depressivo maior. Nota: Respostas a 

uma perda significativa (p. ex., luto, ruína financeira, perdas por um desastre natural, uma 

doença médica grave ou incapacidade) podem incluir os sentimentos de tristeza intensos, 

ruminação acerca da perda, insônia, falta de apetite e perda de peso observados no Critério A, 

que podem se assemelhar a um episódio depressivo. Embora tais sintomas possam ser 

entendidos ou considerados apropriados à perda, a presença de um episódio depressivo maior, 

além da resposta normal a uma perda significativa, também deve ser cuidadosamente 

considerada. Essa decisão requer inevitavelmente o exercício do julgamento clínico baseado na 

história do indivíduo e nas normas culturais para a expressão de sofrimento no contexto de uma 

perda.  

D. A ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem explicada por transtorno 

esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, outro 

transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado ou transtorno 

da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado.  

E. Nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco.  

Nota: Essa exclusão não se aplica se todos os episódios do tipo maníaco ou do tipo hipomaníaco 

são induzidos por substância ou são atribuíveis aos efeitos psicológicos de outra condição 

médica.  
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É importante observar que, no DSM-V os transtornos depressivos são divididos em: 

transtorno disruptivo de desregulação do humor, transtorno depressivo maior (incluindo 

episódio depressivo maior), transtorno depressivo persistente (distimia), transtorno disfórico 

pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância/medicamento, transtorno 

depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e 

transtorno depressivo não especificado (DSM-V, p.155). 

Para a presente análise, foram escolhidos unicamente os critérios do transtorno 

depressivo maior. Essa escolha se baseou por se tratar “O transtorno depressivo maior 

representa a condição clássica desse grupo de transtornos” (DSM-V, p. 155). 

 

 

ENTREVISTA INICIAL ENQUANTO PARTE INTEGRAL DO PSICODIAGNÓSTICO 

Cunha (2000) define o processo do psicodiagnóstico. Para o autor, este é um processo 

de cunho científico, que se utiliza de técnicas e testes psicológicos na tentativa de elucidar 

possíveis psicopatologias. Esse processo, por sua vez, busca compreender ou mesmo prever a 

mesma. Dessa forma, contribuindo para o reforçamento de ações preventivas ou o próprio 

tratamento. 

Brito (2013) destaca que a avaliação psicológica, é um processo técnico e científico. 

Dessa forma, podendo ser realizado de forma individual ou coletiva, onde a mesma se apropria 

de metodologias próprias. É um processo dinâmico, podendo ser utilizado nas mais diversas 

áreas, sejam elas: saúde, educação, trabalho, entre outros. 

De acordo com a resolução CFP nº 007/2003:  

“os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos 

e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos 

para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicionantes 

que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação 
psicológica” (CFP nº 007/2003). 

 

Para Brito (2013) a avaliação se distingue da testagem. Para o autor, a primeira é um 

processo amplo, que integra diversos fatores, entre eles, a integração das informações, advindas 

das mais diversas fontes – testes, entrevistas, observações e análise de documentos. Já a 

testagem psicológica integra o conjunto da avaliação, mas pode ser considerado um processo 

paralelo. Nesse caso a principal fonte de informações provém dos testes psicológicos utilizados. 

No processo de avaliação psicológica, alguns passos são fundamentais a serem 

observados: 

● Análise e sistematização dos motivos da avaliação psicológica. Esse passo é 

fundamental, para o psicólogo planejar os instrumentos e as estratégias adequadas para 

a realização da mesma. No caso do dependente químico, é importante a análise da real 
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motivação para o tratamento e a origem da demanda – seja ela voluntária ou 

encaminhamento; 

● O segundo passo é a coleta de informações. Essas podem ser realizadas por meio 

diversos meios. Entre os mais comuns utilizados pelos profissionais psicólogos estão: a 

entrevista, dinâmicas, observações e testes padronizados e favoráveis pelo SATEPSI. 

No caso da avaliação psicológica do usuário de substâncias psicoativas, é de extrema 

importância a coleta de informações da entrevista com a família. Essas informações 

deverão ser abrangentes de modo a atender aos objetivos propostos pela avaliação 

psicológica. Da mesma maneira, não é recomendável o uso de uma única técnica ou 

instrumento de avaliação; 

● Integração das informações e elaboração das hipóteses. Por intermédio desse processo, 

o psicólogo poderá refinar a sua avaliação, bem como, perceber a necessidade de 

incrementação de outras técnicas ou instrumentos necessários; 

● Indicação das respostas e comunicação dos resultados da avaliação. Esse processo 

requer muito cuidado, observando as implicações éticas e considerando eventuais 

limitações do processo avaliativo. 

 Embora historicamente, a avaliação psicológica era vista de forma inadequada e até 

mesmo polemicamente, na atualidade essa ganhou novas dimensões para o seu uso e 

credibilidade. Uma das razões para os questionamentos até então se deve pelo mau uso dos 

instrumentos de avaliação, despreparo dos profissionais e pouca qualidade nas testagens. No 

entanto, esse cenário mudou a partir de 2003 com a implantação do sistema de avaliação dos 

testes no Brasil (ALVES, 2009). 

 De acordo com Trevisan (2011) após esse período se percebe um crescimento 

considerável nessa área. Estudos e pesquisas têm buscado maior ênfase nas questões da 

avaliação psicológica, cursos de capacitação, criação de revistas especializadas, entre outros 

avanços. No entanto, no que tange à formação do psicólogo, ainda restam lacunas sobre a sua 

capacitação frente ao uso e técnicas apropriadas nessa área.  

 A avaliação psicológica não é uma área de atuação em si. No entanto, é uma prática 

exclusiva do profissional psicólogo, que através de uma formação consistente, torna-se apto 

para a produção e aplicação dessa e sua análise criteriosa sobre os aspectos da subjetividade. 
 

“[...] avaliação psicológica é, antes de tudo, um meio de apreciar a presença no mundo 

material, do vivido, um modo de apreensão das realidades objetivas e subjetivas que 

tocam os fenômenos psíquicos nas suas dimensões antropológicas.” (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2013, p. 19) 
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 Igualmente, é importante compreender que, o processo avaliativo, com suas 

publicações, pesquisas e instrumentos disponíveis, é um processo em constante evolução. Não 

é possível estabelecer enquanto algo definitivo e imutável (BORSA, 2016). 

 

A avaliação psicológica é definida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) como 

o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de 
informações a respeito dos fenômenos psicológicos que são resultantes da relação do 

indivíduo com a sociedade. (BORSA, 2016, p. 132) 
 

 Outro aspecto importante destacado por Noronha (2014) é pertinente à ética do 

profissional. Essa deve permear toda a atuação desse, desde o primeiro contato com o paciente 

até os encaminhamentos quando necessários. A ética se desdobra sobre a sua atuação, sobre as 

informações coletadas, o sigilo profissional, as informações pertinentes nos laudos e pareceres. 

Além disso, também engloba sob responsabilidades éticas do avaliador, manter-se atualizado 

frente aos instrumentos de avaliação e possuir clareza nos objetivos desejados para a aplicação 

da mesma.   

 

Importância da entrevista inicial 

A entrevista inicial no contexto da prática clínica possui diversas contribuições. Uma 

delas é a sua capacidade para um diagnóstico diferencial. Ou seja, a possibilidade de auxiliar 

na elucidação e identificação de transtornos e/ou comportamentos inadequados e dessa forma 

auxiliar na elaboração de uma proposta de intervenção e tratamento mais apropriado 

(CAPITÃO; SCORTEGAGNA; BAPTISTA, 2005). 

 Ainda para os autores, outra relevância da avaliação entrevista inicial é frente à 

dimensão da multidisciplinaridade. A identificação precoce de um transtorno psiquiátrico, no 

caso do transtorno depressivo, constitui no benefício de tempo e de recursos, possibilitando 

dessa forma um encaminhamento para tratamentos complementares e nas situações que 

necessitarem o ingresso imediato com a terapia medicamentosa.   

 Noronha (1999) contribui ao destacar sobre a contribuição da entrevista inicial em 

termos de seus níveis de complexidade. Para o autor, essa se apropria de diversas formas de 

realização, podendo ocorrer com ou sem o uso necessariamente dos testes psicológicos. No 

entanto, ressalta sobre a sua importância, uma vez que possibilita uma síntese muito mais 

abrangente sobre as diversas áreas do indivíduo, ou seja, aspectos psíquicos, biológicos e 

sociais, que comumente na avaliação psicológica, se torna possível elucidar. Ressalta ainda que 

a elucidação desses aspectos contribui para um maior entendimento da patologia ou do 

sofrimento desse sujeito, uma vez que essas diversas esferas podem exercer um papel 

fundamental na origem ou manutenção do seu quadro patológico.   
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 Essa dimensão vem de encontro com o que Straub (2005) reforça sobre a contribuição 

da entrevista inicial na prática clínica. Para o autor, por sua vez, a doença possui uma 

multifatoriedade e a avaliação psicológica nesse sentido busca também compreender o não 

unicamente a doença em si, mas principalmente compreender o seu processo de adoecimento, 

tais como cultura, hábitos, mitos familiares e dessa forma auxiliar também na intervenção 

desses processos.   

 Outra contribuição fundamental para o uso e aplicação da entrevista inicial frente à 

avaliação psicológica no contexto clínico é a sistematização das informações. Nesse sentido, 

dentro da avaliação, necessita haver claramente estabelecido os objetivos da mesma. Diversas 

formas e finalidades podem ser estabelecidas, desde a necessidade de avaliar funções 

intelectuais, personalidade, capacidades cognitivas ou mesmo testes neuropsicológicos, para 

um diagnóstico diferencial (CAPITÃO; SCORTEGAGNA; BAPTISTA, 2005). 

 Outro fator enquanto contribuição da avaliação psicológica no campo da prática clínica 

é a prevenção. O uso adequado da avaliação, principalmente no público de crianças e 

adolescentes, mas também em adultos, auxilia na identificação de padrões comportamentais 

disfuncionais que poderão, caso não identificados e autuados, poderão evoluir para transtornos 

mentais (NORONHA; REPPOLD, 2010).     

 Para os autores ainda, a avaliação psicodiagnóstica no contexto clínico tem apontado 

grandes contribuições à psiquiatria e à farmacoterapia. Essa contribuição vem de encontro na 

medida em que as avaliações psicométricas fornecem resultados mais confiáveis para a 

padronização dos transtornos e o uso de fármacos. De acordo com os autores, essas medidas 

descartam a possibilidade de diagnósticos meramente subjetivos obtidos unicamente através de 

entrevistas e observações.    

 No contexto da prática clínica, a avaliação fornece outra contribuição importante. O 

fornecimento de pareceres frente à saúde psicológica. Mediante o contrato profissional e a 

prática do psicólogo clínico, é possível através da avaliação o fornecimento de laudos e 

pareceres que comprovem a capacidade do indivíduo frente a diversas demandas, sejam 

profissionais ou sociais (DOURADO; SILVA, 2016).  

 Ainda frente a essas demandas, Cunha (2000) colabora ao descrever algumas demandas 

que comumente são sanadas por intermédio da avaliação psicológica no contexto clínico. Entre 

essas, o autor destaca o psicodiagnóstico solicitado para averiguação de processos básicos e 

psicológicos de crianças, principalmente por meio do ludodiagnóstico. 

 Já na população adulta, Cunha (2000) ressalta que a avaliação psicológica possui 

grandes contribuições. Destaca frente a essa, enquanto prática pertinente para a emissão de 

laudos e atestados que aferem capacidades cognitivas e psicológicas aos interessados. As áreas 
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mais procuradas nesse contexto são o fornecimento de comprovação para porte de armas, 

aptidão para o trânsito, alguns concursos públicos, entre outros, com objetivos claramente 

definidos. 

 

Entrevista inicial e a identificação do transtorno depressivo 
 

 A entrevista inicial é uma técnica baseada na conversação com o paciente. Dessa forma, 

constitui-se enquanto parte integrante do psicodiagnóstico e ocorre no início do mesmo. Nesse 

contexto, a entrevista inicial, a partir do diálogo, possibilita o primeiro contato com o paciente 

e estabelecem-se as relações necessárias para que seja efetivado o processo de auxílio ao 

mesmo. No entanto, a entrevista inicial não é uma técnica exclusiva do psicólogo. Porém torna-

se de grande importância e relevância para o trabalho do mesmo (MACEDO; CARRASCO, 

2005).  

 Wainer e Piccoloto (2005) contribuem ao destacar que a entrevista inicial é uma técnica 

que pode ser utilizada pelas mais variadas orientações dentro da psicologia. Cita a exemplo, a 

psicologia cognitiva, na qual a entrevista inicial segue uma estrutura pré-determinada. Nesse 

sentido, as autoras destacam que essa contribui na elucidação do problema, a escolha das 

técnicas, os objetivos a serem alcançados, bem como se configura enquanto uma aliada no 

estabelecimento da relação terapêutica entre o paciente e o psicólogo.  

 Cunha (2000) destaca sobre a entrevista inicial enquanto anamnese. Para o autor, isso 

favorece a coleta de dados sobre a vida do paciente, a sua reconstrução global da sua vida, bem 

como fornece dados importantes sobre a problemática. Nesse contexto, algumas peculiaridades 

são importantes a serem observadas, entre essas os aspectos verbais e também não verbais que 

possam identificar a presença do transtorno depressivo.   

 De acordo com Bleger (1998) a entrevista inicial pode ser diferenciada em três tipos 

diferentes a partir dos objetivos buscados. A) a entrevista realizada em benefício do resultado 

do entrevistado; B) a entrevista inicial enquanto objetivo é a pesquisa e os resultados são as 

contribuições científicas dessa; e C) a entrevista realizada para terceiro – uma instituição.    

 Essa diferenciação é importante, uma vez que dependendo dos objetivos, a entrevista 

pode ser configurada de maneira que atenda aos mesmos. Ao passo que também contribuem 

sobre o campo a ser investigado. No entanto, neste trabalho interessa-nos a primeira 

classificação. 

 Nesse sentido, a entrevista em prol do cliente/paciente objetiva investigar os 

pressupostos que estão interligados ou influenciadoras sobre o problema inicial da procura pelo 

atendimento. Nesse sentido, mesmo que a problemática inicial não seja a procura em termos do 

transtorno depressivo, a entrevista inicial pode contribuir ao destacar aspectos da fala, da rotina 
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do cliente/paciente que contribuem no estabelecimento de hipóteses ou mesmo destacar os 

sintomas e enquadrá-los no diagnóstico do transtorno.  

 Para Tavares (2002) toda entrevista inicial possui um objetivo em comum:  elucidar 

aspectos e informações importantes que possam direcionar para algum direcionamento 

específico, seja ele enquanto diagnóstico ou terapêutico. O autor destaca sobre a importância 

desse primeiro contato com o paciente. Reforça sobre a relação terapêutica que se instaura a 

partir desse contato. O sucesso e a permanência no tratamento ou no seguimento das 

recomendações são originados na confiança estabelecida na relação entre entrevistado e 

profissional.        

 De acordo com o exposto pelo teórico, a confiança na relação é originada a partir da 

entrevista inicial bem conduzida. Além das consequências frente ao engajamento do paciente, 

seja ele no processo terapêutico ou indicações recebidas, também se configuram a possibilidade 

da confiança estabelecida na medida em que o entrevistado compartilha a sua vida, sua história 

e seus sentimentos. Diante desse contexto, implica condições favoráveis para que o paciente 

possa expressar-se livremente e contribuir assim para o diagnóstico ou identificação de 

sintomas que podem ser levados em consideração para outras problemáticas ou mesmo 

transtornos, como é o caso da identificação de sintomas depressivos.   

 Em relação aos sintomas depressivos que podem ser elucidados na entrevista inicial, 

Baptista (2018) destaca um aspecto importante a ser observado pelo entrevistador. Para o autor, 

diversos sintomas, tais como sono, perda de peso, problemas de apetite, alimentação, disfunções 

sexuais, entre outros sintomas, que comumente estão intrinsecamente ligados ao transtorno 

depressivo, mas que podem ser influenciados também pelo uso de determinados medicamentos, 

que possam induzir tais sintomas. Nesse contexto, torna-se extremamente necessário ao 

entrevistador estar atento e possuir conhecimentos que possam exemplificar tais casos.   

 Outro elemento destacado por Baptista (2018) destaca sobre os próprios sintomas do 

transtorno depressivo que podem ser identificados na entrevista inicial. Para o teórico, esses 

podem se apresentar de formas distintas, com intensidades ou durabilidades distintas de uma 

paciente para outra. Além disso, ainda, podem se apresentar enquanto formas de personalidade 

ou de traços do próprio indivíduo. Para tanto, os sintomas que podem ser identificados na 

entrevista, devem ser analisadas de forma criteriosa pelo entrevistador e cabendo ao mesmo, no 

processo do próprio diagnóstico a utilização de outros meios de averiguar a presença e 

interferência dos mesmos.  

 De acordo com o autor ainda, os sintomas que se apresentam na entrevista inicial podem 

ser indícios de reincidências do transtorno depressivo. Dessa forma, a investigação sobre o 

transtorno anteriormente, tratamento e melhora são fundamentais. Mesmo que a procura pelo 
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paciente não seja em função do transtorno, da reincidência dos sintomas ou mesmo a presença 

dos mesmos, o indício ou o transtorno instalado podem ser uma agravante para o tratamento a 

ser iniciado. Neste sentido, a identificação e classificação dos sintomas psicopatológicos no 

Transtorno Depressivo (Maior, Menor ou Bipolar), por compartilhamento ou distanciamento, 

possibilitam um tratamento psicoterapêutico com resultados positivos, mesmo compreendendo 

a natureza dinâmica endógena ou exógena. 

 A entrevista inicial nesse sentido torna-se relevante na medida em que contribui para 

elucidar e principalmente identificar sintomas depressivos nos pacientes. Essas identificações 

seguem de acordo com Baptista (2018) segue classificações internacionais, por intermédio dos 

manuais, o que garante critérios seguros e confiáveis para o estabelecimento do diagnóstico. 

Outrossim, o autor ainda destaca sobre a importância dessas classificações, em termos de 

diálogo interdisciplinar, diagnósticos padronizados e intervenções necessárias.     

 Outra relevância apresentada pelo autor, no que concerne a identificação dos sintomas 

depressivos na entrevista inicial, condiz com o suporte profissional que esse possa oferecer ao 

paciente. Ou seja, através da identificação dos sintomas, promove a compreensão dos fatores 

de risco e de proteção, bem como demais variáveis que possam interferir ou agravar os 

mesmos.  

 Para Baptista (2018) outro elemento se faz necessário frente à elucidação desses 

sintomas na entrevista inicial. Para o autor, o critério diagnóstico, através de especificações 

quantitativas em termos de sintomas presentes, coloca em desvantagem a probabilidade de um 

diagnóstico preciso, levando-se em consideração a intensidade e a prevalência de um sintoma 

sobre o outro de um paciente para outro. A heterogeneidade nos sintomas depressivos, podem 

dificultar o seu diagnóstico diferencial ou mesmo a identificação do transtorno, principalmente 

com entrevistadores menos habituados ao mesmo. O que pode acarretar prejuízos ao paciente e 

ao próprio processo diagnóstico ou terapêutico.  

 De acordo com Baptista (2018) ainda, muitas entrevistas iniciais são elaboradas de 

forma estruturada ou semi estruturadas. Essa formatação possibilita fazer perguntas diretas ao 

paciente quanto aos sintomas relacionados à depressão: humor deprimido e anedonia. Caso o 

paciente responda de forma negativa sobre ambas, é desconsiderada a presença do transtorno. 

Outra influência é a apresentação limitada ou então a presença de sub síndrome, questões que 

também podem ser despercebidas na entrevista inicial. 

 Diante do exposto, a análise dos conteúdos, expressões do paciente, a sua rotina e seus 

sintomas apresentados devem ser analisadas de forma cuidadosa. Mesmo nas entrevistas 

estruturadas, algumas escalas também utilizadas podem não abranger todos os sintomas ou 

também podem sofrer variações no decorrer do tempo e do estilo de vida que o paciente possui.  
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 Cunha (2003) contribui ao afirmar que, a entrevista clínica é uma das etapas do processo 

psicodiagnóstico mais valioso que o profissional psicólogo possui “– o mais indispensável de 

todos que possam ser colocados a seu alcance” (CUNHA, 2003, p. 75). De acordo com a autora, 

esse destaque atribuído à entrevista condiz com as possibilidades que essa oferece ao psicólogo 

no âmbito das investigações dos conteúdos mais subjetivos do paciente. Essa possibilidade 

oferece ao profissional, um amplo e profundo acesso ao outro, ao seu modo de se estruturar, de 

se relacionar, os seus sentimentos e seus sintomas. Esse acesso é possibilitado de forma mais 

intensa e pontual que qualquer outra técnica ou método de coleta de informações.   

 Cunha (2003, p. 57-75) destaca sobre a flexibilidade da entrevista inicial. Para a autora 

é o instrumento mais flexível que o profissional psicólogo possui ao seu dispor. 

 
“[...] a entrevista é a técnica de avaliação que pode mais facilmente 

se adaptar às variações individuais e de contexto, para atender às 

necessidades colocadas por uma grande diversidade de situações 

clínicas e para tornar particularidades que escapam aos outros 

procedimentos.” 
   

 Graças (2002) a entrevista inicial se baseia sobre dois princípios básicos: o falar e o 

escutar. No entanto, para o autor, independente das metodologias utilizadas nessa entrevista, 

seja ela livre, estruturada, semiestruturada, com a utilização de outros instrumentos de 

mensurações específicas ou não, é nesse diálogo que fornece ao profissional os subsídios para 

entender o caso. Portanto, o registro a partir dos relatos, configuram-se enquanto material básico 

e instrumento indispensável do profissional. 

 Tavares (2002) destaca sobre as técnicas empregadas na entrevista inicial. Para o autor, 

essas favorecem a manifestação das particularidades do sujeito:  

“Acesso amplo e profundo ao outro, a seu modo de se estruturar e de se relacionar, 

mais do que qualquer outro método de coleta de informações. Por exemplo, a 

entrevista é a técnica de avaliação que pode mais facilmente se adaptar às variações 

individuais e de contexto, para atender às necessidades colocadas por uma grande 

diversidade de situações clínicas e para tornar explícitas particularidades que escapam 
a outros procedimentos. Por meio dela, pode-se testar limites, confrontar, contrapor e 

buscar esclarecimentos, exemplos e contextos para as respostas do sujeito. Esta 

adaptabilidade coloca a entrevista clínica em um lugar de destaque inigualável entre 

as técnicas de avaliação.” (TAVARES, 2002, p. 75). 

  

 Dessa forma, para Silveira (2001) os referenciais teóricos oriundos da Psicanálise, 

Gestalt, Behaviorismo, influenciam tanto a técnica da entrevista quanto a sua análise, ou seja: 

 

A fundamentação teórica do psicólogo permite realizar a entrevista em condições 

metodológicas mais restritas, convertendo-a em instrumento científico com resultados 

confiáveis. Entretanto, a entrevista, utilizada isoladamente, não substitui outros 

procedimentos de investigação da personalidade, mas completa os dados obtidos por 

outros instrumentos (p. 100). 

 

Tavares (2002) ainda nos sugere que o entrevistador deve ser capaz de: 
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1) estar presente, no sentido de estar inteiramente disponível para o outro naquele momento, e poder ouvi-lo sem 

a interferência de questões pessoais; 

2) ajudar o entrevistado a se sentir à vontade e a desenvolver uma aliança de trabalho; 

3) facilitar a expressão dos motivos que levaram a pessoa a ser encaminhada ou a buscar ajuda; 

4) buscar esclarecimento para colocações vagas ou incompletas; 

5) gentilmente, confrontar esquivas e contradições; 
6) tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista; 

7) reconhecer defesas e modos de estruturação do sujeito, especialmente quando elas atuam diretamente na relação 

com o entrevistador (transferência); 

8) compreender seus processos contratransferenciais; 

9) assumir a iniciativa em momentos de impasse; e 

10) dominar as técnicas que utiliza. 

 

 De acordo com a literatura apresentada, a entrevista inicial, além de ser um valioso 

instrumento de mensuração para o profissional psicólogo, também apresenta relevância na 

medida em que contribui para elucidar os sintomas depressivos. No entanto, essa elucidação 

não se apresenta de forma simplificada ou mesmo de fácil interpretação. Conforme a literatura 

apresentada, segue uma série de estruturações e classificações, de modo a garantir um 

diagnóstico mais assertivo possível. Outrossim, a entrevista inicial, apesar de ser um 

instrumento de maior flexibilidade, deve ser concebido de forma criteriosa, observando e 

analisando os dados subjetivos que variam de um paciente para outro diante da complexidade 

psíquica de cada indivíduo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se o exposto acima, o presente trabalho atingiu o seu objetivo. Foi 

possível elucidar as contribuições da avaliação psicológica no contexto e prática clínica. Essa, 

por sua vez, em virtude da sua complexidade, exige do profissional Psicólogo, uma atuação 

ativa, ética, pautada no respeito ao indivíduo e na valorização da vida, tendo em vista a sua 

enorme responsabilidade e riscos envolvidos. 

Possibilitou uma abordagem frente a problemática do transtorno depressivo em termos 

gerais. Analisou-se o aumento significativo do mesmo em nível mundial nas últimas décadas, 

o que se torna necessário um olhar mais criterioso sobre a identificação e elucidação dos 

sintomas e a atuação do profissional para a compreensão dos mesmos frente a prática da 

entrevista inicial.  

Nesse sentido, discorrer sobre o transtorno depressivo é de fundamental importância 

para o profissional psicólogo. O conhecimento dos seus sintomas, a classificação do mesmo 

através dos seus manuais. Esses aspectos contribuem na medida em que, os sintomas são 

apresentados na entrevista, possam ser observados pelo entrevistador e a partir da análise dos 

mesmos ser diagnosticado adequadamente. Ainda sobre a elucidação desses sintomas, o 

diagnóstico precoce possibilita uma intervenção precisa, prevenindo dessa forma o agravo dos 

prejuízos do paciente.     
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Buscou-se também conhecer as principais contribuições da entrevista enquanto parte 

integrante do psicodiagnóstico. Essa contribuição destaca os fatores psicológicos envolvidos no 

processo da avaliação. Nos fatores que contribuem, a literatura aponta principalmente aos 

relacionados a comportamentos, emoções, autoestima, à socialização, aos relacionados nos 

relacionamentos, principalmente – os sintomas, rotinas e estruturação psíquica, obtidas através 

da fala do paciente.  

Outro elemento importante, é a estruturação da entrevista dentro de um âmbito de 

avaliação psicológica mais abrangente. Esse processo pode envolver outros instrumentos de 

avaliação, como é o caso de escalas, testes psicológicos, observações diretas, entre outras. No 

entanto, a entrevista se insere nesse contexto de forma extremamente importante, uma vez que 

pode elucidar as primeiras hipóteses que podem ser averiguadas através de procedimentos mais 

acentuados.  

Nesse sentido, mesmo que a procura inicial pelo atendimento não seja em prol dos 

sintomas ou queixas depressivas, a identificação desses sintomas, podem contribuir para uma 

avaliação diagnóstica específica. Ao passo que, sendo confirmada, o tratamento paralelo pode 

contribuir também no próprio processo terapêutico inicialmente procurado.      

Foi possível através desse trabalho a elucidação de que o processo do primeiro contato 

com o paciente é único para cada indivíduo. Ou seja, se constitui a partir dos objetivos desejados 

em cada uma. Torna-se necessário a clareza frente ao objetivo desejado e escolha adequada dos 

instrumentos para a mesma, considerando os aspectos subjetivos de cada indivíduo, a sua 

história de vida, as suas reais motivações. Respeitando os seus anseios, os seus medos e 

auxiliando a superar as emoções, os pensamentos e sentimentos adversos que vierem a se fazer 

presentes, de maneira personalizada, de modo que o processo alcance os seus objetivos e 

resultados eficazes e válidos. 

Frente a essa contribuição importante, também condiz com a confiança estabelecida 

entre o paciente e o profissional. Essa confiança não somente é importante em termos da relação 

terapêutica, mas também na contribuição de maneira que o entrevistado possa compartilhar de 

forma espontânea e segura, os seus aspectos subjetivos. São nesses aspectos, que o psicólogo 

poderá identificar com maior facilidade ou mesmo dialogar sobre eles de forma mais aberta, 

contribuindo assim para o diagnóstico do transtorno depressivo.   

Destacou-se a contribuição a entrevista inicial frente aos sintomas depressivos e o seu 

diagnóstico. Alguns aspectos devem ser cuidadosamente observados, como os sintomas 

enquanto não influenciados por fatores externos, como o caso de utilização de medicamentos 

ou mesmo enquanto traços da própria personalidade. Outros aspectos condizem com as técnicas 

utilizadas, bem como a abordagem teórica.   
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Este estudo pretende contribuir para a comunidade científica, bem como para 

profissionais e estudantes sob a óptica da importância e obrigatoriedade de constante 

aperfeiçoamento das intervenções para o alcance de resultados mais efetivos. 

 Sugere-se ainda, novos estudos, que objetivam o aprofundamento da prática do 

psicólogo na avaliação psicológica e correlacionando com a entrevista inicial enquanto 

perspectivas na formação desse profissional. Dessa maneira contribuindo e buscando um 

aperfeiçoamento na atuação, minimizando os riscos e adversidades que esse processo envolve, 

em muitos casos podendo comprometer a vida do indivíduo.  
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL APLICADA NO TRANSTORNO 

OBSESSIVO-COMPULSIVO 

COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY APPLIED IN OBSESSIVE-COMPULSIVE 

DISORDER 
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MOREIRA, Fábio Hékel Lopes. Terapia cognitivo-comportamental aplicada no transtorno 
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RESUMO 

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) acomete hoje em torno de 2 a 3 % da população 

mundial. Se configura como sendo um transtorno heterogêneo, por apresentar uma pluralidade 

de sintomas e formas de manifestações das mesmas. Concebida como um conjunto de cognições 

distorcidas e sua compulsão aos rituais que amenizam a ansiedade e o medo frente à objetos, 

lugares ou situações. Hoje, a melhor indicação, frente à eficácia no tratamento dos sintomas, 

são a associação entre a farmacoterapia e a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), que 

constitui na junção das técnicas das Terapias cognitivas, que visa a modificação dos 

pensamentos, das crenças irracionais e das expectativas, aliadas a técnicas comportamentais 

que visam, por sua vez a alteração dos comportamentos disfuncionais que causam perda de 

tempo e sofrimento em qualquer área da vida do indivíduo. Essa junção, como sendo a melhor 

escolha para o tratamento do TOC, resulta em 70%, entre os casos que aderiram ao tratamento, 

o abandono das obsessões cognitivas e os comportamentos compulsivos – os rituais. O presente 

trabalho objetiva analisar as contribuições da TCC para a diminuição ou cessação dos sintomas 

do TOC. A pesquisa é de cunho bibliográfico, com a utilização de artigos científicos sobre o 

tema indexados nas bases de dados BVS, MedLINE e PSYCOINFO. Também utilizou-se de 

literatura impressa a partir de autores renomados no assunto.   

Palavras-chave: Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Terapia Cognitivo-Comportamental. 

Eficácia.  

 

ABSTRACT - Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) affects around 2 to 3% of the world's 

population today. It is configured as a heterogeneous disorder, because it presents a plurality of 
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symptoms and manifestations of the same. Conceived as a set of distorted cognitions and their 

compulsion to rituals that alleviate anxiety and fear of objects, places or situations. Today, the 

best indication, compared to efficacy in the treatment of symptoms, is the association between 

pharmacotherapy and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT), which is the junction of the 

techniques of Cognitive Therapies, which aims at the modification of thoughts, irrational beliefs 

and expectations, allied to behavioral techniques that aim, in turn, to alter dysfunctional 

behaviors that cause loss of time and suffering in any area of the individual's life. This 

combination, as the best choice for the treatment of OCD, results in 70% of cases adhering to 

treatment, neglect of cognitive obsessions and compulsive behaviors - rituals. The present study 

aims to analyze the contributions of CBT to the decrease or cessation of OCD symptoms. The 

research is a bibliographical one, with the use of scientific articles on the subject indexed in 

BIREME, LILACS, SciELO and MEDLINE databases. Also used was printed literature from 

authors renowned in the subject. 

 Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder. Cognitive behavioral therapy. Efficiency. 

 

INTRODUÇÃO 

 O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é considerado um dos com maiores 

percentuais de incidências em doenças mentais. Por ser um transtorno complexo, o seu 

diagnóstico, nem sempre é realizado precocemente. A heterogeneidade presente no TOC é 

muito grande, tendo em vista que dois pacientes com o mesmo diagnóstico, podem apresentar 

sintomatologias completamente diferentes. Para além dessa diferenciação, os mesmos podem 

variar em grau de intensidade, em períodos de início, ou seja, podem já se apresentar na 

infância, durante a adolescência ou somente na idade adulta. Os Sintomas Obsessivo-

Compulsivo (SOC) possuem também a caracterização de alterar as suas manifestações no 

decorrer do quadro. 

 A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é apresentada hoje, como a terapia de 

melhor eficácia associada à medicação. A TCC, partindo dos pressupostos das Terapias 

Cognitivas (TC) e apropriando-se das técnicas comportamentais, fornece um vasto quadro de 

intervenções frente ao TOC. Essa assimilação, enfatiza os aspectos relacionados à cognição: 

pensamentos, crenças, expectativas, geralmente disfuncionais que geram ou mantêm 

comportamentos inadequados socialmente, prejudicando ao nível individual, familiar, 

acadêmico e profissional.  

 Tais cognições – pensamentos de sujeira, contaminação, morte – produzem, dentro da 

perspectiva do TOC, comportamentos inadequados que geram desperdício de tempo e 
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sofrimento psíquico aos acometidos. Comportamentos – de esquiva, fuga, evitação, lavagem, 

verificação – constituem como formas de atenuar a ansiedade e o medo gerados a partir das 

cognições errôneas.  

 Frente ao anseio de diminuir o sofrimento, o paciente lança mão desses 

comportamentos. Contudo, a duração do intervalo entre a apresentação do estímulo e a resposta 

desagradável, tende a diminuir, forçando a adoção e a repetição do comportamento anterior. 

Dessa forma, configura-se uma compulsão à repetição de tais rituais. 

 Portanto, o presente trabalho, visou identificar, através de uma revisão bibliográfica, as 

contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para a amenização ou cessação dos 

SOC. Utiliza-se, para tanto, de literaturas anteriormente publicadas e disponíveis nas principais 

bases de dados, nos casos de artigos científicos, bem como material impresso em livros, a partir 

de autores congratulados sobre o tema proposto. Para tanto, o objetivo dessa pesquisa, visa 

responder ao questionamento principal: O uso da abordagem cognitivo-comportamental, por 

meio de suas técnicas e intervenções, pode diminuir os sintomas apresentados pelo TOC? 

 

METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa utilizou-se da metodologia de revisão sobre as contribuições da 

Terapia Cognitiva-Comportamental para o tratamento do Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

(TOC) existente na literatura. Foram encontrados no total de 66 estudos, destes 12 foram 

excluídos por se apresentarem repetidos e 36 artigos excluídos por não abordarem 

especificamente questões referentes ao TOC e/ou constituírem de outras abordagens que foi a 

TCC. Somando no total 12 estudos, sendo elegidos 6 desses para compor a amostra deste 

trabalho por apresentarem resultados pertinentes aos objetivos desse. A busca foi nas bases de 

dados do BVS, MedLINE e PSYCOINFO.  

  

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

 A terapia Cognitivo-Comportamental surgiu nos anos 60. O seu desenvolvimento 

ocorreu a partir da demanda que o modelo clássico do estímulo-resposta já não satisfazia mais. 

A introdução dos aspectos cognitivos, nos modelos comportamentais tiveram a participação de 

grandes nomes da literatura, entre eles Albert Bandura, Michael Mohoney e Lev Semenovicich 

Vygotsky (RANGÉ; FALCONE; SARDINHA, 2011). 

 Outro fator determinante, apontado por Rangé et al. (2011) é a ineficácia das terapias 

psicodinâmicas – no caso a psicanálise. As insatisfações quanto aos modelos estritamente 

comportamentais e a teoria psicanalítica, que se deu o início às atenções para os aspectos 

cognitivos que envolviam o comportamento.  
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 A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) possui como base de suas formulações o 

pensamento. O seu pressuposto é a cognição presente em cada pessoa. Essa por sua vez, 

geralmente não percebida pelo paciente, mas que determina as suas emoções e os 

comportamentos. Ou seja, não é o evento em si que produz um determinado comportamento 

numa determinada pessoa, mas sim a maneira, sobre como ela interpreta tal situação, a partir 

dos seus pensamentos (RANGÉ; FALCONE; SARDINHA, 2011). 

 Nesse sentido, a TCC trabalha nos principais pressupostos, dos pensamentos irracionais, 

as crenças, expectativas, estilos falsos de pensamentos, inadequação para a solução de 

problemas. Nessa abordagem, o cliente identifica os seus pensamentos errôneos e é estimulado 

e orientado para a substituição e alterações dos mesmos. 

 Knapp et al. (2004) assinalam os princípios norteadores do tratamento através da TCC. 

A mesma, se utiliza do enfoque psicoeducativo, com o intuito de ensinar o paciente. Esse 

processo se dá em cinco etapas a saber: a) Perceber e assinalar os pensamentos automáticos; b) 

Compreender as relações entre afeto, cognição e comportamento; c) Testar a influências de 

pensamentos automáticos e crenças nucleares; d) Identificar crenças, expectativas e cognições 

distorcidas e alterá-las por cognições mais realistas; e) Identificar essas crenças, expectativas e 

cognições em função de padrões de pensamentos errôneos.  

 De acordo com os autores ainda, a TCC utiliza uma série de procedimentos científicos 

na sua elaboração do plano terapêutico. Essas por sua vez, vão desde a estruturação das sessões, 

uma maior atividade e influência do terapeuta, o estabelecimento de objetivos para toda a 

terapia, o estabelecimento de uma pauta para cada sessão, a formulação e teste de hipóteses, o 

fornecimento de feedback ao paciente, uso de diversas técnicas terapêuticas, entre elas a de 

solução de problemas e treinamento das habilidades sociais, identificação e monitoramento de 

variáveis e desfechos. 

 

TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) 

 O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é caracterizado pela sua cronicidade e 

heterogeneidade. A sua maior interferência na vida do indivíduo consiste na perda de tempo e 

no sofrimento psíquico acarretado. O seu sofrimento prejudica todas as esferas da vida, seja 

individual, no trabalho, em casa, na família, e nas atividades em geral (APA, 2002). 

 Segundo Tabelião (2016), o TOC se caracteriza por palavras, gestos, frases ou 

comportamentos involuntários. Estes invadam a consciência de forma contínua e inapropriada 

– as obsessões – seguidas por atos ou movimentos repetitivos, como forma de aliviar, evitar ou 

neutralizar a ansiedade produzida – as compulsões.  
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 De acordo com Cordioli (2008), as causas do TOC ainda não são bem conhecidas. 

Mediante a sua heterogeneidade dos sintomas e suas respectivas respostas aos diversos 

tratamentos que variam de um paciente para o outro. O fator genético está fortemente associado, 

uma vez que a prevalência dos casos é até cinco vezes maior quando há casos na família.  

 Para Cordioli (20080 ainda, diversos outros fatores podem contribuir para a aparição 

dos sintomas. Nos casos de doenças cerebrais graves, na hiperatividade cerebral dessas áreas, 

bem como o uso de fármacos, que alteram a química cerebral da serotonina. Outra possível 

causa pode estar relacionada diretamente à educação errônea, no caso da formulação de 

pensamentos e crenças distorcidas, uma vez que a pesquisa empírica tem demonstrado uma 

melhora significativa a parir a abordagem da Terapia Cognitiva Comportamental, a qual atua 

sobretudo nesses enfoques. 

 De acordo com Kipper (2003), os últimos estudos têm subdivididos o TOC em sete 

dimensões para melhor compreender a multidimensionalidade de seus sintomas: 1) Agressivo: 

obsessões geradas sobre os danos por violência, agressões, lesões ou catástrofes naturais; 2) 

Sexual/Religioso: caracterizam pelas obsessões frente aos conteúdos sexuais, morais, 

religiosas. 3) Simetria/Ordenação:  compulsões relacionadas à ajustar, contar, ordenar, 

alinhar.4) Contaminação: compulsões de lavagem, limpeza, desinfecção. 5) Colecionismo: 

juntar, guardar objetos, na sua maioria desnecessários e irrelevantes. 6) Diversos: demais 

obsessões, que não se enquadram nas supracitados, geralmente vinculados à superstições ou de 

ordem somática.  

 De acordo com a literatura apresentada por Rosário-Campos (2001) na infância há o 

predomínio de diagnóstico precoce no gênero masculino. Já na puberdade há um aumento nas 

estatísticas para o gênero feminino e chegando na idade adulta, essa proporção se equivale de 

1:1 entre os sexos. 

 Ainda para Rosário-Campos (2001), os Sintomas Obsessivo-Compulsivo (SOC) não 

apresentam uma unidade entre os pacientes. Ou seja, seu início pode ser abruptamente ou 

lentamente, bem como o início dos mesmos. Esses por sua vez, podem ser identificados já na 

infância, durante a adolescência ou mesmo mais tarde, vir a aparecer somente na idade adulta. 

 Rosário-Campos (2001) destaca a questão do início dos SOC. A autora enfatiza, que os 

mesmos podem ocorrer, sem algum aspecto desencadeante. Para além desse fato, outro aspecto 

importante a ser ressaltado é a mutabilidade dos sintomas. Estes, ao longo do quadro patológico, 

podem mudar de características e formas de se manifestar. Nas crianças essas formas de 

manifestações são mais sigilosas em comparação aos dos adultos. A autora apresenta a média 

de tempo desde o início do quadro dos SOC e o diagnóstico do OC, variam de 2,5 anos para 

crianças e até 13,6 anos para adultos com sintomas precoces.  
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL APLICADA AO TRANSTORNO 

OBSESSIVO COMPULSIVO 

 De acordo com Cordioli (2008) os primeiros tratamentos com indivíduos portadores de 

TOC através do uso da Terapia Cognitiva Comportamental, foram realizados em 1966 por 

Meyer. Essa tentativa, foi submetida, após a observação que ratos, perdiam o seu medo de 

determinadas situações, após serem conduzidos sucessivamente pela mão do pesquisador de 

encontro aos estímulos que lhes causavam medo. 

 O primeiro tratamento foi realizado com duas moças que apresentavam o TOC. O 

tratamento consistiu na sugestão exaustiva para que ambas se expusessem aos aspectos que lhes 

causavam ansiedade e ao passo que se abstivessem de realizar o habitual ritual. A melhora do 

quadro dos sintomas foi rápida e ambos permaneceram por dois anos sem apresentá-los 

novamente (CORDIOLI, 2008). 

 Na década de 70, foram realizados estudos pontuais para verificar o que aconteceria se, 

pacientes com TOC, fossem impedidos de realizarem os rituais. No mesmo, após a exposição 

desencadeantes da ansiedade, por determinados períodos, constataram que, tanto a ansiedade 

como os impulsos para a realização dos rituais eram diminuídos gradativamente. Perceberam, 

no entanto, que os rituais funcionavam como diminuidores da própria ansiedade (HOGDSON; 

RACHMAN apud CORDIOLI, 2008). 

 

ESTRUTURA, SESSÕES E TRATAMENTO PARA TRANSTORNO OBSESSIVO-

COMPULSIVO 

 Na Terapia cognitivo-comportamental é importante o seguimento de algumas etapas 

para garantir um resultado mais eficaz. Dentre elas estão: avaliação do paciente e confirmação 

do diagnóstico de TOC; Psicoeducação, onde o terapeuta fornece ao paciente uma série de 

informações sobre os sintomas do TOC, suas possíveis causas, com ênfase nos fatores 

psicológicos que podem influenciar o surgimento e sua manutenção; Identificação e elaboração 

da lista de sintomas: a primeira tarefa é uma elaboração, o mais completa possível, da sua lista 

de sintomas e um treino na identificação e no reconhecimento das diferentes manifestações do 

TOC; Início dos exercícios de exposição e prevenção de rituais: o terapeuta irá orientar para o 

início de exercícios de EPR que considera mais fáceis ou que provocam menos ansiedade, 

deixando para mais adiante os mais difíceis (CORDIOLI, 2008, p.71). 

 No início do tratamento são estabelecidos alguns tópicos importantes, dentro da 

abordagem TCC (WIELENSKA, 2001). À saber: 

 

● A avaliação geral: busca-se uma análise de todo o repertório do paciente. A 

queixa inicial, os aspectos ligados a ela, as formas de amenização, o histórico pessoal, 
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aos níveis acadêmico, profissional, social e familiar. As motivações e as expectativas 

quanto ao tratamento, os implicadores para a causa ou manutenção dos sintomas e até 

os possíveis reforçadores (ganhos secundários) da manutenção dos SOC 

(WIELENSKA, 2001). 
● O treino do paciente, para expor as relações existentes entre as queixas, as 

características do TOC, possíveis prejuízos, objetivos no caso do não tratamento do 

mesmo. Esse aspecto contribui para adesão maior ao tratamento (WIELENSKA, 

2001).  
● À caracterização do TOC como um todo. Os tipos de obsessões e compulsões 

apresentadas, os níveis de sofrimento apresentados ao evitar ou não os rituais, os 

implicantes ambientais, identificar possíveis comportamentos antecedentes, sejam 

eles públicos ou não que poderão ter contribuído ou estar contribuindo no caso. Essas 
evidências, poderão ser coletadas através de entrevistas, questionários, observação 

dentro do espaço da clínica ou fora, no espaço de maior incidência (WIELENSKA, 

2001). 
● A consolidação do relacionamento terapêutico. Avaliar as implicações e 

morbidades psiquiátricas associadas, que podem prejudicar a adesão. Avaliar as 

possíveis esquivas dos tratamentos, bem como a procura por métodos naturais ou 

pessoais, que aparentemente menos agressivos e, contudo, menos eficazes 

(WIELENSKA, 2001). 
  

Após o contrato terapêutico, e da avaliação inicial, uma das técnicas mais empregadas 

na TCC para o tratamento dos SOC é a exposição aos estímulos. A análise do comportamento, 

relaciona o estímulo antecedente com o comportamento emitido. Nesse caso, o paciente é 

elevado a enfrentar gradativamente os estímulos ansiogênicos, sem o estabelecimento dos 

rituais. No início, o paciente é levado ao extremo, de considerar que seus medos e a ansiedade 

eram incontroláveis, uma vez que os rituais, serviam de alívio esporádico dos SOC. A curta 

duração desse alívio, obrigava o paciente ao retorno dos rituais imediatamente, caracterizando 

a compulsão (WIELENSKA, 2001).  

 De acordo com Wielenska (2001), essa exposição gradativa do paciente frente ao 

estímulo anteriormente evitado, diminui gradativamente o seu potencial ansiogênico. O 

paciente é levado a enfrentar o objeto ou situação sob forte encorajamento do terapeuta. Este 

por sua vez, deverá tomar o cuidado com a verbalização utilizada, adequando-a ao nível 

cultural, educacional e intelectual do paciente, de modo que o mesmo se faça compreender. A 

técnica, no entanto, visa demonstrar a irracionalidade dos seus medos, apercebidos mais tarde, 

como não sendo aversivos ou perigosos como até então formulados.  

  

TÉCNICAS E RESULTADOS DA TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL 

PARA OS SINTOMAS OBSESSIVOS-COMPULSIVOS 

 

 Cordioli (2008) apresenta as principais técnicas utilizadas pela TCC frente ao 

tratamento do TOC. Entre as mais utilizadas o autor cita: Exposição, Prevenção de Respostas, 

Modelação, Familiarização com o modelo cognitivo, Identificação dos pensamentos 

automáticos e crenças disfuncionais e o Questionamento socrático.  
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 Na técnica da exposição, o psicoterapeuta leva o paciente ao contato com o objeto ou a 

situação até então temida. Esse contato pode ser direto, ou seja, o paciente literalmente se 

aproxima, toca, manuseia aquilo que lhe causa ansiedade ou pode ser através da aproximação 

imaginária. Nessa o terapeuta conduz o paciente a imaginar a sua aproximação e/ou manuseio. 

Seu efeito terapêutico consiste no aumento da ansiedade seguida de gradual diminuição até o 

seu total desaparecimento.  

 A técnica de prevenção de resposta é utilizada no tratamento dos Sintomas Obsessivos-

Compulsivos para evitar os rituais – as compulsões. Consiste em o paciente se abster de realizar 

os comportamentos que costumava praticar para aliviar o desconforto do medo ou neutralizá-

los mediante as obsessões. O terapeuta orienta veemente o paciente à não-realização consciente 

dos rituais.  

 Para Cordioli (2008) ainda, a modelação é uma técnica ao qual o terapeuta executa a 

mesma em frente ao paciente. O objetivo é levar o paciente à execução do mesmo 

comportamento através do exemplo. No caso dos Sintomas Obsessivos Compulsivos, um típico 

comportamento de modelação pode ser o terapeuta tocar em ‘objetos sujos ou contaminados’, 

como por exemplo a sola do sapato, e solicitar a sua repetição por parte do paciente. 

 A familiarização com o modelo cognitivo se caracteriza como uma técnica. Essa por 

sua vez, demanda de um certo tempo, a fim de familiarizar o paciente com os principais termos 

trabalhados na terapia e sua interferência no processo. Por exemplo, a conceituação de 

pensamentos automáticos e as crenças disfuncionais. Essa familiarização é necessária, a fim de 

facilitar para que o paciente consiga auto identificar os mesmos e melhor monitorá-los.  

 A identificação dos pensamentos automáticos e as crenças disfuncionais é de extrema 

importância. Partindo da familiarização do paciente com os termos, a técnica de identificação 

dos mesmos, consiste em treinar o paciente, a fim de ele mesmo a perceber os pensamentos que 

surgem automaticamente sobre determinado aspecto e as crenças disfuncionais a eles 

atribuídos. O terapeuta, geralmente solicita o seu registro, que pode ser descrito em termos da 

situação, os pensamentos que surgiram e as consequências – estas podendo ser emocionais, 

físicas ou comportamentais. O registro dos mesmos, contribui para posterior modificação dos 

mesmos através do terapeuta. 

 De acordo com Cordioli (2008) a última técnica apresentada é o questionamento 

socrático. No tratamento dos Sintomas Obsessivos-Compulsivos, o seu uso consiste na correção 

das crenças disfuncionais. A aplicação consiste no questionamento, por parte do terapeuta, 

sobre o universo dos pensamentos automáticos e as crenças disfuncionais identificadas pelo 

paciente. O questionamento é realizado sobre cada afirmação do paciente como forma de 
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justificação da sua cognição a fim de, juntamente com o paciente verificar a disfuncionalidade 

contidas nas mesmas, e até então tidas como verdades universais para si próprio.   

 De acordo com Cordioli (2008) a terapia cognitivo-comportamental ou TCC é um 

tratamento considerado de primeira linha para os sintomas obsessivos-compulsivos. É bastante 

efetiva quando predominam rituais de lavagem, verificações, repetições ou comportamentos 

evitativos; quando o paciente tem um bom insight (crítica) sobre os sintomas; quando adere 

rapidamente às tarefas de Exposição e Prevenção de Resposta (EPR) e quando os sintomas não 

são demasiadamente graves ou incapacitantes. A TCC tem por objetivo corrigir aprendizagens 

erradas e substituí-las por novas aprendizagens, além de modificar pensamentos, avaliações, 

interpretações e crenças erradas ou distorcidas. 

 Prazeres, Souza e Fontenelle (2007) em seus estudos, têm encontrado resultados muito 

positivos no uso da TCC. Para os autores, ao comparar a EPR com as técnicas de relaxamento 

e exposição imaginária, a EPR apresentou melhores resultados. Também observaram que a EPR 

guiada por meios tecnológicos, ou seja, através do computador, apresentou menor eficácia, 

comparada à presença e guiados pelo próprio terapeuta. Outro resultado positivo que os autores 

encontraram, foi a eficácia encontrada em 10 sessões, tanto no atendimento guiado por telefone 

como pelo terapeuta, com resultados de ambos satisfatórios. 

 Cordioli (2004) aponta para a grande eficácia da TCC para com o TOC. O autor 

descreve que sua eficácia está calculada em 70% dos casos que aderiram ao tratamento. A TCC 

ainda tem apresentado melhoras significativas aos pacientes que não aderiram ao tratamento 

completo e mesmo nos casos em que a medicação não obteve, ou obteve o mínimo de resultados 

esperados. 

 Diversas pesquisas têm demonstrado que a TCC, através da técnica de EPR e associada 

à farmacoterapia, são as duas escolhas mais apropriadas em termos de eficácia no tratamento 

do TOC (CORDIOLI, 2004; DOBSON, 2006; KNAPP, 2004; MITSI, DA 

SILVEIRA;COSTA,2004; MURIS;BROEREN, 2010; RANGÉ, 2003). 

 Segundo Cordioli (2017), duas são as modalidades preferenciais de tratamento do TOC: 

os medicamentos que aumentam os níveis de serotonina nas sinapses nervosas, por meio da 

inibição de sua receptação para dentro do neurônio e a Terapia cognitivo-comportamental. 

Historicamente, a clomipramina foi o primeiro medicamento com esse efeito anti-obsessivo 

comprovado, ainda na década de 1970.  Cordioli (2017) ainda nos apresenta que, nos anos 

de 1990, foram lançados vários antidepressivos do grupo dos ISRSs, como a fluoxetina, a 

paroxetina, a sertralina, o citalopram, a fluvoxamina e, mais recentemente, o escitalopram. 

Como a clomipramina, esses medicamentos foram lançados para o tratamento da depressão, 

mas depois se verificou que também eram efetivos em reduzir os sintomas do TOC e ansiedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo objetivou em primeiro lugar, investigar, através dos dados 

bibliográficos a eficácia da utilização da Terapia Cognitiva Comportamental frente aos 

sintomas do TOC. Essa, por sua vez, mediante vários teóricos, se mostrou muito eficaz, 

atingindo a marca dos 70% de alívio e eliminação dos sintomas em pacientes tratados por essas 

perspectivas. Tal resultado, se deve à capacidade da TCC desenvolver no paciente, a 

possibilidade de conhecimento – através da psicoeducação – dos sintomas, modelos e agravos 

da doença. Posteriormente a análise das suas crenças e pensamentos disfuncionais – através das 

técnicas cognitivas, e a sua avaliação eliminação gradual – através das técnicas 

comportamentais da EPR. 

 O estudo também objetivou a explanação dos principais conceitos, origem e as 

principais técnicas utilizadas nessa abordagem terapêutica. Demonstrando a cientificidade e 

aplicabilidade, seja em pacientes crianças, adolescentes ou adultos. Bem como também 

apresentou as características e a sintomatologia do TOC. Ao passo que sua origem exata ainda 

permanece incompreensível no meio científico. Apontando-se, no entanto, algumas possíveis 

causas, como no caso a própria genética e os fatores ambientais que seguramente também 

contribuem para a manutenção dos SOC. 

  E em última análise, pretendeu também apresentar as principais técnicas empregadas e 

sua eficiência no tratamento. Portanto, esse trabalho pretende, mediante essas elucidações 

contribuir com a literatura científica existente, bem como servir de apoio aos profissionais e 

pacientes acometidos pelo TOC, como forma de psicoeducação, de maneira a contribuir na 

adesão ao tratamento e maior familiarização com a temática. 

 

REFERÊNCIAS  

 

CORDIOLI, A. Vencendo o transtorno obsessivo-compulsivo:manual da terapia cognitivo 

comportamental para pacientes e terapeutas. São Paulo: Artmed, 2007 

 

___________. (2008). A terapia cognitivo-comportamental no transtorno obsessivo-

compulsivo. Revista Brasileira de Psiquiatria, 30(2): 65-72, 2008. 

 

___________. Vencendo o transtorno obsessivo-compulsivo: manual de terapia cognitivo-

comportamental para pacientes e terapeutas. 3º ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

 

DOBSON, K. Manual de terapias cognitivo comportamentais.Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

KIPPER, L. C. Avaliação de mecanismos de defesa em pacientes com transtorno do pânico, 

sua relação com gravidade, resposta ao tratamento e alteração pós tratamento. Porto Alegre: 

UFRGS, 2003. 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

37 
 

MITSI, C. A;DA SILVEIRA, J. M;COSTA, C. E. Treinamento de habilidades sociais no 

tratamento do transtorno obsessivo compulsivo:um levantamento bibliográfico. Revista 

Brasileira de Terapia Comportamental E Cognitiva, 6(1), 2004. 

 

MURIS, P;BROEREN, S). Twenty Five Years of research on childhood anxiety disorders: 

Publication trendsbetween 1982 and 2006 and a selective review of the literature. Journal Child 

Fam Stud, 18, 388395, 2010. 

 

PRAZERES, A;SOUZA, W;FONTENELLE, L. Terapias de base cognitivo-comportamental 

do transtorno obsessivo-compulsivo: revisão sistemática da última década. Revista Brasileira 

de Psiquiatria, 29 (3), 262-270. 2007. 

 

RANGÉ, B. (2003). Psicoterapias cognitivo comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. 

Porto Alegre: Artmed, 2003. 

 

RANGÉ, B. P; FALCONE, E. M. de O; SARDINHA, A. História e panorama atual das terapias 

cognitivas do Brasil. In: OLIVEIRA, M. da S; ANDRETTA, L. (org.). Manual Prático de 

Terapia Cognitivo-Comportamental. São Paulo: Casa do psicólogo, 2011. 

 

ROSARIO-CAMPOS, M. C. do. Peculiaridades do transtorno obsessivo-compulsivo na 

infância na adolescência. Revista Brasileira de Psiquiatria, 23(Supl II):24-6. 2001.  

 

TABELEÃO, V. P. A Terapia Cognitivo Comportamental no Transtorno Obsessivo 

Compulsivo: resultados nas dimensões dos Sintomas e nos Mecanismos de Defesa. 121p. 

Dissertação (Doutorado em Saúde e Comportamento)- Universidade Católica de Pelotas, 

Pelotas, 2016. 

 

WIELENSKA, R. C. Terapia comportamental do transtorno obsessivo-compulsivo. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, 23(Supl II):62-4, 2001.  

  



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

38 
 

ASPECTOS GERAIS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO

 GENERAL ASPECTS OF THE PREVENTION OF CANCER OF CERVIX OF 

THE UTERUS 

Gláucio Luís de Araújo Pacheco 

 

PACHECO, Gláucio Luís de Araújo. Aspectos gerais de prevenção do câncer de colo do 

útero. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 39-48, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Atualmente, o estabelecimento de planos de prevenção, compõem o cenário não somente de 

saúde, mas estabelece-se como uma necessidade imposta pela contemporaneidade. O câncer do 

colo de útero, assim como outras configurações cancerígenas, necessita de planos precoces de 

tratamento para o estabelecimento de maiores êxitos na possibilidade de cura. O processo de 

construção de informação a população é crucial para que um processo de prevenção possa ser 

construído de forma plena e consistente na população, o que permite até mesmo ao sistema 

público de saúde um maior panorama da relevância e atuação dos programas de saúde. Não 

adicionados ainda, que a configuração de panoramas e análises dos planos de prevenção do colo 

de útero na sociedade, é crucial para que políticas públicas de saúde possam ser estruturadas de 

acordo com a necessidade populacional. 

Palavras Chaves: Câncer. Prevenção. Sociedade. Políticas. Abrangência. 

 

ABSTRACT 

Currently, the establishment of prevention plans is part of the scenario not only of health, but 

also serves as a necessity imposed by contemporaneity. Cervical cancer, as well as other 

cancerous configurations, needs early treatment plans to establish greater success in the 

possibility of cure. The process of building information for the population is crucial so that a 

prevention process can be built in a full and consistent way in the population, which allows 

even the public health system a greater overview of the production and performance of health 

programs. It does not yet exist that the configuration of panoramas and analyzes of cervical 

prevention plans in society is crucial for public health policies to be structured according to 

population needs. 

Keywords: Cancer. Prevention. Society. Policies. Coverage. 
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INTRODUÇÃO 

 Inicialmente, é necessário considerar que embora o câncer do colo do útero possa ser 

prevenido, é um dos cânceres mais comuns entre as mulheres brasileiras, com alta incidência. 

O lançamento da vacina contra o papilomavírus humano (HPV), em 2014, no calendário do 

Sistema Único de Saúde (SUS) demonstrou um passo importante para o controle da doença no 

país, aliado à continuidade do rastreamento. 

 O Ministério da Saúde vem buscando parcerias por meio do Instituto Nacional do 

Câncer para desenvolver ações que possam reverter esse quadro. Parte da busca é alcançar 

estratégias importantes, como a padronização de procedimentos e condutas para garantir a 

qualidade da tecnologia de controle do câncer e dos procedimentos operacionais.  

 O mapeamento da população de acordo com a incidência do câncer de colo de útero, é 

crucial para que o sistema de saúde possa contabilizar a evolução de determinado diagnóstico 

na população, o que possibilita um maior panorama de ação e controle de novos casos. 

 

 

Disposição geral dos processos e programas de prevenção no Brasil 

Tendo em vista a configuração do câncer de colo de útero como problemática de saúde 

pública, é necessário considerar os índices de desenvolvimento de tal enfermidade na sociedade. 

O estabelecimento de planos de ação e panoramas de estratégia, é essencial para que se 

identifique as áreas de maior vulnerabilidade da sociedade, para que dessa forma se possam 

estruturar fatores de risco, índice de desenvolvimento, planos de ação e também conscientização 

da população.  

Inicialmente, é necessário considerar os principais fatores de desenvolvimento do câncer 

de colo de útero na população, Brasília (2002) destaca os seguintes itens como os principais 

fatores que alarmam o desenvolvimento do Câncer do colo do útero: 

• idade precoce na primeira relação sexual;  

• multiplicidade de parceiros;  

• história de infecções sexualmente transmitidas (da mulher e de seu parceiro). Atualmente, 

considera-se que a persistência da infecção pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) 

representa o principal fator de risco;  

• multiparidade;  

• tabagismo;  

• alimentação pobre em alguns micronutrientes, principalmente vitamina C, beta caroteno e 

folato, e o uso de anticoncepcionais. 
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Considerando os principais fatores de risco, é possível traçar planos de prevenção para 

a disponibilidade social, tendo em vista principalmente as consequências a longo prazo que o 

desenvolvimento de um câncer do colo do útero, tanto no sistema público de saúde quanto no 

próprio desenvolvimento econômico de um país, é notório.  

Brasília (2002) destaca, que dentre as diversos classificações de câncer o câncer do colo 

de útero, é o que apresenta os maiores potenciais de cura chegando até mesmo a 100% quando 

diagnosticado precocemente, e também dispondo de um tratamento ambulatorial e cirúrgico, se 

necessário, em 80% dos casos.  

Para a disposição de diagnósticos precoces, é necessário considerar as mulheres 

assintomáticas que estão desenvolvendo o câncer. É fundamental que um método de 

rastreamento seja disposto na população, para que mulheres assintomáticas sejam 

diagnosticadas com câncer do colo de útero, tendo a possibilidade de recorrer a tratamentos de 

forma precoce aumentando consideravelmente as taxas de cura. 

Além disso, é necessário considerar ainda, a idade das mulheres de determinadas regiões 

para que se possam traçar os picos e as maiores recorrência do Câncer de acordo com a idade, 

considerando ainda que a idade de 35 a 49 anos as mais incidentes para Câncer do colo do útero, 

sendo necessário considerar os principais fatores que desencadeiam desenvolvimento de tal 

quadro de saúde. 

 
A detecção precoce do câncer do colo do útero em mulheres assintomáticas 

(rastreamento), por meio do exame citopatológico (Papanicolaou), permite a detecção 

das lesões precursoras e da doença em estágios iniciais, antes mesmo do aparecimento 

dos sintomas. A faixa etária prioritária para a detecção precoce do câncer do colo do 
útero é dos 35 aos 49 anos de idade, período que corresponde ao pico de incidência 

das lesões precursoras e antecede o pico de mortalidade pelo câncer. Além disso, 

ações que visem reduzir a exposição aos fatores de risco, principalmente tabagismo e 

infecção pelo HPV, devem ser encorajadas (BRASÍLIA 2002). 
 

No Brasil, o Programa Nacional de Controle do Câncer do colo de útero já foi nos 26 

estados e no Distrito Federal com objetivo primeiro, da diminuição da incidência e mortalidade 

causada pelo câncer do colo de útero, por meio de implantações de diversas ações de 

conscientização, somadas a implementação de ações estruturais para detecção precoce e 

adequação e garantia de um tratamento pleno e qualificado ao atendimento à mulher.  

A disponibilização de exames histopatológicos para detecção de determinado quadro 

clínico, é crucial para que mulheres das diversas camadas sociais, possam ter acesso pleno ao 

diagnóstico do Câncer do colo de útero. A principal estratégia a ser usada, é a implementação 

e disponibilização pelo SUS, Sistema Único de Saúde, por meio do acompanhamento da doença 

e também da qualificação de profissionais correspondentes à prestação de determinado serviço. 
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A divulgação de informações concernentes ao câncer do colo de útero na população, é 

outro fator crucial para que um plano de prevenção possa ser estabelecido de forma plena, 

considerando a informação e a conscientização como os principais fatores na reação de um 

paciente, que identifica determinadas anomalias e mau funcionamento do próprio corpo, 

partindo-se do pressuposto que cada indivíduo tende a identificar o mau funcionamento de 

alguma funcionalidade fisiológica.  

A divulgação das formas de desenvolvimento das formas de contágio e também de 

sintomas do câncer do colo do útero, é essencial para que a própria população possa identificar 

determinados cenários e possa recorrer a um atendimento.  

Além disso, a informatização relacionada aos postos, locais de coleta de exames e 

consultas é essencial para que a população possa ter conhecimento de recorrência para 

determinados locais na busca de assistência, sendo necessária que tá informação seja difundida 

de forma clara entre a população, para que dessa forma, a mesma possa compartilhar os dados 

e buscar tratamento quando identificar determinada necessidade. 

Um dos principais mecanismos de informação relacionados ao seu colo do útero, é o 

estabelecimento de um conhecimento da funcionalidade e desenvolvimento dessa anomalia 

dentro do corpo humano, o que permite a identificação de um indivíduo a determinadas 

disfunções que podem surgir devido ao mau funcionamento do órgão.  

No entanto, a não divulgação de informação acaba por dificultar o diagnóstico do Câncer 

do colo de útero e afasta uma parcela da população a busca por informação e órgãos e 

instituições de saúde, que possam atuar de forma contínua no tratamento a um indivíduo que 

apresenta o diagnóstico do Câncer do colo do útero. 

 
O câncer de colo uterino cresce localmente atingindo vagina, tecidos paracervicais e 

paramétricos, com isso, podendo comprometer bexiga, ureteres e reto. A 

disseminação à distância ocorre principalmente por via linfática, envolvendo 

inicialmente os linfonodos pélvicos, e, após, os para-aórticos. A apresentação clínica 
depende principalmente da localização e extensão da doença. A paciente pode referir 

secreção vaginal amarelada fétida e até sanguinolenta, ciclos menstruais irregulares, 

spotting intermenstrual, sangramento pós-coital e dor no baixo ventre. Nos estádios 

mais avançados, a paciente pode referir dor no baixo ventre mais importante, anemia, 

por sangramento, dor lombar, pelo comprometimento ureteral, hematúria, alterações 

miccionais, pela invasão da bexiga, e alterações do hábito intestinal, pela invasão do 

reto. As pacientes podem sentir dores na coluna lombar e bacia pélvica, pelo 

comprometimento, às vezes, da parede pélvica (FEBRASGO 2017) 
 Febrasgo (2017) destaca ainda, os principais aspectos que podem ser traçados para um 

bom plano de prevenção do câncer do colo de útero, baseando-se em recomendações atuais 

referentes ao processo de prevenção do desenvolvimento do Câncer. As principais medidas 

destacadas pelo autor são as seguintes: 

● edidas educativas; 

● Vacinação; 
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● Rastreamento; 

● Diagnóstico; 

● Tratamento de lesões subclínicas. 

A eficácia desses aspectos destacados pelo autor demonstra sucesso, quando os aspectos 

associados são implementados na população de forma orgânica, de forma que o sistema de 

saúde trabalhe de forma sinérgica, ocasionado o estabelecimento pleno de serviço de saúde o 

que em consonância a políticas públicas de saúde possibilitam o rastreamento da população de 

forma a contar os novos casos e buscar as reincidentes de câncer de colo de útero. 

 

Abrangência dos planos de prevenção 

Distintos tipos de HPV são reconhecidos pela IARC, Agência Nacional de Pesquisa em 

Câncer, sendo crucial que os tipos de infecção e as formas de fatores de risco, sejam analisadas 

conforme os tipos de HPV dispostos na população, de forma que tanto a vacina quanto às formas 

de diagnóstico disponíveis, possam detectar a presença de qualquer tipo de classificação do 

HPV.  

Existem hoje 13 tipos de HPV reconhecidos como oncogênicos pela IARC. Desses, 

os mais comuns são o HPV-16 e o HPV-18. A infecção persistente pelo HPV é o 

principal fator de risco. Contribuem para a persistência do HPV o tabagismo, o uso de 

drogas imunossupressoras e a imunossupressão causada pela infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) (FEBRASGO 2017). 

 

É necessário considerar ainda, os planos de abrangência que se relacionam com os 

planos de prevenção se relacionando, por exemplo, com vacinas e planos de conscientização 

desde o ensino básico. O atual plano de vacinação abrange, desde 2014, meninas de 9 a 13 anos 

tendo como intenção principal, vacinar meninas que não iniciaram nenhum tipo de atividade 

sexual, promovendo uma maior eficácia da vacina a longo prazo.  

No ano de 2017, a partir do mês de janeiro foi promovida a vacina para meninos, vacina 

essa que seria proporcionada a meninos de 12 a 13 anos, sendo tal faixa etária gradualmente 

ampliada até os anos 2020, cobrindo meninos de 9 a 13 anos para a vacinação.  

É crucial destacar, que a vacina se dispõe em duas etapas, sendo necessária duas 

vacinações para cada indivíduo, o que torna crucial que os planos de vacinação acompanhem 

as vacinas que foram já aplicadas e as que necessitam ser aplicadas, não perdendo a condição 

de mapeamento da população, cobrindo as duas vacinações a todos os indivíduos que receberam 

a primeira. 

 
No Brasil, o Ministério da Saúde implementou, no calendário vacinal, em 2014, a 

vacina tetravalente contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos. A partir de janeiro de 
2017, os meninos de 12 a 13 anos também começaram a receber a vacina. A faixa 

etária será ampliada gradualmente até 2020, quando a vacina estará disponível para 
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meninos de 9 a 13 anos. O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de 

seis meses para meninas e meninos (FEBRASGO 2017). 
 

A consideração da comunidade masculina na prevenção do câncer de colo de útero da 

sociedade, é crucial partindo-se do pressuposto que o câncer pode tanto desenvolver-se de 

forma congênita em mulheres, quanto pelo contágio por meio do sexo masculino.  

Além disso, é necessário considerar, o panorama dos procedimentos referentes ao 

surgimento do Câncer do colo do útero, que possibilita o diagnóstico de determinada alteração 

no funcionamento fisiológico de  determinada mulher, sendo crucial que esses procedimentos 

sejam parametrizados e impostos na saúde pública, de forma que todos os parâmetros estruturais 

sejam direcionados para o estabelecimento e proporção de uma saúde mais qualificada, de 

forma que ofereça o serviço mais satisfatório e completo. 

A seguir, se dispõe uma tabela da disposição dos principais exames dispostos pelo 

Sistema Único de Saúde: 

 

 
Fonte: INCA (2019) 

 

A tabela abaixo, demonstra as recomendações principais para conduta inicial diante de 

resultados alterados exames citopatológicos, sendo essencial que determinado panorama seja 

difundido na população, de forma que a consciência de atuação e busca por tratamentos seja 

formada, de forma intrínseca visto a eficácia de determinado atitude diante do diagnóstico de 

câncer. 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

44 

 
Fonte: Febrasgo (2017) 

 

 A conduta tomada por determinado indivíduo diante dos diagnósticos, e diante dos 

tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, evidencia e revela o sistema 

de educação que foi estabelecido a determinada comunidade, referente aos cuidados que devem 

ser tomados a partir do diagnóstico, não somente de um câncer do colo do útero, mas também 

de outras enfermidades. 

No que concerne a estabelecimento de saúde e mapeamento do serviço oferecido, e 

como o mesmo demonstra relevância na sociedade, é crucial que para se contratar novos 

métodos diagnósticos, de forma mais facilitada à população é essencial que esta análise se 

estabeleça de forma rotativa na sociedade, para que o campo de análise e o panorama de 

estruturação, possa ser estabelecida de acordo com as necessidades da população. 

 
Na organização e planejamento das ações de saúde, conhecer o quantitativo de 

procedimentos necessários a cada ano permite avaliar a necessidade de contratualizar 

ou não novos serviços para atender à demanda estimada, seja no âmbito local ou 

regional. O número de procedimentos estimado permite verificar se a oferta de 

serviços disponíveis (laboratórios de cito e anatomopatológicos contratados, por 
exemplo) está adequada para atender à produção necessária. Assim, municípios e 

regiões de saúde de pequeno porte devem verificar os serviços e unidades de saúde 

existentes nas proximidades, pois talvez não tenham demanda suficiente que justifique 

a necessidade de um serviço de referência próprio (INCA 2019). 
 

 É necessário determinar ainda, campos e opções de reação de uma mulher, por exemplo, 

diante do diagnóstico ou de apenas apresentação de algumas alterações em um exame, que não 

apresenta necessariamente desenvolvimento do Câncer do colo do útero.  
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É necessário que um diagrama das atitudes necessárias para cada quadro de diagnóstico, 

possa ser estabelecido, proporcionando ao paciente uma melhor análise de casos, possibilitando 

a maior procura pelo tratamento correto e concernente ao que está ocorrendo no seu quadro 

clínico.  

A tabela a seguir dispõe um diagrama das ações, que podem ser tomadas para a 

prevenção e também das ações que podem ser assumidas para tratamento de um diagnóstico de 

câncer de colo de útero obtido por determinada paciente. 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

  

 

 

A análise e possibilidade dispostas acima, possibilita além da informação de uma 

paciente, dispõe de opções e autonomia no que concerne ao processo de busca por um 

tratamento, construindo opções possíveis, que não limitam o plano de ação de uma paciente a 

um determinado viés. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante dos aspectos destacados na presente dissertação, é possível compreender 

inicialmente, como um dos principais motivos pelo atraso na busca precoce por tratamento está 

disposta na falta de informação compartilhada na população, o que ocasiona um enorme atraso 
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na busca por tratamento ou até mesmo por outras formas de diagnóstico, o que 

consequentemente, compromete o tratamento de câncer de colo de útero, fator esse que alarma 

a urgência de planos de prevenção e conscientização da população. 

 Além disso, foi possível analisar como planos governamentais de prevenção 

demonstram uma boa disponibilização em teoria dos tratamentos e exames disponíveis, no 

entanto a realidade e demanda exacerbada do sistema público de saúde, compromete o 

desenvolvimento de um plano de prevenção cabível e eficaz, que cubra e assistência a 

população de forma plena. 
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Resumo 

O estudo apresentado é qualificado como retrospectivo descritivo traz uma 

abordagem  quantitativa, que tem como objetivo conhecer os acidentes de trabalho com 

exposição a material  perfuro cortante bem como o perfil dos referidos trabalhadores, a partir 

das fichas de notificação do  Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de 

Rondônia CEREST/RO. A coleta de  dados deu-se através do levantamento das fichas 

constantes no Sistema de Informação de Agravos de  Notificação/SINAN entre os anos de 2016 

e 2020. Esta análise de dados foi feita eletronicamente. Os  acidentes deram-se 

predominantemente, entre os pesquisados 79% são do sexo feminino e o tempo de  profissão 

dos pesquisados era de 5 a 10 anos. Dentre os pesquisados 61% estiveram envolvidos 

em  acidentes com material perfuro cortante. 47% sofreram o acidente no período da manhã. 

70% estavam  auxiliando procedimento e 74% informaram que o acidente foi notificado. 

Perante tais informações é  possível concluir que as técnicas de prevenção à ocorrência dos 

acidentes de trabalho, com material  biológico, devem envolver ações conjuntas, entre 

trabalhadores e as gerências dos serviços, as quais  devem estar direcionadas para melhorias 

nas condições e na organização do trabalho.  

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho. Exposição Ocupacional. Saúde do Trabalhador. 

Perfuro  Cortante.  

 

ABSTRACT 

The present study is qualified as a descriptive retrospective. It has a quantitative 

approach,  which aims to know the work accidents with exposure to biological material as well 

as the profile of  these workers, from the notification sheets of the Reference Center on 
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Occupational Health of the  Worker State of Rondônia CEREST /RO. The collection of data 

was done through the collection of the  files contained in the SINAN Notification Disease 

Information System between the years 2016 and  2020. This data analysis was done 

electronically. Accidents occurred predominantly, among those  surveyed, 79% were female 

and the time of profession of the respondents was between 5 and 10 years.  Among those 

surveyed, 61% were involved in accidents with puncturing material. 47% suffered the  accident 

in the morning. 70% were assisting the procedure and 74% reported that the accident 

was  reported. Given this information, it is possible to conclude that the techniques to prevent 

the  occurrence of work accidents with biological material should involve joint actions between 

workers  and the management of the services, which should be directed towards improvements 

in the conditions  and organization of work.  

Key words: Accidents at Work. Occupational Exposure. Worker's health. Cutting punch.  

 

INTRODUÇÃO  

A importância do tema acidente de trabalho, priorizando a exposição ao material perfuro 

cortante,  a partir do registro das fichas de notificação, Inseridas no Sistema de Informação de 

Agravos de  Notificação (SINAN), ocorre devido ao aumento no número de notificações 

envolvendo tais acidentes.  Nesse ambiente, são muitos os fatores que influenciam a ocorrência 

dos acidentes, assim é de  fundamental importância que haja sensibilização e primordialmente 

mudanças de comportamentos,  tanto dos trabalhadores como dos gestores e administradores 

das instituições de saúde, no que refere se  à uniformização dos procedimentos os quais são 

executados pelos referidos profissionais, com vistas a  minimizar o quantitativo de acidentes 

com perfuro cortante. A utilização adequada dos equipamentos  de proteção pelos trabalhadores 

da saúde é considerada um desafio, uma vez que essa utilização  adequada é aceita 

teoricamente, porém a utilização de tais equipamentos ainda não ultrapassam as  práticas 

diárias. Esse fato é resultado de uma série de elementos, tais como a falta ou inadequação 

dos equipamentos de proteção individual (EPI), carga do trabalho fora dos padrões preconizado 

pela  legislação trabalhista, falta de capacitação quanto ao uso correto das normas de 

biossegurança  existentes a serem realizadas, bem como a existência de insatisfação por parte 

do trabalhador por  causa da falta de valorização profissional e também hábito errado de 

executar procedimentos que são  específicos dessa categoria de profissionais.  

Com o surgimento do HIV/AIDS, na década de 80 bem como, a modificação do 

perfil  epidemiológico, todos são considerados expostos, sobretudo os trabalhadores da saúde, 

por  trabalharem, muitas vezes, praticando procedimentos os quais envolvem material 

biológico, estando  dessa forma mais suscetíveis a acidentes. Observada a importância do tema, 
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os acidentes de trabalho  com material perfurocortante não podem ser tratados como 

acontecimentos rotineiros, assim sendo  para que haja ações que visem a prevenção existe a 

necessidade de uma abordagem mais ampla na  qual estejam envolvidos os trabalhadores, 

instituições de saúde e Gestão. Dentro dessa concepção, a  realização de estudos 

epidemiológicos que estejam direcionados aos fatores suscetíveis à ocorrência  dos acidentes 

de trabalho com material perfuro cortante, incluindo fatores institucionais e específicos  dos 

trabalhadores, que poderá contribuir para o aumento da compreensão sobre os processos 

que  contribuem para a ocorrência desse tipo de acidente, assim como contribuir para que novas 

pesquisas,  programas e ações de intervenção possam ser realizados.   

Desta forma, é possível acreditar que os resultados apresentados neste estudo venha 

contribuir  para propagação do conhecimento produzido sobre o referido tema, bem como para 

a elaboração de  estratégias de prevenção e controle dos acidentes de trabalho com material 

biológico.   

Assim destaca-se o objetivo geral deste estudo que é conhecer os acidentes de trabalho 

com  exposição a material biológico, ocorridos no Estado de Rondônia, e delinear o perfil dos 

trabalhadores,  tendo como base as fichas de notificação registradas no SINAN no período de 

2016 e 2020.  

Sendo desta forma possível justificar a necessidade de realização deste estudo é apontado 

o número  de acidentes de trabalho com material Perfuro Cortante notificados, ocorridos com 

os trabalhadores da  saúde no período de 2016 a dezembro de 2020.  

Tendo como base a pesquisa apresentada, definiu-se a metodologia da pesquisa 

como  documental, pois parafraseando (GIL, 2008) diz que tal pesquisa vale-se de materiais 

que não  receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os  objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão” 

(documentos de arquivos,  igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já 

foram processados, mas podem  receber outras interpretações, como relatórios de empresas, 

tabelas etc. o presente estudo deu-se a  partir da análise documental de fichas de notificação 

dos acidentes de Trabalho com material perfuro  cortante dos Profissionais da Saúde do Estado 

de Rondônia, que teve como objetivo conhecer os  acidentes de trabalho com exposição a 

material biológico bem como o perfil dos referidos  trabalhadores, A coleta de dados deu-se 

através do levantamento das fichas constantes no Sistema de  Informação de Agravos de 

Notificação/SINAN entre os anos de 2016 a 2020. A análise dos dados foi  feita de forma 

eletrônica. Assim citando Gil, 2008 (p. 45) quando diz que a análise parte “[...] de  materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de  acordo com os objetos da pesquisa”.   
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Desta forma as referidas fichas foram registradas no SINAN através do setor de 

epidemiologia  dos Municípios do Estado de Rondônia, locais onde foram realizados o 

preenchimento das fichas de  notificação. Inicialmente foi realizado o levantamento das 

notificações de acidentes de trabalho com  material biológico, em seguida, essas foram 

analisadas, segundo o perfil dos trabalhadores acidentados  e características do acidente, 

obedecendo as variáveis: sexo, idade, ocupação, tipo de exposição,  material orgânico 

envolvido, circunstância do acidente e agente causador, uso de equipamento de  proteção 

individual (EPI), bem como informações sobre a situação vacinal do acidentado 

e  preenchimento da comunicação de acidente de trabalho (CAT). Os dados foram processados 

e  tabulados eletronicamente no Tabwin, Sinan net e Excel.  

MÉTODOS  

Definiu-se a pesquisa como documental, pois parafraseando (GIL, 2008) diz que tal 

pesquisa  vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser  reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos 

de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem 

também aqueles que já  foram processados, mas podem receber outras interpretações, como 

relatórios de empresas, tabelas etc.  o presente estudo deu-se a partir da análise documental de 

fichas de notificação dos acidentes de  Trabalho com material perfurocortante dos Profissionais 

da Saúde do Estado de Rondônia.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A respeito do perfil dos trabalhadores acidentados com material perfuro cortante quanto 

a  variável sexo, 79% dos pesquisados são do sexo feminino, comparadas a 24% dos indivíduos 

do sexo  masculino. Ainda, em relação ao perfil dos trabalhadores pesquisados, constatou-se 

que a  predominância das ocorrências dos acidentes de trabalho, com material perfuro cortante, 

foi maior em  indivíduos com tempo de profissão entre 05 e 10 anos, com 26% dos casos entre 

1 e 5 anos, e 19%  estão acima dos 20 anos, 16% entre 10 e 20 anos e 5% menos de 1 ano de 

profissão.   
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Figura 1: Ocupação profissional dos trabalhadores acidentados com material perfuro cortante 

 

 Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação/SINAN/2016 a 2020.  

Em relação à variável ocupação profissional, a categoria revelada como maior índice de 

acidentes  de trabalho, com material perfurocortante, foi a dos profissionais técnicos em 

enfermagem,  representando 38% dos acidentados. Conforme a Figura 1, 24% ocorreram com 

os médicos, 13% com  Enfermeiros, 9% Estagiários, 9% técnico de laboratório, 4% com 

Farmacêutico/Bioquímico e 3%  auxiliares em enfermagem. Figura 1 – Trabalhadores 

acidentados, segundo ocupação profissional.  SINAN, Rondônia, Brasil, 2016 a 2020. 

Observando-se os acidentes com material perfuro cortante,  ocorridos entre os trabalhadores da 

saúde, o estudo revela um crescente número de profissionais  acidentados.  

Figura 2: Período do dia em que ocorreu o acidente de trabalho.  
 

 Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação/SINAN/2016 a 2020. 

Em relação ao período do dia em que ocorreram os acidentes conforme a figura 2 observa-

se que  47% aconteceram durante a manhã, 35% à tarde e 18% à noite, há de se destacar que o 

período em que  mais se deu a ocorrência dos acidentes foi durante a manhã seguida da tarde e 

posteriormente à noite.   

Ainda dentro desse contexto, é importante mencionar que várias são as circunstâncias 

que  predispõem a ocorrência do acidente de trabalho com material perfuro cortante.   

Figura 3: Como ocorreu o acidente.  
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 Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação/SINAN/2016 a 2020.  

No estudo aqui apresentado, é possível observar que 70% dos acidentes ocorreram durante 

a  realização ou auxílio a procedimentos, 11% deu-se devido à movimentação do paciente, 8% 

durante o  descarte do material, 7% no reencape de agulhas e 4% quando da manipulação de 

resíduos.  

Com base na figura 3 observa-se que trata-se de uma variável de grande importância para 

a  pesquisa pois através dela é possível delinear quais os procedimentos em que os profissionais 

estão  mais vulneráveis aos acidentes.  

Figura 4: O acidente foi notificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação/SINAN/2016 a 2020.  

 

Na figura 4 percebe-se que 74% dos acidentes ocorridos com material perfuro cortante 

com os  profissionais da saúde foram notificado deixando de registrar a notificação de 26% dos 

acidentes  ocorridos.  

Portanto a discussão se dá tendo como parâmetro a apresentação dos resultados é 

possível  compreender que a ocorrência dos acidentes com material perfuro cortante mostra-se 

predominante no  sexo feminino na categoria de técnico em enfermagem. Tais resultados são 

observados devido ao fato  de que conforme informação do Conselho Estadual de 
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Enfermagem/RO, atualmente, isso se dá devido  ao fato de que o maior número de profissionais 

na enfermagem é do sexo feminino, senreconhecidos como a maior força de trabalho presente 

na unidade hospitalar, estando em contato  direto com o paciente, ministrando medicamentos, 

realizando curativos, entre outros procedimentos  invasivos que os mantêm em constante risco 

de acidente, envolvendo material perfuro cortante.   

A enfermagem diferencia-se das demais categorias profissionais da saúde, permanece a 

maior  parte do tempo junto ao paciente, executando os cuidados necessários na perspectiva de 

fazer o melhor  possível e, consequentemente, expondo-se a vários riscos, podendo adquirir 

doenças ocupacionais e  lesões em decorrência do trabalho. Vale ressaltar, como fator 

agravante aos acidentes entre essa  categoria profissional, a jornada de trabalho excessiva, 

levando-os por muitas vezes a fadiga mental,  bem como falta de atenção, descuido e o estresse. 

Com base nas informações acima Marziale 2002  (p.224) afirma que:  

 

No Brasil, os estudos que enfocam a relação saúde trabalho de 

enfermagem nas instituições hospitalares, começaram a ser realizados 

na década de 70 e foram incrementados a partir da década de 80. Estes 

estudos  demonstram que a saúde do trabalhador de enfermagem 

é comprometida. Este comprometimento, em parte, pode  ser detectado 

através da elevada incidência de acidentes  de trabalho e doenças 

profissionais.   

Ainda, em relação à suscetibilidade aos acidentes, Observou-se que o período da manhã é 

onde  mais existe a ocorrência dos acidentes tendo em vista que no referido período existe a 

necessidade de  realização dos procedimentos rotineiros e diários inerentes aos profissionais e 

devido ao número  reduzido de profissionais, excesso de carga horária de trabalho e de 

pacientes os profissionais  mostram-se mais suscetíveis a acidentes nesse período existindo 

também o risco nos demais período,  porém com índice menor.  

Quanto às circunstâncias em que ocorreram os acidentes envolvendo material 

perfurocortante,  esse estudo destacou como uma das principais causas encontrada foi o 

momento da realização ou  auxílio a procedimentos tais como curativos, aplicação de 

medicamentos injetáveis, como também  devido aos movimentos do paciente, descarte do 

material utilizado, reencape de agulhas e  manipulação de resíduos. A pesquisa mostra o alto 

índice de acidentes com perfurocortantes  reforçando desta forma, existe a necessidade urgente 

de vigilância, orientação e treinamentos  contínuos destes profissionais quanto aos cuidados na 

manipulação dos referidos objetos. Marziale  2004 afirma ainda que “do total de danos 

decorrentes dos acidentes de trabalho, aproximadamente  55% foram ferimentos perfuro 

cortantes”.  
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Vindo desta forma a pesquisa realizada fortalecer a necessidade de se observar que existe 

a  consciência de que é necessário notificar, pois é através dos índices registrados que se pode 

traçar um  planejamento bem como uma estratégia para a prevenção e diminuição dos acidentes 

perfuro  cortantes.  

Os acidentes de trabalho com material perfurocortante no Brasil devem ser mais 

investigados.  Dentro deste contexto, observa-se a necessidade de se realizar avaliação rigorosa 

a respeito desse tipo  de acidente, priorizando a investigação e o registro do tipo de exposição, 

a parte do corpo que foi  perfurada, devido aos diferentes graus de risco de contaminação para 

determinadas doenças e  consequentemente, diferentes sãos as condutas recomendadas após-

acidente.   

Diante do exposto, várias são as circunstâncias que condicionam a ocorrência dos acidentes 

de  trabalho com material perfurocortante foram mencionadas no estudo. Nesse sentido, 

existem também  os condicionantes individuais, como a não aceitação a utilização dos 

equipamentos de proteção  individual, o ato de reencapar agulhas contaminadas, o descarte 

inadequado do material contaminado,  assim como a excessiva jornada de trabalho que, leva 

ao esgotamento físico, ao cansaço como também  à falta de atenção.  

Em relação ao uso dos EPIs, apesar de números ainda mostrarem que ainda existe a não 

utilização  dos mesmos por parte de alguns trabalhadores, observa-se, nesse estudo, com base 

nas informações  preenchidas nas fichas de notificação, a importância dada pelos gestores e 

trabalhadores à utilização  dos EPIs no decorrer de seu trabalho, devido ao contato com material 

contaminado. Muitos são os  esforços das equipes em busca de maneiras para minimizar os 

acidentes com material perfuro cortante  enfatizando o risco iminente de possível contaminação 

com HIV e hepatites. Porém o estudo mostra que apenas a distribuição dos EPIs não tem sido 

suficiente, havendo a necessidade de sensibilizar e  orientar os trabalhadores no que se refere à 

utilização correta das normas de biossegurança e  principalmente, fortalecendo a educação 

continuada, tendo em vista a segurança e promoção da saúde  dos trabalhadores.  

Apesar da grande importância da utilização dos EPIs bem como da necessidade de se 

orientar e  esclarecer os trabalhadores da saúde quanto às normas de segurança no trabalho, 

infelizmente, por  muitas vezes, é ignorada, sendo possível perceber através do número de 

notificações registradas no  SINAN o que traz a reflexão sobre pensar em novas estratégias de 

orientação a esses trabalhadores  para que em um futuro próximo seja possível diminuir os 

índices de acidentes com material perfuro  cortante nos trabalhadores da saúde no Estado de 

Rondônia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O estudo proporcionou estabelecer o delineamento dos trabalhadores que se acidentaram 

com  material perfuro cortante durante o período de 2016 a 2020 registrados no SINAN, assim 

sendo como  as características peculiares à ocorrência de tais acidentes no Estado de Rondônia. 

Referindo-se ao  perfil, os trabalhadores da Saúde foram os que mais estiveram expostos aos 

acidentes de trabalho com  material perfurocortante, envolvendo a presença de sangue e fluido 

com sangue. Isso vem juntar-se  com as pesquisas, que validam a alta incidência deste tipo de 

acidentes ocorridos entre os  trabalhadores da saúde, pois esses, além de formarem o maior 

número de trabalhadores, são os que  estão em contato direto e constante com o paciente, 

manipulando objetos perfuro cortantes.  

Com isso é possível concluir que os dados obtidos com este estudo servem de indicativos 

para  traçar estratégias de prevenção para que haja a diminuição a ocorrência dos acidentes de 

trabalho com  material perfuro cortante, devendo estar incluídas ações conjuntas, e firmadas 

entre trabalhadores e  gerências dos serviços e precisam estar voltadas para a melhoria das 

condições de trabalho e  primordialmente direcionadas à organização do trabalho, ofertando 

material com dispositivos de  segurança, à implementação e implantação de programas e 

atividades educativas, bem como  sensibilizá-los no que se refere a importância da mudança de 

comportamento não só dos trabalhadores  como também dos gestores, uma vez que ações 

isoladas são consideradas ineficazes para a diminuição  destes agravos.  
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RESUMO 

 O estudo apresentado é qualificado como retrospectivo descritivo traz uma 

abordagem  quantitativa, que tem como objetivo conhecer os acidentes de trabalho com 

contaminação pelo  COVID-19 a partir das fichas de notificação do Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador do  Estado de Rondônia CEREST/RO. A coleta de dados deu-se através 

do levantamento das fichas  constantes no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação/SINAN no ano de 2020. Esta análise  de dados foi feita eletronicamente. As 

contaminações deram-se predominantemente no ambiente de  trabalho, entre os pesquisados 

65% são Técnicos em Enfermagem, 14% Enfermeiros, 13% Médicos e  8% Auxiliares em 

Enfermagem. Perante tais informações é possível concluir que as técnicas de  prevenção à 

ocorrência das contaminações, por COVI 19, além de servirem de parâmetro para que  esses 

profissionais sejam priorizados no recebimento da vacina, devendo também estar incluídas 

ações  voltadas para a melhoria das condições de trabalho e primordialmente direcionadas à 

organização do  trabalho, ofertando material e estrutura física adequada, bem como sensibilizá-

los no que se refere a  importância da mudança de comportamento não só dos trabalhadores 

como também dos gestores, uma  vez que ações isoladas são consideradas ineficazes para a 

diminuição da evolução da doença.  

Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Exposição Ocupacional; Saúde do Trabalhador; 

COVID-19.  

 

ABSTRACT 
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The study presented is qualified as a retrospective descriptive study with a 

quantitative  approach, which aims to know the work accidents with contamination by COVID-

19 from the  notification forms of the Reference Center in Occupational Health of the State of 

Rondônia CEREST /  RO. Data collection took place through the survey of the forms contained 

in the Notifiable Diseases  Information System / SINAN in 2020. This data analysis was done 

electronically. The contamination  occurred predominantly in the work environment, among 

those surveyed 65% are Nursing  Technicians, 14% Nurses, 13% Doctors and 8% Nursing 

Assistants. In view of this information, it is  possible to conclude that the techniques for 

preventing the occurrence of contamination, by COVI 19,  in addition to serving as a parameter 

for these professionals to be prioritized in receiving the vaccine,  must also include actions 

aimed at improving working conditions and primarily directed at the  organization of work, 

offering material and adequate physical structure, as well as sensitizing them  regarding the 

importance of changing behavior not only of workers but also of managers, since  isolated 

actions are considered ineffective to reduce the evolution of the disease.  

Keywords: Accidents at Work; Occupational Exposure; Worker's health; COVID-19.  

 

INTRODUÇÃO  

A importância do tema acidente de trabalho, priorizando a contaminação pelo COVID-19, 

a partir  do registro das fichas de notificação, inseridas no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação  (SINAN), ocorre devido ao aumento no número de notificações envolvendo 

tais acidentes. Nesse  ambiente, são muitos os fatores que influenciam a ocorrência das 

contaminações, assim é de  fundamental importância que haja sensibilização e primordialmente 

mudanças de comportamentos,  tanto dos trabalhadores como dos gestores e administradores 

das instituições de saúde, no que refere se  à uniformização dos procedimentos os quais são 

executados pelos referidos profissionais, com vistas a  minimizar o quantitativo de 

contaminações ocorridas. Desta forma, é possível acreditar que os  resultados apresentados 

neste estudo venha contribuir para propagação do conhecimento produzido  sobre o referido 

tema, bem como para a elaboração de estratégias de prevenção e controle da  contaminação 

pelo COVID 19. 

Assim destaca-se o objetivo geral deste estudo que é conhecer a categoria profissional da 

Saúde  que mais sofreu contaminação no ambiente de trabalho pelo vírus COVID 19, ocorridos 

no  Município de Porto Velho, tendo como base as fichas de notificação registradas no SINAN 

no ano de 2020.  

Sendo desta forma possível justificar a necessidade de realização deste estudo é apontado 

o número  de trabalhadores da Saúde contaminados e notificados no sistema, no ano de 2020. 
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Tendo como base a pesquisa apresentada, definiu-se a metodologia da pesquisa 

como  documental, pois parafraseando (GIL, 2008) diz que tal pesquisa vale-se de materiais 

que não  receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os  objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão” 

(documentos de arquivos,  igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já 

foram processados, mas podem  receber outras interpretações, como relatórios de empresas, 

tabelas etc. o presente estudo deu-se a  partir da análise documental de fichas de notificação dos 

trabalhadores contaminados por COVID 19  no Município de Porto Velho-RO, que teve como 

objetivo conhecer a categoria profissional que mais  sofreu contaminação por COVID 19, A 

coleta de dados deu-se através do levantamento das fichas  constantes no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação/SINAN no ano de 2020. A análise  dos dados foi feita 

de forma eletrônica. Assim citando Gil, 2008 (p. 45) quando diz que a análise parte  “[...] de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser  reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”.   

Dessa maneira as referidas fichas foram registradas no SINAN através do setor de 

epidemiologia  do Município de Porto Velho/Rondônia, locais onde foram realizados o 

preenchimento das fichas de  notificação. Inicialmente foi realizado o levantamento das 

notificações dos trabalhadores da saúde  contaminados pelo COVID 19, em seguida, essas 

foram analisadas, segundo a categoria profissional.  Os dados foram processados e tabulados 

eletronicamente no Tabwin, Sinan net e Excel.  

METODOLOGIA  

Definiu-se a pesquisa como documental, pois parafraseando (GIL, 2008) diz que tal 

pesquisa  vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser  reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos 

de “primeira  mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem 

também aqueles que já  foram processados, mas podem receber outras interpretações, como 

relatórios de empresas, tabelas etc.  O presente estudo deu-se a partir da análise documental de 

fichas de notificação dos Trabalhadores da  Saúde contaminados pelo COVID-19 Notificados 

no Município de Porto Velho-RO.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A respeito da categoria profissional dos trabalhadores contaminados por COVID 19, 

quanto a  variável categoria Profissional 65% são Técnicos em Enfermagem, 14% Enfermeiros, 

13% Médicos e  8% Auxiliares em Enfermagem com o estudo constatou-se que a 
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predominância das ocorrências das contaminações se deu nos técnicos em Enfermagem, 

seguidos por Enfermeiros, Médicos e Auxiliares  em Enfermagem conforme apresentado na 

figura abaixo. 

Portanto a discussão se dá tendo como parâmetro a apresentação dos resultados tornando 

possível  compreender que a ocorrência das contaminações por COVID 19 mostra-se 

predominante na categoria  profissional dos Técnicos em Enfermagem. Tais resultados são 

observados devido ao fato de que  conforme informação do Conselho Estadual de 

Enfermagem/RO, atualmente, isso se dá devido ao fato  de que o maior número de profissionais 

estão na enfermagem, sendo reconhecidos como a maior força  de trabalho presente na unidade 

hospitalar, estando em contato direto com o paciente, ministrando  medicamentos, realizando 

curativos, entre outros procedimentos invasivos que os mantêm em  constante risco de 

contaminação pelo Vírus da COVID 19.   

A enfermagem diferencia-se das demais categorias profissionais da saúde, permanece a 

maior  parte do tempo junto ao paciente, executando os cuidados necessários na perspectiva de 

fazer o melhor  possível e, consequentemente, expondo-se a vários riscos, podendo adquirir 

doenças ocupacionais e  lesões em decorrência do trabalho. Vale ressaltar, como fator agravante 

as contaminações entre essa  categoria profissional, está a jornada de trabalho excessiva, 

levando-os por muitas vezes a fadiga  mental, física, o estresse e também a falta de 

equipamentos de proteção individual adequados e em  quantidade suficiente. Com base nas 

informações descritas:   

As infecções estão associadas à inadequação ou a falhas nas medidas de  precaução e 

de proteção contra a doença, escassez de equipamentos de  proteção individual 

(máscaras cirúrgicas e do tipo PFF2 e vestuário),  presença de aglomerações, 

indivíduos infectados e assintomáticos que  mantiveram contato com médicos(as), 
enfermeiros(as) e demais  trabalhadores(as) da saúde, dentre outros fatores (Xiang et 

al., 2020).   

Vindo desta forma a pesquisa realizada fortalece a necessidade de se observar que existe 

a  consciência de que é necessário notificar, pois é através dos índices registrados que se pode 

traçar um  planejamento bem como uma estratégia para a prevenção e diminuição das 

contaminações por COVID  19. Considerando que: [...] os profissionais de saúde convivem, 

cotidianamente, com condições de  trabalho precárias, decorrentes da escassez de recursos e 

materiais ou de  características da organização do trabalho em saúde que envolvem carga 

de  trabalho elevada, prolongamento de jornadas laborais, trabalho em turnos e  dificuldade 

para pausas e repouso.[...] (Cordeiro e Araújo, 2016; Godinho et  al., 2017)  

Diante disto, é possível ver que a atividade dos trabalhadores da área da saúde é o elo 

principal na luta contra a pandemia, e a execução do trabalho realizado por eles não pode ser 

um motivo para que  ocorra o adoecimento e a morte dos referidos profissionais. O direito à 

vida está garantido na  Constituição Federal em seu artigo 5º e que seja realizado em condições 
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seguras e adequadas à realização do trabalho. E para que isso aconteça se faz necessário a 

execução de um sistema que  efetivamente proteja e garanta a vida desses trabalhadores, para 

que não ocorram ainda mais casos de  contaminação pelo vírus da COVID 19 e sim que em um 

futuro próximo seja possível diminuir os  índices de contaminação por COVID 19 nos 

trabalhadores da saúde no Município de Porto Velho-RO  registrados no SINAN.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo proporcionou estabelecer o delineamento dos trabalhadores que se contaminaram 

com  COVID 19 durante o ano de 2020 registrados no SINAN, assim sendo como as 

características  peculiares à ocorrência de tais acidentes no Município de Porto Velho-RO. 

Referindo-se ao perfil, os  trabalhadores da Saúde foram os que mais estiveram expostos a 

contaminação por COVID 19, por se  tratar de um vírus altamente contagioso e principalmente 

pelo contato direto e constante que os  profissionais citados tiveram com os pacientes no 

desempenho de suas funções.   

Com isso é possível concluir que os dados obtidos com este estudo servem de indicativos 

para  traçar estratégias de prevenção para que haja a diminuição das contaminações dos 

trabalhadores da  Saúde pela COVID 19. Sendo assim as informações obtidas com a pesquisa 

também servem de  parâmetro para que esses profissionais sejam priorizados no recebimento 

da vacina, devendo também  estar incluídas ações voltadas para a melhoria das condições de 

trabalho e primordialmente  direcionadas à organização do trabalho, ofertando material e 

estrutura física adequada, bem como  sensibilizá-los no que se refere a importância da mudança 

de comportamento não só dos trabalhadores  como também dos gestores, uma vez que ações 

isoladas são consideradas ineficazes para a diminuição  da evolução da doença.  
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RESUMO  

O presente artigo visa discutir a problemática do adicional de insalubridade utilizado 

no  Brasil, que tem como objetivo recompensar monetariamente o desgaste da saúde 

do  trabalhador que, em muitos casos, encontra-se submetido aos mais diversos 

danos  existentes em seu ambiente de trabalho. O fato desrespeita os princípios fundamentais 

da  dignidade humana e demonstra que a produção das riquezas é o que importa, deixando 

que  a saúde do trabalhador sirva de moeda de troca, permitindo com isso que o trabalho 

seja  feito mesmo em condições indignas à saúde dessas pessoas.  

Palavras-chave: adicional de insalubridade. Saúde do trabalhador. Dignidade humana. 

Produção de riquezas.  

 

ABSTRACT  

This article aims to discuss the problem of the unhealthy work additional used in Brazil,  which 

aims to monetarily reward the wear and tear on the health of workers who, in many  cases, are 

subjected to the most diverse damages existing in their work environment. The fact  disrespects 

the fundamental principles of human dignity and demonstrates that the production  of wealth is 

what matters, allowing the health of the worker to serve as a bargaining chip, thus  allowing the 

work to be done even in conditions that are unworthy of these people's health.  

Keywords: unhealthy work additional. Worker's health. Human dignity. Production of  wealth. 

 
INTRODUÇÃO  

A Constituição Federal de 1988, no art. 1º, inciso III, expressa o “Princípio da  Dignidade 

da Pessoa Humana” e mostra a grande importância que o princípio tem para a  população 

brasileira. Em contrapartida está a realização de trabalhos considerados  insalubres, que possam 

causar danos à saúde do trabalhador e a sua dignidade, visto que o  trabalhador estivera em 

exposição a agentes nocivos por longos ou curtos períodos e esses  agentes podem causar 
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incapacidade permanente ou temporária ao trabalhador, o que  contraria claramente o disposto 

anteriormente. A análise a ser feita utiliza-se da saúde do  trabalhador como objeto de estudo, 

visando a avaliação da utilização da saúde do  trabalhador como moeda de troca, denominada 

“Adicional de Insalubridade”, delimitando se por sua vez, como o pagamento ao trabalhador 

por sua saúde e, em consequência, por uma parte da sua vida. Contudo, a constituição Federal 

em seu art. 5º, inciso III, diz que “ninguém será  submetido a tratamento desumano ou 

degradante”, o que nos leva a questionar se o  trabalho insalubre não é uma forma de 

degradação a saúde do trabalhador.  

 

A SAÚDE UTILIZADA COMO MERCADORIA  

O adicional de insalubridade foi criado no Brasil em 1936, pela Lei n° 185, de 14 

de  janeiro, também pelo Decreto-Lei nº 399 de 30 de abril de 1938.  

Assim, em 1978, dá-se início à vigência da NR-15, norma que não tem passado 

por  atualizações a mais de 30 anos, o que dificulta a definição de parâmetros limitantes 

dos  fatores de risco aos quais os trabalhadores estão expostos.  

Para amenizar a situação, o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do  Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, autorizou o uso do Manual de  Limites de 

Exposição da ACGIH para dar suporte técnico e legal aos profissionais da área  da Segurança 

do trabalho, dando amparo e fortalecendo as informações no período do reconhecimento, 

avaliação e controle dos riscos.  

Além disso, é possível observar que no início do século XX, com o aumento 

da  produção industrial, acontece o aumento no número de doenças ocupacionais e 

acidentes  de trabalho. Com isso surge o médico do trabalho, visando proteger somente a parte 

física  do trabalhador, pois o entendimento era de que a saúde do trabalhador deveria ser 

mantida,  pois tratava-se também de mercadoria para que houvesse a produção, já que um 

trabalhador  adoecido causava prejuízo.  

Diante desse fato, parafraseando Karl Marx (1996), aborda-se, mesmo que de 

forma  implícita, que o capital não prioriza a saúde e o período de vida do trabalhador, a não 

ser  que seja forçado pela sociedade. Diante dessa afirmação, observa-se que a utilização 

da  força de trabalho por parte das empresas tem obrigado o fazer-se de políticas 

públicas  priorizando a conservação da saúde, bem como da integridade física desses 

trabalhadores,  assim garantindo e mantendo a força de trabalho que é utilizada como 

mercadoria.  

Ainda, parafraseando Ramazzini (1992), aclamado como o pai da medicina 

do  trabalho, afirma-se de forma precisa que o lucro acompanhado pela anulação da 
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saúde  produz um ganho sujo. Com base nas afirmações dos autores, o fato é que as 

organizações têm preferido  aceitar o risco de não proteger devidamente os trabalhadores, 

utilizando como paliativo para  amenizar o problema, o pagamento do adicional de 

insalubridade.  

Diante disso, está claro quem são os prejudicados por essa situação: os trabalhadores 

submetidos a ambientes insalubres, que em sua maioria desconhecem os riscos a que 

estão  expostos e de que forma podem se resguardar para que consigam assegurar sua saúde, 

bem  como a integridade física. A questão é que a legislação admite dispor da saúde nas 

situações de trabalho, nas  quais haja a insalubridade.   

Nessas situações, o trabalhador, pela desinformação, desconhecimento dos riscos e  a 

necessidade do sustento próprio e da família, aceita as condições de trabalho oferecidas, o 

que, com anos de exposição, reduzirá significativamente seu tempo de vida, ocasionando 

a  aposentadoria precoce desse trabalhador. Fato esse, que na realidade acontece por causa da 

exposição do trabalhador a condições insalubres, visto que esse trabalhador tende também a  

Sem pretender esgotar o tema abordado devido às inúmeras interpretações em 

torno  das mudanças na legislação trabalhista que se efetivam na realidade da área da 

segurança no  trabalho no Brasil, foi realizada na área saúde do trabalhador uma análise 

crítica  objetivando que a sociedade fortaleça a cada dia essa discussão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A saúde do trabalhador merece ser respeitada observando-se o primordial, a 

dignidade  do ser humano, porém não é o que acontece nas relações de trabalho 

atualmente.  Diante do exposto, infere-se que no Brasil deve ser estabelecida uma forma 

efetiva de  controle, onde não haja prevaricação da saúde dos trabalhadores em detrimento 

do  pagamento do adicional de insalubridade, medida que imputa total desprezo ao princípio 

da  dignidade da pessoa humana, tido como um dos pilares do normativo jurídico brasileiro.  
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RESUMO 

O processo de diagnóstico de uma neoplasia, é uma das etapas mais essenciais do processo de 

tratamento e acompanhamento de uma paciente, considerando a importância do diagnóstico 

correto para que possa ser assumida as atitudes subsequentes. A construção e disposição de um 

bom diagnóstico permite para uma paciente, diversas possibilidades de tratamento dependendo 

do estágio do câncer de colo de útero, fator esse que evidencia ainda a importância do 

diagnóstico precoce do desenvolvimento de lesões cancerígenas, sendo crucial para um bom 

tratamento, o diagnóstico precoce e também a implementação de um tratamento corresponda à 

gravidade da lesão. 

Palavras chaves: Câncer. Diagnóstico. Tratamento. Precoce. Alternativas. 

 

ABSTRACT 

The process of diagnosing a neoplasm is one of the most essential steps in the process of treating 

and monitoring a patient, considering the importance of the correct diagnosis so that subsequent 

attitudes can be assumed. The construction and disposition of a good diagnosis allows for a 

patient, several possibilities of treatment depending on the stage of cervical cancer, a factor that 

also highlights the importance of early diagnosis of the development of cancerous lesions, being 

crucial for a good treatment, early diagnosis and also the implementation of treatment 

corresponds to the severity of the injury. 

Keywords: Cancer. Diagnosis. Treatment. Precocious. Alternatives. 

 

INTRODUÇÃO 

A detecção precoce do câncer cervical pode ser evitada ou diante da progressão lenta 

para câncer invasivo, exames ou procedimentos cirúrgicos como colposcopia e biópsia, excisão 

local, conização e finalmente histerectomia, permitem o aumento das opções de diagnóstico e 

tratamentos disponíveis. 
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Mulheres de estratos sociais mais baixos, apresentam maior incidência de câncer cervical o 

que demonstram rastreamento de acesso. Estima-se que a ocorrência de câncer cervical em 

mulheres entre 20 e 64 anos de idade, reduziu a incidência cumulativa de câncer cervical em 

91% ao ano, e em média, cada mulher precisa de 15 esfregaços. Espera-se encontrar 96 casos 

para 100.000 mulheres um exame (MJ ALVES).  

 

Importância do diagnóstico do câncer do colo de útero 

Os principais aspectos iniciais a serem relacionados ao processo de Diagnóstico do Câncer 

do colo de útero é análise da taxa de mortalidade observada no território brasileiro sendo 

essencial que se analise como evolução de determinada doença se demonstra uma taxa 

epidemiológica de forma que se possam traçar estratégias que diminuam a ocorrência e a taxa 

de mortalidade quadro clínico. 

Na maioria dos casos, o câncer cervical progride lentamente, Passe por um estágio pré-

clínico detectável e curável, cenário esse que como em todos os outros tipos de câncer, tem o 

maior potencial de prevenção e cura. A característica distintiva do câncer cervical é sua 

relevância consistente, todas as regiões do mundo com status socioeconômico mais baixo têm 

maior vulnerabilidade social.  

Questões sociais são alarmantes, quando analisados os impactos que a inacessibilidade 

à serviços de saúde de qualidade, fato esse que agrava o desenvolvimento maligno de cânceres 

como o de colo de útero. Nestes grupos, concentram-se as maiores barreiras ao acesso à 

educação, rede de atendimento para detecção e tratamento precoce de doenças e suas lesões 

precursoras, devido a dificuldades econômicas e geográficas, serviços insuficientes, questões 

culturais, medo e preconceito como companheiro. 

 A imagem a seguir demonstra em um curto período, como o crescimento da mortalidade 

causada pelo câncer de colo de útero, apresenta crescimento notável e tendencioso à aumentos 

maiores. 
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Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

 

 Partindo-se do conceito e associação das taxas de mortalidade com a indisposição de 

exames, consulta e assistência, é evidente a urgência de medidas que contenham tais dados, de 

forma que a taxa de mortalidade diminua consideravelmente. 

 Geralmente, o câncer cervical é responsável por cerca de 15% de todos os tipos de 

câncer. O câncer feminino é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. 

Em alguns países em desenvolvimento, é o tipo mais comum de câncer feminino, em países 

desenvolvidos ficaram em sexto lugar. Na América Latina e Sudeste Asiático, a incidência é 

geralmente alta, e na América do Norte, Austrália, Norte e Oeste a Europa é considerada baixa. 

 Para a disposição e prevenção do câncer do colo de útero, é necessário considerar os 

fatores de proteção e de risco para o desenvolvimento do câncer.  

 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

68 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

 

 Uma das principais necessidades e possibilidades para que se dispõem no processo de 

mapeamento do desenvolvimento do câncer de colo de útero, está aliado ao acompanhamento 

das mulheres que apresentam a idade de alarme para o desenvolvimento do câncer em questão. 

 Os exames de acompanhamento de mulheres, é a principal ferramenta para que se possa 

acompanhar a incidência epidemiológica do câncer do colo do útero, sendo essencial que 

programas de rastreio sejam desenvolvidos e produzidos na sociedade de forma contínua e 

plena. 

 
De acordo com o Ministério da Saúde, o rastreamento do câncer do colo do útero deve 

ser realizado pelo exame citológico. As recomendações são de iniciar o rastreamento 

aos 25 anos em mulheres (gestantes ou não gestantes) que já iniciaram atividade 

sexual. Após dois exames negativos realizados com intervalo de um ano, os próximos 

devem ser realizados a cada 3 anos (FEBRASGO 2017). 

 

 Há orientação para evitar diagnóstico e tratamento que se relaciona à triagem de lesões 

precursoras assintomáticas em mulheres menores de idade de 25 anos. Nos últimos cinco anos, 

as mulheres que tiveram pelo menos dois testes negativos consecutivos e não têm histórico 

médico podem interromper o rastreamento aos 64 anos. A estrogenicidade pré-teste pode ser 

realizada em mulheres na pós-menopausa para melhorar a qualidade do esfregaço (FEBRASGO 

2017). 
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 É necessário considerar distintos desenvolvimento de lesões nas camadas uterinas, para 

que se considere o diagnóstico cancerígeno, sendo possível classificar cada tipo de lesão de 

acordo com as suas características e relevância no funcionamento do organismo. 

 A tabela a seguir, apresenta a classificação de cada nível de lesão na camada uterina, 

distinguindo cada nível de lesão das características cancerosas: 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

 

 

 Tal classificação é essencial para que as condutas sejam desenvolvidas, de forma que 

atenda de forma correta é cabível cada tipo e forma de lesão, o que torna o processo de 

tratamento e eficácia do atendimento, muito mais sintetizado e objetiva. A neoplasia pode ser 

identificada por meio de exames histológicos, a expressão se dá da seguinte forma: 
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Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

 

 O Ministério da Saúde (2002), classifica cada lesão com suas respectivas nomenclaturas 

e condutas a serem assumidas diante de um diagnóstico. Os principais direcionamentos e 

classificações, recomendados pelo Ministério da Saúde, são os seguintes: 

 

● Atipias de Significado Indeterminado em células escamosas (ASCUS) e/ou glandular 

(AGUS) - sob este diagnóstico estão incluídos os casos em que não são encontradas 

alterações celulares que possam ser classificadas como neoplasia intraepitelial cervical, 

porém existem alterações citopatológicas que merecem uma melhor investigação e que 

foram introduzidas a partir da classificação de Bethesda. É recomendável que o 

diagnóstico de ASCUS ou AGUS não ultrapasse 5% do total de diagnósticos em um 

mesmo laboratório.  

● Efeito citopático compatível com Vírus do Papiloma Humano (HPV) - são alterações 

celulares ocasionadas pela presença do Vírus do Papiloma Humano (HPV), que podem 

se exteriorizar por células paraceratóticas, escamas anucleadas, coilocitose, cariorrexis 

ou núcleos hipertróficos com cromatina grosseira. A Citopatologia não determina o tipo 

do HPV, sendo os métodos moleculares de diagnóstico os recomendados para este fim.  

● Neoplasia Intraepitelial Cervical I - NIC I (displasia leve) - as alterações de 

diferenciação celular se limitam ao terço do epitélio de revestimento da cérvice sendo 

praticamente unânime a presença do efeito citopático compatível com o Vírus do 

Papiloma Humano (HPV). Este tipo de lesão, junto com as sugestivas de HPV, são 

classificadas como de baixo grau (Bethesda, 1988) e reflete o conhecimento atual sobre 

o comportamento biológico dessas lesões.  

● Neoplasia Intraepitelial Cervical II - NIC II (displasia moderada) e Neoplasia 

Intraepitelial Cervical III - NIC III (displasia intensa ou carcinoma in situ) - as alterações 

de diferenciação celular atingem 3/4 do epitélio pavimentoso de revestimento do colo 

(NIC II) ou atingem toda espessura epitelial, desde a superfície até o limite da membrana 

basal em profundidade (NIC III). Atualmente essas lesões estão colocadas no mesmo 

patamar biológico e são chamadas lesões de alto grau.  

● Carcinoma Escamoso Invasivo - é quando se detectam células escamosas com grande 

variação de formas e alterações celulares bastante semelhantes às alterações descritas 
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anteriormente. Por isto, a diferenciação citopatológica entre carcinoma in situ, micro 

invasivo ou invasivo pode ser impossível, necessitando da comprovação 

histopatológica, que irá determinar a invasão quando presente.  

● Adenocarcinoma in situ ou invasivo - são alterações celulares semelhantes às descritas 

anteriormente, mas detectadas nas células glandulares do colo do útero. A presença de 

células endometriais no esfregaço deve ser valorizada de acordo com a época do ciclo e 

com a presença de atipias nucleares. 

 

A determinação do grau da neoplasia, é essencial para que se aplique a metodologia cabível 

para cada configuração distinta, permitindo à paciente a procura por profissionais que irão 

proceder de acordo com o direcionado e preconizado pelo Ministério da Saúde. O 

estabelecimento de níveis e classificações uniformes, permite ainda que as condutas adotadas 

pelos profissionais sejam protocoladas e direcionadas de forma a atender direcional as 

pacientes. 

Além disso, é necessário considerar ainda, a exclusividade de cada caso, fato esse que revela 

a necessidade da implantação de condutas que correspondam a cada caso, permitindo a 

implantação e adaptação de condutas por parte do profissional de saúde responsável. A imagem 

a seguir demonstra opções e direcionamentos para a tomada de decisões concernentes à um 

diagnóstico cancerígeno ou não: 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2002) 

 

Alternativas para tratamento 

Opções clínicas de tratamento são uma opção para mulheres que não demonstraram um 

diagnóstico cancerígeno, mas sim alguma lesão que necessita de acompanhamento para que 

não ocorra o desenvolvimento de uma neoplasia mais invasiva. 
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Seleções que permitam ainda a escolha da paciente, diante das consequências a longo prazo, 

é crucial para a construção de uma base de suporte e apoio. O tratamento das lesões precursoras 

do câncer cervical varia de pessoa para pessoa . Variam de monitoramento simples e cuidadoso 

a várias técnicas, incluindo crioterapia, bem como biópsia a laser, histerectomia e radioterapia. 

Tratamentos que preservam a função reprodutiva e minimizam a função genital e morbidade é 

o principal objetivo de um especialista em colposcopia, e ele espera garantir o tratamento 

completo por meio dos resultados dos estudos histopatológicos. 

Portanto, as vantagens e desvantagens específicas de cada método, a ortografia de topo da 

lesão e a topografia da junção escamo-colunar devem ser analisadas: Qual é o melhor método 

de aplicação e a incidência de câncer, por exemplo. A prevalência de células intraepiteliais 

cervicais em mulheres jovens aumentou, levando, na maioria dos casos, a prescrição para 

tratamento. 

Entre os meios físicos, temos a crioterapia que destrói as camadas superficiais do 

epitélio cervical no colo do útero pela cristalização da água intracelular, que leva à 

ruptura da célula e de suas organelas e a distúrbios bioquímicos. Deve-se observar a 

profundidade adequada de congelamento tecidual, senão falhas terapêuticas poderão 

ser produzidas pela falta de destruição das criptas glandulares. O laser de dióxido de 
carbono pode ser utilizado para vaporizar o tecido ou para corte, mas o equipamento 

é extremamente caro e tecnicamente complexo, o que limitou sua expansão. A eletro 

cauterização consiste no tratamento do colo com a extremidade quente de um cautério, 

mas hoje em dia é uma técnica em desuso, pela necessidade de repetidas aplicações 

para destruição de toda zona de transformação (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2002). 
 

 Além do tratamento clínico, é necessário considerar os tratamentos cirúrgicos 

disponíveis para tratamento. A classificação invasiva de cirurgias, acaba assustando pacientes 

e as distanciando da busca por tratamento, no entanto em diversas classificações de neoplasias, 

é necessária a abordagem cirúrgica para tratamento. 

 
O objetivo do tratamento cirúrgico é promover o controle local, a mutilação mínima 

e a obtenção de informações a respeito da biologia do tumor e de seu prognóstico, 

modulando assim o tratamento adjuvante (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2002). 
 

 

 

 

O Ministério da Saúde (2002) dispõe das seguintes classificações para uma abordagem 

cirúrgica: 

 

● Cone a frio - Método clássico indicado tanto para o diagnóstico quanto para a terapêutica 

de lesões precursoras de alto grau do câncer de colo uterino (NIC II e III). A grande 

desvantagem deste método reside no fato da paciente necessitar ser internada para a 

realização do procedimento. A complicação mais frequente é o sangramento e a 

estenose cervical.  
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● CAF - Os aparelhos de CAF geram um tipo de onda que produz simultaneamente corte 

e hemostasia e substituem o tratamento por meio da cauterização ou de substâncias 

corrosivas, com a vantagem de obter fragmento para estudo histopatológico. Além disto, 

possibilita o tratamento das lesões precursoras do câncer com cirurgia conservadora da 

fertilidade, não mutilante em nível ambulatorial, permitindo inclusive a opção de 

diagnóstico e tratamento na mesma consulta, ao que chamamos método Ver e Tratar 

● Histerectomia abdominal ou vaginal - É o tratamento de escolha para as pacientes com 

prole definida e com carcinoma do colo do útero no estádio IA1 (micro invasor). É 

necessária a realização de um cone a frio ou por alça para a confirmação do diagnóstico 

de micro invasão, antes da indicação da histerectomia. 

 

Além disso, é necessário destacar ainda a radioterapia e a quimioterapia como tratamento 

para casos mais graves e específicos. A radioterapia é amplamente utilizada para câncer 

cervical, a mesma se dá pela penetração da radiação gerada pelo bombardeio de elétrons, a 

aceleração ou raios gama emitidos pelo rádio ou outros materiais radioativos no alvo, reduz 

ou até elimina o tumor.  

A quimioterapia não é o tratamento preferido para o carcinoma de células escamosas, 

mas existem vários planos de tratamento atuais recomendados para ser usado ao mesmo 

tempo que a radioterapia para aumentar a eficácia do tratamento. Quando usado como 

recurso antes da radioterapia, pode induzir a escolha de células resistentes à radioterapia 

piorando o resultado. Quando usada antes da cirurgia pode melhorar o resultado, reduzindo 

a quantidade de cirurgia, podendo até mesmo ser usada como recurso em caso de recorrência 

da doença após cirurgia ou radioterapia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisando-se por fim, o proposto na dissertação, é possível analisar o desenvolvimento 

do Câncer do colo do útero como algo previsível diante da incidência na população, sendo 

possível traçar rotas de estratégias que preconiza a prevenção na população feminina, o 

diagnóstico precoce de forma a oferecer melhores tratamentos, e também tratamentos menos 

invasivos, considerando por exemplo mulheres que não optam em nenhum cenário, pela 

realização de histerectomia.  

O processo de diagnóstico é possível através de diversos exames, que analisam 

diferentes dados de diferentes desenvolvimentos de lesões cancerígenas ou não, o que 

apresenta-se como um entrave para um diagnóstico mais limpo e mais direto, no que concerne 

a caracterização da lesão cancerígena no colo do útero, sendo necessário que diversos exames 

sejam realizados para identificação de apenas uma lesão, o que muitas vezes pode ser 

negligenciada pelo não alcance de algum aparelho, sendo crucial que se disponibilize na saúde 

pública, a realização de diversos exames concernentes ao diagnóstico do câncer cervical e 
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também outras opções de tratamentos que alcancem tanto, mulheres que apresentam lesões 

metastáticas cervicais quanto lesões benignas. 
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RESUMO 

Objetivo: Descrever a ocorrência das internações por doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado financiadas pelo Sistema Único de Saúde em hospital público regional 

localizado no Redenção (PA), no período de 2013 a 2017. Métodos: Estudo descritivo, 

retrospectivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir da coleta e análise de dados do setor 

de faturamento do hospital. Resultados: Mediante pesquisa bibliográfica realizada, não se 

encontrou na literatura a consolidação e a apresentação científica sobre o impacto de doenças 

relacionadas ao saneamento na rede de saúde do local do estudo. No entanto, os dados 

epidemiológicos apontam evidências suficientes para associar as doenças locais com o 

problema de saneamento ambiental, recomendando-se  maior intervenção por meio de projetos 

de educação sociocomunitária e pesquisa científicas. Consideração: É fundamental promover 

meios que envolvam e comprometam a sociedade a fim de evitar erros comuns cometidos no 

descarte de resíduos ambientais e que possam ser prevenidos.   

.Palavras-Chave: Doença-saúde. Resíduos sólidos. Educação sócio comunitária. 

Compromisso social. 

 

ABSTRACT 

Objective: To describe the occurrence of hospitalizations for diseases related to inadequate 

environmental sanitation financed by the Unified Health System in a regional public hospital 

located in Redenção (PA), from 2013 to 2017. Methods: Descriptive, retrospective study, with 
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a quantitative approach, carried out from the collection and analysis of data from the hospital's 

billing sector. Results: Through bibliographic research, consolidation and scientific 

presentation on the impact of diseases related to sanitation on the health network of the study 

site were not found in the literature. However, epidemiological data points to sufficient 

evidence to associate local diseases with the problem of environmental sanitation, 

recommending greater intervention through socio-community education and scientific research 

projects. Consideration: It is essential to promote means that involve and commit society in 

order to avoid common mistakes made in the disposal of environmental waste and that are 

prevented. 

Keywords: Health- disease. Solids residuals.  Sociocomunitaria Education. Social 

commitment  

 

INTRODUÇÃO 

Os conceitos de saúde evoluíram ao longo de anos de forma a relacionar cada vez mais 

variáveis ambientais e socioeconômicas às condições e qualidade de vida (BACKES et al., 

2009). O processo saúde-doença envolve relações sociais, culturais e políticas (SILVA, 2006), 

e, sendo assim, a garantia à saúde deve ir além do desenvolvimento de atividades assistenciais, 

sendo necessário ampliar as maneiras de pensar e de agir para dar conta da abrangência do 

processo saúde-doença (BACKES et al., 2009; BRASIL, 2010). 

Um dos fatores considerados determinantes à saúde é o saneamento, que inclui 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo de resíduos 

sólidos, controle de vetores e drenagem (HELLER, 1998). Diferentes pesquisas já realizadas 

consideram a relação entre saneamento básico e saúde pública, e consolidaram o entendimento 

de que há melhora dos indicadores de saúde com a ampliação da cobertura por serviços de 

saneamento básico (BOVOLATO, 2010; CALIJURI et al., 2009; HELLER, 1998; TEIXEIRA 

et al., 2014). 

No Brasil, o reconhecimento do fato de que as políticas públicas devem considerar uma 

visão preventiva e ações de caráter social resultou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

a partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 2012a). A Constituição Federal dispõe 

especificamente em relação ao saneamento, determinando ser atribuição do SUS participar da 

formulação da política e da execução das ações de saneamento. Estabelece, ainda, que a União 

deve instituir diretrizes para o setor, na perspectiva do desenvolvimento urbano, e do município 

organizar e prestar os serviços públicos de interesse local. Sobre o meio ambiente, considera-o 

como um direito de todos e bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, 
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atribuindo competências distintas à União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

(BOVOLATO, 2010; BRASIL, 2012a; BRITTO et al., 2012; BRITTO, 2012).  

A Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, também chamada de marco regulatório 

do setor, estabelece que a prestação dos serviços públicos de saneamento deve englobar 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Essa lei aborda as especificidades de cada um dos serviços de saneamento, como: abastecimento 

de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007).  

Apesar de estar previsto na legislação e de ser um componente fundamental na 

infraestrutura de uma localidade e serviço indispensável para a saúde humana e para o meio 

ambiente, a prestação de serviços de saneamento não é garantido a toda a população, e não 

consegue acompanhar o ritmo do crescimento populacional e o desenvolvimento desordenado 

dos ambientes urbanos (BRITTO et al., 2012; MOISÉS et al., 2010). Situação preocupante, 

pois conforme já demonstrado em pesquisas, condições inadequadas de saneamento básico 

influenciam de forma negativa a saúde da população (CARVALHO DE VASCONCELLOS; 

DE HOLANDA, 2015; TEIXEIRA et al., 2014; TEIXEIRA; HELENA; GOMES, 2012). 

Diversas doenças infecciosas e parasitárias têm no meio ambiente uma fase de seu ciclo 

de transmissão, como por exemplo, uma doença de veiculação hídrica, com transmissão feco-

oral. A implantação de um sistema de saneamento, neste caso, significaria interferir no meio 

ambiente, de maneira a interromper o ciclo de transmissão da doença. A deficiência na 

infraestrutura sanitária exerce impacto na situação de saúde e nas condições de vida das 

populações em países com piores índices de desenvolvimento, onde as doenças infecciosas 

continuam sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade (TEIXEIRA; HELENA; 

GOMES, 2012).  

Teixeira, Gomes e Souza (2012) realizaram um estudo ecológico para verificar a 

associação entre a cobertura por serviços de saneamento básico e indicadores epidemiológicos 

em 21 países da América Latina, dentre os quais o Brasil. Com base em dados da Organização 

Pan-Americana da Saúde, no período de 2005 a 2010, identificou-se que quanto maior a 

cobertura populacional por serviços de esgotamento sanitário e por sistemas de abastecimento 

de água, menor a mortalidade infantil e menor a taxa de mortalidade de menores de 5 anos de 

idade (TEIXEIRA; HELENA; GOMES, 2012). 

Souza e Freitas (2010) realizaram uma revisão sobre abordagens existentes sobre o 

saneamento e sua relação com a saúde e o ambiente no âmbito da produção científica nacional. 

Considerando 59 textos publicados entre 1973 e 2007, quanto ao aspecto região geográfica de 

realização dos estudos, 42% estavam relacionados à região Sudeste, 13% à região Nordeste, 
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5% à região Sul e somente 3% à região Norte, correspondendo a dois estudos no Amazonas, 

não tendo sido encontrado nenhum estudo ligado ao Centro-oeste; os autores e as instituições 

envolvidas, em sua maioria, eram da região Sudeste do país, revelando desigualdade regional 

acentuada no panorama de publicações na referida temática (SOUZA; FREITAS, 2010). 

As DRSAI são ainda muito presentes em regiões do Brasil com condições inadequadas 

de saneamento, gerando impactos sociais e aumentando gastos públicos. Na região Norte do 

Brasil, esse contexto evidencia-se fortemente, com indicadores desfavoráveis relacionados ao 

saneamento e à saúde, e por outro lado menor proporção de publicações científicas. Diante 

desse contexto, apresenta-se a questão de pesquisa: qual é a ocorrência de internações por 

doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado financiadas pelo Sistema Único de 

Saúde em hospital regional público localizado no município de Redenção (PA) no período de 

2013 a 2017? 

O município de Redenção localiza-se no sudeste paraense, região que apresentou forte 

expansão da população e o intenso crescimento econômico, aliados à criação de diversos novos 

municípios, nas últimas quatro décadas, resultando em significativo processo de urbanização. 

As cidades foram crescendo, com a população ocupando, de forma desordenada, o espaço 

urbano e acumulando deficiências básicas em infraestrutura. A oferta dos equipamentos e 

serviços públicos urbanos não conseguiu acompanhar o ritmo das necessidades da população. 

O objetivo principal deste estudo foi descrever a ocorrência das internações por doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado financiadas pelo Sistema Único de Saúde 

em hospital público regional localizado no Redenção (PA), no período de 2013 a 2017. 

 

SANEAMENTO E DIFERENTES REGIÕES DO BRASIL 

Diferenças entre as regiões do Brasil são evidentes em publicações científicas e na 

realidade quanto ao saneamento e outros indicadores de saúde e sociais. Isso decorre de um 

processo de urbanização que ocorreu de maneira muito desigual, ou seja, com grandes 

diferenças entre regiões e entre classes sociais (DUARTE; BARRETO, 2012; PEREIRA; 

ALVES-SOUZA; VALE, 2015). A busca por melhores condições de vida, acesso a 

estabelecimentos de prestação de serviços de saúde e educação, e a procura por trabalho estão 

entre os motivos que levaram as pessoas a se mudarem do campo para a cidade nos últimos 

anos no Brasil (HELIANA; VARGAS, 2015).  

Decorrente do processo de urbanização, houve transformações nas esferas econômica, 

política e social, porém o surgimento e o crescimento de cidades não ocorreram de forma 

organizada (DUARTE; BARRETO, 2012; HELIANA; VARGAS, 2015). Esse processo 

influenciou diretamente os perfis demográfico e epidemiológico, e apesar de ter ocorrido 
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melhoria das condições de vida e ampliação e/ou implementação de atividades curativas e de 

atenção básica/preventiva nas ações de saúde pública, alguns problemas persistiram e outros 

surgiram nesse contexto de mudanças (DUARTE; BARRETO, 2012; PEREIRA; ALVES-

SOUZA; VALE, 2015).  

O processo de transição demográfica e epidemiológica no Brasil é considerado 

complexo e heterogêneo, influenciado pela realidade social, política e econômica, havendo 

persistência de doenças transmissíveis, crescimento dos fatores de risco para as doenças 

crônicas não transmissíveis e a enorme pressão das causas externas (ANDREAZZI; 

BARCELLOS; HACON, 2007; DUARTE; BARRETO, 2012; MENDES, 2010; PEREIRA; 

ALVES-SOUZA; VALE, 2015). O país apresenta fases distintas dessa transição, com 

polarização entre as diferentes áreas geográficas e grupos sociais e contradições no território 

nacional (ARAÚJO, 2012; DUARTE; BARRETO, 2012).  

O complexo processo de transição demográfica e epidemiológica demanda 

planejamento urbano, com transformações na oferta de serviços e na forma como o sistema de 

saúde se organiza para ofertar serviços, impondo, portanto, uma transição na atenção à saúde 

(ANDREAZZI; BARCELLOS; HACON, 2007; ARAÚJO, 2012; DUARTE; BARRETO, 

2012; PEREIRA; ALVES-SOUZA; VALE, 2015). A falta de planejamento urbano gera vários 

problemas, podendo-se citar transporte público inexistente ou inadequado, difícil acesso aos 

serviços de saúde, surgimento de moradias irregulares, falta de segurança pública, falta de 

destinação adequada do lixo, falta ou precariedade de saneamento básico (HELIANA; 

VARGAS, 2015). Várias são os impactos negativos da falta de saneamento, tais como, poluição 

ou contaminação na captação da água para abastecimento humano e doenças (EXANTE 

CONSULTORIA ECONÔMICA, 2014; TEIXEIRA et al., 2014; TEIXEIRA; HELENA; 

GOMES, 2012). 

No Brasil, assim como na maior parte dos países da América Latina, a população urbana 

crescente vem adquirindo acesso a água através da expansão precária, acima da capacidade das 

redes de abastecimento, sem que, por outro lado, sejam promovidos a coleta e o tratamento de 

esgotos e lixo (TEIXEIRA; HELENA; GOMES, 2012). A combinação entre a universalização 

do acesso a redes de abastecimento de água e a crescente vulnerabilidade das fontes superficiais 

e subterrâneas de água pode, ao invés de proteger a população, aumentar os riscos à saúde, 

através da ampliação da população exposta a agentes químicos e biológicos (ANDREAZZI; 

BARCELLOS; HACON, 2007; GALVÃO JUNIOR, 2009; SOARES; BERNARDES; 

CORDEIRO NETTO, 2002).  

BREVE EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 
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Com um processo de transição epidemiológica ainda em evolução, nas últimas décadas 

no Brasil houve declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, porém 

essas continuam como importantes causas de óbitos e internações, especialmente nas Regiões 

Norte e Nordeste do País, regiões que se destacam também com piores índices de acesso aos 

serviços de saneamento (MOISÉS et al., 2010; REINFRA CONSULTORIA, 2018). Em 2013, 

foram notificadas no país mais de 340 mil internações por infecções gastrointestinais no Brasil, 

sendo que a maior parte dessas internações ocorreu no Norte e Nordeste (REINFRA 

CONSULTORIA, 2018).  

Crispim et al. (2016) verificou que uma parcela dos habitantes dos municípios do 

arquipélago do Marajó (PA) não dispõe do serviço de abastecimento de água por rede geral, 

induzindo a busca de água em fontes alternativas, de qualidade sanitária duvidosa, podendo 

ocasionar doenças de veiculação hídrica à população, causando custos com internações 

hospitalares, exames e medicamentos (CRISPIM et al., 2016). Fatores múltiplos são 

considerados como falhas na gestão dos recursos hídricos, pois os conflitos quanto aos 

múltiplos usos e os problemas ambientais têm contribuído para deixar a saúde das populações 

e os ecossistemas mais vulneráveis (AUGUSTO et al., 2012). 

Inadequações estão presentes também na gestão ambiental dos resíduos sólidos 

domiciliares em vários municípios no Brasil, com práticas inapropriadas de disposição final, 

como a deposição em vazadouros a céu aberto, popular “lixão” (ANDRADE; FERREIRA, 

2011). Essa disposição inadequada de resíduos sólidos domiciliares pode impactar 

negativamente no ambiente, com poluição do solo, da água, do ar e visual, além de gerar odores 

desagradáveis, desvalorização de áreas vizinhas, proliferação e atração de vetores que podem 

ser transmissores de doenças (LEITE et al., 2013).  

A grande necessidade de diminuir as taxas de incidência de doenças relacionadas a 

condições precárias de saneamento levou a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) a 

categorizar doenças relacionadas à água, excreta e lixo, com a finalidade de explorar os sistemas 

de informações de saúde, tomando como base a classificação proposta em nos anos 90 por 

Cairncross e Feachem (MOISÉS et al., 2010).  

O conjunto de doenças denominado Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 

Inadequado (DRSAI) está associado ao abastecimento de água deficiente, ao esgotamento 

sanitário inadequado, à contaminação por resíduos sólidos e/ou às condições precárias de 

moradia; como exemplos pode-se citar as diarreias, leptospirose, doença de Chagas e hepatite 

A (MOISÉS et al., 2010). As DRSAI são classificadas em: (I) doenças de transmissão feco-

oral; (II) doenças transmitidas por inseto vetor; (III) doenças transmitidas pelo contato com a 
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água; (IV) doenças relacionadas com a higiene; e (V) geo-helmintos e teníases (SIQUEIRA et 

al., 2017). 

As DRSAI são ainda muito presentes em regiões no Brasil com condições inadequadas 

de saneamento, o que prejudica a saúde individual e compromete de forma significativa os 

gastos públicos e privados em saúde. Como são doenças evitáveis, não deveriam levar a 

internações, porém essa não é a realidade. Teixeira et al. (2014) avaliaram o impacto do 

saneamento básico sobre a saúde pública no Brasil entre os anos de 2001 e 2009; considerando 

as DRSAI, a mortalidade foi cerca de 1,31% do total, a média anual de casos de notificação 

compulsória foi de 466.351 casos, a média anual de internações hospitalares foi 758.750, e a 

despesa relacionada consumiu 2,84% dos gastos do SUS (TEIXEIRA et al., 2014). 

Calijuri et al. (2009) avaliaram condições de saneamento e de saúde pública da área 

urbana do município de Tucuruí (PA), e verificaram que piores níveis sanitário-ambientais 

apresentaram relação com a maior ocorrência de DRSAI (CALIJURI et al., 2009). Nugem 

(2015) analisou a relação entre indicadores sociais e a ocorrência de DRSAI no município de 

Porto Alegre (RS), e verificou a ocorrência dessas doenças principalmente em regiões mais 

pobres, sendo que o aumento da morbidade pode ter relação com o aumento das internações; a 

urbanização não planejada foi apontada como fator agravante das desigualdades de saúde nas 

cidades (NUGEM, 2015). 

Siqueira et al. (2017) descreveram a ocorrência, as características e os gastos com 

internações por DRSAI financiadas pelo SUS na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), 

entre 2010 e 2014. Embora essa região seja tradicionalmente considerada com bons indicadores 

de desenvolvimento, o estudo mostrou que as DRSAI significam uma questão relevante de 

saúde coletiva, gerando um custo elevado para o sistema público de saúde, seja em valor ou 

ocupação de leitos, inclusive de unidade de terapia intensiva (SIQUEIRA et al., 2017).  

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA LOCAL EM SANEAMENTO 

Investigações locais sobre DRSAI podem contribuir para dimensionar mais 

adequadamente a realidade local, especialmente considerando a diversidade de municípios no 

Brasil. Trabalhos científicos como os realizados por Calijuri (2009), Nugem (2015) e Siqueira 

(2017) contribuem para um melhor delineamento da situação e, por conseguinte, para o 

adequado planejamento de ações e melhor alocação de recursos (CALIJURI et al., 2009; 

NUGEM, 2015; SIQUEIRA et al., 2017). O estudo e o acompanhamento sobre indicadores de 

saúde contribuem para monitorar as situações de saúde da população à qual se referem 

(MOISÉS et al., 2010; SOARES; ANDRADE; CAMPOS, 2009).  
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Considerando que a produção científica pode influenciar direta ou indiretamente as 

ações por parte de políticos, gestores e técnicos, a desigualdade observada entre regiões nos 

estudos sobre saneamento possivelmente reflete, e pode ainda reforçar, a desigualdade em 

relação à oferta de serviços de saneamento nas diferentes regiões geográficas brasileiras, com 

indicadores desfavoráveis relacionados às regiões Norte e Nordeste do país (SOUZA; 

FREITAS, 2010). 

A abordagem da relação entre saneamento e saúde é essencial para influenciar e 

direcionar a política e a gestão (BRITTO et al., 2012), e também para instigar a participação da 

sociedade como um todo. Em um estudo do tipo bibliográfico documental, Piccoli, Kligerman 

e Cohen (2017) apresentaram um panorama da participação social nas principais políticas 

públicas em saúde, saneamento e educação, a partir da Constituição Federal de 1988. Os autores 

verificaram que houve evolução no discurso da participação social, porém há muito que se 

avançar em ações efetivas, pois as políticas públicas só se efetivaram se a sociedade participar 

a ponto de causar mobilização e transformação da realidade (PICCOLI; KLIGERMAN; 

COHEN, 2017). 

Para que se caminhe em direção à universalização do saneamento no Brasil, existem 

inúmeros obstáculos, impostos tanto pela herança de políticas prévias quanto pelo cenário 

político atual; o reconhecimento da multidimensionalidade do tema e da necessidade de 

articulação intersetorial política são considerados essenciais para ultrapassar os desafios 

(BRITTO et al., 2012).  

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida, o conhecimento 

e a melhoria dos indicadores de saneamento e de educação devem ser uma prioridade para o 

Brasil (CARNEIRO et al., 2012). Além da conhecida associação entre saneamento e 

mortalidade, ações de saneamento influenciam a incidência de DRSAI, com destaque para a 

diarreia, que atinge principalmente crianças; em uma outra análise, considera-se que 

características domiciliares associadas a saneamento, ao tornar debilitado o estado de saúde dos 

indivíduos, influenciam indicadores educacionais, tendo potencial para gerar preocupantes 

impactos em capital humano a longo prazo (SCRIPTORE, 2016).  

A universalização do acesso ao saneamento básico requer atenção de diferentes setores 

da sociedade, pois está relacionado diretamente com a saúde e com a qualidade de vida de toda 

a população. O ponto de partida para tornar mais eficiente a gestão dos serviços públicos, 

sobretudo em saúde e saneamento, se dá em conhecer a situação atual enfrentada pela 

população, pesquisando e analisando os aspectos socioeconômicos e a infraestrutura de cada 

local e fomentando meios para sua eficácia através da educação sociocomunitária.  
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MÉTODOS  

 O estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir da 

coleta e análise de dados do setor de faturamento do hospital.  

Realizado na cidade de Redenção, localiza-se no sul do Pará, segundo maior Estado do 

país, dividido em 144 municípios. O município é sede de uma das 23 microrregiões do estado, 

composta por Pau d'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia e 

Xinguara, e compõe a mesorregião do Sudeste Paraense formada pela união de 39 municípios, 

distribuídos em uma área de 297.344,257 km² e população estimada em 2017 de 1.882.420 

habitantes (IBGE, 2017).  

Redenção foi emancipada em 1972, e desde então, apesar de estar afastada dos grandes 

centros, tornou-se importante referência urbana na região, em termos de serviços e comércio, 

consequente à ocupação da grande pecuária, estimulada pela política de incentivos, na 

Amazônia Oriental; a expansão da agropecuária refletiu em impactos na economia, como 

consequência do fluxo migratório ocorrido, do aumento demográfico e da expansão urbana 

(COSTA, 2012). Redenção apresentou a 11ª maior arrecadação fiscal do estado, sendo uma das 

maiores cidades do Pará, com uma população estimada em 2017 de 82.464 habitantes (IBGE, 

2017). 

Apesar da vitalidade econômica e do crescimento nos últimos anos, fruto do processo 

de interiorização da infraestrutura do Pará, não houve um planejamento adequado na 

urbanização. Se por um lado pode-se constatar avanços em indicadores de mortalidade infantil, 

expectativa de vida e fecundidade, refletindo melhorias na perspectiva das condições sociais, 

há defasagem em outros indicadores, como escolaridade e distribuição de renda (SANTOS, 

2016).  

O déficit em termos de infraestrutura urbana, não obstante as melhorias constatadas nos 

últimos anos, é especialmente marcante no que diz respeito ao acesso à rede de água canalizada 

e esgotamento sanitário. Redenção, juntamente com todos os municípios do sudeste paraense 

apresentam deficiências significativas, inclusive piores que as do padrão estadual. No item 

domicílios sem abastecimento de água (rede geral e ligação interna), a porcentagem de carência, 

em 2007, foi estimada em 61,5% na mesorregião (com o estado registrando 56,2%), e em 

municípios como Paragominas, Tucuruí e Redenção, respectivamente, 80,5%, 50,6% e 99,2%. 

Os índices referentes a esgotamento sanitário (rede geral e fossa séptica) e coleta regular de lixo 

também demonstram déficit relevante (SANTOS, 2016). Dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam índice de 10% de esgotamento sanitário 

adequado em Redenção referente ao ano de 2010 (IBGE, 2017).  
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No tocante a saúde, Redenção faz parte da Região do Araguaia, formada por 15 

municípios, todos pertencentes à zona de abrangência do 12º Centro Regional de Saúde do 

Estado do Pará. A região de integração do Araguaia corresponde a 14% do território estadual, 

sendo a quarta maior entre as Regiões de Integração do Estado, com 521.027 habitantes 

conforme dados divulgados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa 

(FAPESPA) (FAPESPA, 2011). 

O atendimento hospitalar que ocorre em Redenção (PA) é prestado por 3 hospitais, 

sendo um estadual (Hospital Regional Público do Araguaia - HRPA), um hospital municipal 

com atendimento em especialidades médicas e urgências (Dr. Iraci Machado de Araújo) e um 

hospital materno infantil (Dr. Pedro Paulo Barcauí).  

Desde julho de 2007 o Hospital Regional Público do Araguaia presta atendimento de 

média e alta complexidade à população da região sul do Pará. A administração do hospital é 

feita por meio de convênio de organização social com a Secretaria Estadual de Saúde do Pará 

(SESPA). Atualmente são disponibilizados 100 leitos no HRPA: 20 na clínica médica, 36 na 

clínica cirúrgica, 11 na clínica pediátrica, 06 na clínica obstétrica, 09 na unidade de terapia 

intensiva (UTI) adulto, 05 na UTI neonatal, 05 na UTI pediátrica e 04 em leito dia. Na 

hemodiálise há em funcionamento hoje 30 máquinas, com capacidade para atender 180 

pacientes divididos em 03 turnos, conforme informações disponibilizadas no site do hospital 

(HRPA, 2019). 

População do estudo e Coleta de dados 

  Para realização desse estudo, foram consideradas todas as internações realizadas no 

HRPA entre 2013 e 2017. A partir de dados de internações do HRPA, foram identificadas as 

internações por DRSAI. A causa da internação foi a informada como o diagnóstico principal, 

que a motivou. Foram selecionadas como DRSAI aquelas correspondentes ao diagnóstico 

principal com os seguintes códigos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – 10ª Revisão (CID-10): A TABELA 1 mostra as categorias, 

as doenças e a classificação que foram consideradas na coleta dos dados. 

 
Tabela 1: Categorias, doenças e códigos da Classificação Internacional das Doenças Relacionadas ao 

Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) 

Categoria Doenças CID-10 
1. Doenças de transmissão feco-oral 
 

Diarreias 
Febres entéricas  
Hepatite A 

A00; A02; A04; A06-A09 

A01  
A25 
B15 

2. Doenças transmitidas por inseto vetor 
 

Dengue  
Febre Amarela 
Leishmanioses 
L. tegumentar       

A90; A91  
A95 
B55 
B55.9 
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L. visceral   
Filariose linfática 
Malária 
Doença de Chagas 

B55.0 
B74 
B50-B54 
B57 

3. Doenças transmitidas através do contato 

com a água 
Esquistossomose  Leptospirose  B65 

A27 
4. Doenças relacionadas com a higiene 
 

Doenças dos olhos 
Tracoma  
Conjuntivites 
Doenças da pele   
Micoses superficiais 

Z13.5 
A71 
H10 
B08 
B35; B36 

5. Geo-helmintos e teníases Helmintíases 
Teníases 

B68; B69; B71; B76; B83 
B67 

Fonte: tabela construída com base em estudo realizado pela Fundação Nacional de Saúde (MOISÉS et al., 2010). 
 

 Os dados foram descritos por medidas de frequência absoluta e relativa. Gráficos e 

tabelas foram utilizados para facilitar a visualização e compreensão da análise. A análise 

estatística dos dados foi realizada por meio do programa Microsoft Excel®.  

Considerando que a pesquisa utilizou dados secundários sem acesso a qualquer dado 

que possa identificar indivíduos, não foi possível a identificação de dados particulares e 

confidenciais. Os dados foram acessados em uma planilha fornecida pelo setor de faturamento 

do hospital, onde consta somente o CID e as internações em termos numéricos. O pesquisador 

tem ciência das normas constantes na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012b), e garante que os dados coletados foram 

utilizados exclusivamente para fins de pesquisa científica, visando os benefícios descritos a 

seguir.  Nesse caso, não foi necessária a aplicação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme princípios éticos constantes na Resolução do CNS nº 466 de 2012 

(BRASIL, 2012b). 

 

RESULTADOS 

 
Tabela 1: Internações por Doenças das Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) 

em hospital público regional localizado em Redenção (PA) 
Categoria Doenças CID-10 Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa (%) 
1. Doenças de 

transmissão feco-oral 
 

Cólera 
Febre tifóide  
Diarreia e Gastroenterites de 

Origem infecciosa presumível 
Infecção Intestinal Bacteriana 
Enterite e Septicemia por 
Salmonela  
Hepatite A com coma hepático 

A009 
A010 
A09 
 
A049 
A020-

A021 
 
B150 

8 
2 
42 
 
28 
4 
 
7 

3,37 
0,92 
19,27 
 
12,84 
1,83 
 
3,21 

2. Doenças transmitidas 

por inseto vetor 
 

Dengue  
Febre Hemorrágica 
Febre de Chikungunya  

A90; 

A91  
A91 
A920 

27 
20 
7 
46 

12,39 
9,17 
3,21 
21,10 
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L. visceral e leishmaniose não 

especificada 
Doença zoonótica não 

especificada 

B550 e 

B559 
 

 
27 

 
12,39 

Fonte: próprios autores, com base em dados fornecidos pelo setor de faturamento do hospital em estudo. 
 

Segundo Moura, et al. 2020 (SOUZA et al, 2015.), há também doenças não 

transmissíveis relacionadas ao saneamento inadequado, como as decorrentes de substâncias 

químicas e biológicas presentes na água, da poluição atmosférica, da habitação insalubre, de 

campos eletromagnéticos, do clima, de desastres urbanos etc. No entanto, não há um modelo 

de análise para as enfermidades relacionadas a esses fatores. 

Sabe-se  que a região Norte é um dos Estados com pior índice de saneamento básico e 

que também ocupa ranking destacado devido a doenças tropicais. As possíveis soluções para 

este tipo de situação passa pelo poder público que deve fazer valer a Lei Federal 11.445. por 

meio de programas e políticas públicas e convém refletir sobre a questão da diversidade cultural 

a qual sugerimos nesta pesquisa ações sociocomunitárias como medidas de prevenção. 

 

 

 

SOCIOCOMUNITÁRIA COMO MEDIDAS PREVENTIVAS EM SAÚDE 

Um dos meios mais eficazes para a redução dos problemas de saúde é a prevenção 

primária e a promoção de estilos de vida saudáveis. “A qualidade do ambiente passa não só por 

uma sustentabilidade, mas também por uma nova consciência e atitude por parte dos cidadãos, 

os quais devem ter uma participação ativa na sociedade democrática em que vivem contribuindo 

para a defesa do ambiente” (CRISOSTIMO, 2011).  

Compreende-se que os sujeitos, a partir das reflexões que o meio no qual está inserido 

propicia, o despertar e deixar o estado de alienação é realizado por meios de ações 

socioeducativas que passa a refletir sobre a sua situação como um ser no mundo e como mundo. 

(FREIRE, 1980, p.38) 

Além da participação dos sujeitos para a sensibilização e promoção de ações saudáveis 

e análise do impacto das consequências sobre os resíduos produzidos e despejados não raras 

vezes de modo inconsequente, necessitamos aproximar os programas de saúde pública, políticas 

e esforços educacionais devem ser baseados no melhores evidências científicas mediante a 

parcerias com faculdades e grupos de pesquisas. Os níveis de discussão para a abordagem sobre 

saneamento e saúde tem por estratégia, níveis individuais, grupais e de massa.  
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A promoção da saúde baseia-se neste direito humano fundamental e oferece um conceito 

positivo e inclusivo de saúde como determinante da qualidade de vida, ressaltando o modelo 

biopsicossocial e espiritual  que corresponde a definição de saúde segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a base dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) este último trata-

se de múltiplos conceitos referentes às condições de saúde, vida e trabalho dos 

indivíduos,famílias, grupos, comunidades e a população nacional como um todo. 

Promoção da saúde é o processo que possibilita as pessoas melhorarem e obter 

estratégias sobre a sua saúde e quando divulgada pode ser um agente facilitador na mudança de 

comportamentos sociais, é fato que o contrário também é válido e uns dos grandes desafios a 

ser enfrentado na sociedade que por vezes atribuem a responsabilidade de higiene urbana 

somente aos órgãos públicos, desconsiderando que o processo inicia em seus hábitos pessoais 

e de casa.  Entretanto é uma função central da saúde pública e contribui para o trabalho de 

abordar as doenças transmissíveis e, posteriormente, transmissíveis, bem como outras ameaças 

à saúde. (CARTA DE BANGKOK, 2005). 

Sugere-se  projetos com técnicas e materiais explicativos os quais  os próprios 

receptores deste material se responsabilizam pela transmissão das informações, por 

exemplo:professores, crianças, jovens,pais / mães, ONGs e outras instituições.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou contribuir para embasar a construção de soluções perante problemas 

organizacionais e gerenciais, tanto na perspectiva rede hospitalar pública do município de 

Redenção (PA), quanto em um contexto mais amplo, por meio da avaliação do impacto das 

doenças relacionadas ao saneamento inadequado na rede pública de saúde. Mediante pesquisa 

bibliográfica realizada, não se encontrou na literatura a consolidação e a apresentação científica 

sobre o impacto de doenças relacionadas ao saneamento na rede de saúde do local do estudo. 

Esse conhecimento pode ajudar a dimensionar o problema e embasar futuras estratégias no 

planejamento em saúde e infraestrutura. 

Sugere-se aos gestores uma força tarefa para a realização da adequação máxima do 

sistema de saneamento básico e o desenvolvimento de ações de educação ambiental e educação 

em saúde na região Sudeste Do Pará, voltados principalmente à conscientização da população 

quanto à deposição irregular de resíduos e a prevenção das doenças de modo a cumprir  o que 

está previsto na Lei Federal 11.445. 

Há algumas questões que merecem uma análise criteriosa das estratégias utilizadas em 

sua elaboração para alcançar o objetivo desejado. Merece um certo direcionamento que 

sensibilize a sociedade civil e maior mobilização por parte das instituições públicas e privadas. 
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É importante a definição do problema na saúde a ser enfrentado e há necessidade de que 

representantes da sociedade determine os critérios reais e concretos no estabelecimento dessas 

metas através de projetos  sobre resíduos sólidos e saúde para  sensibilizar os sujeitos sobre os 

impactos na qualidade de vida. Alterar tipos de comportamentos sociais negativos para 

patamares de comportamentos saudáveis é difícil e requer muito empenho por parte de todos 

os membros da sociedade. A intenção propositiva desta pesquisa ao relacionar os dados sobre 

as principais doenças registradas no Hospital Regional de Redenção-PA, é enfatizar a 

necessidade de criar dispositivos educativos que possam sensibilizar a sociedade com o intuito 

de produzir mudanças saudáveis. 

É fundamental gerar meios que envolvam a sociedade a fim de evitar erros comuns 

cometidos no descarte de resíduos ambientais e que passam a ser prevenidos. Portanto, o tema 

de pesquisa beneficiará o município e região, e permitirá traçar um caminho eficaz na 

elaboração de projetos voltados para a qualidade de vida e saúde. 
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PROTOCOLO ANESTÉSICO USADO EM AMPUTAÇÃO DE CAUDA DE 

LAGARTO OCELADO – Relato de caso. 

ANESTHETIC PROTOCOL USED IN OCELLATED LIZARD TAIL AMPUTATION  

– Case report. 

 

Bruna Gois Santos 

  

SANTOS, Bruna Gois. Protocolo anestésico usado e amputação de cauda de lagarto 

ocelado. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 96-100, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

O lagarto ocelado é uma espécie adaptada ao clima Mediterrâneo e está distribuído na Espanha, 

Portugal, sul e oeste da França, noroeste da Itália e norte da África Ocidental (GRILLET et al., 

2006). Os machos são maiores que as fêmeas, apresentam o tamanho total do corpo entre 40 e 

60 cm. Esta espécie é conhecida por viver de 10 a 11 anos em vida livre (CHEYLAN, 1984). 

Ele se mostra com alta fidelidade a um refúgio específico. Em muitas regiões foi observado 

declínio em suas populações, registrado devido à perda de habitat (GRILLET et al., 2006) e 

perseguição humana. O lagarto ocelado agora está classificado como Quase Ameaçada (NT) na 

Lista Vermelha Europeia de Répteis (MARTÍN, 2002). O objetivo deste trabalho foi relatar 

uma cirurgia de amputação de cauda em um lagarto, para revelar a efetividade dos protocolos 

anestésicos e analgésicos no controle da dor desses animais.  

Palavras-chave: Anestesiologia. Animais selvagens. Répteis. 

 

ABSTRACT 

The ocellated lizard is a species adapted to the Mediterranean climate and is distributed in 

Spain, Portugal, south and west of France, northwest of Italy and north of West Africa 

(GRILLET et al., 2006). Males are larger than females, with a total body size between 40 and 

60 cm. This species is known to live 10 to 11 years in a free life (CHEYLAN, 1984). He shows 

himself with high fidelity to a specific refuge. In many regions there has been a decline in their 

populations, recorded due to habitat loss (GRILLET et al., 2006) and human persecution. The 

ocellated lizard is now classified as Near Threatened (NT) on the European Red List of Reptiles 

(MARTÍN, 2002). The objective of this study was to report a tail amputation surgery on a lizard, 

to reveal the effectiveness of anesthetic and analgesic protocols in controlling the pain of these 

animals. 

Keywords: Anesthesiology. Wild animals. Reptiles. 
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INTRODUÇÃO 

O lagarto ocelado é uma espécie adaptada ao clima Mediterrâneo e está distribuído na 

Espanha, Portugal, sul e oeste da França, noroeste da Itália e norte da África Ocidental 

(GRILLET et al., 2006). Os machos são maiores que as fêmeas, apresentam o tamanho total do 

corpo entre 40 e 60 cm. Esta espécie é conhecida por viver de 10 a 11 anos em vida livre 

(CHEYLAN, 1984). Ele se mostra com alta fidelidade a um refúgio específico. Em muitas 

regiões foi observado declínio em suas populações, registrado devido à perda de habitat 

(GRILLET et al., 2006) e perseguição humana. O lagarto ocelado agora está classificado como 

Quase Ameaçada (NT) na Lista Vermelha Europeia de Répteis (MARTÍN, 2002). 

 Faz-se necessário o relato da prática diária dos centros de conservação no Brasil e no 

mundo, para que os protocolos básicos de cirurgia e tratamento em répteis sejam estabelecidos 

com maior segurança. 

O objetivo deste trabalho foi relatar uma cirurgia de amputação de cauda em um lagarto, 

para revelar a efetividade dos protocolos anestésicos e analgésicos no controle da dor desses 

animais.  

 

DESENVOLVIMENTO  
 

Materiais e métodos:  

Um lagarto ocelado, macho, com idade indeterminada, 150 gramas, encontrado nas 

adjacências do centro de recuperação GREFA (Grupo de Resgate de Fauna Salvaje y 

Autóctona), em Majadahonda, Madrid. Apresentava condição corpórea boa, todavia notou-se 

que o lagarto possuía uma lesão antiga em cauda e em processo de necrose. Foi instituído o 

protocolo medicamentoso com buprenorfina 0,02 mg/kg IM e ceftazidima 20 mg/kg IM, 

limpeza da ferida com solução fisiológica 0,9% e clorexidina, além da pomada a base de 

sulfadiazina de prata. No dia seguinte, optou-se pela amputação da cauda.    

O protocolo pré anestésico utilizado foi a morfina 3 mg/kg IM, ceftazidima 20 mg/kg 

IM e meloxicam 0,2 mg/kg IM, doses calculadas por extrapolação alométrica. A indução foi 

feita com o uso alfaxalona 7,5 mg/kg IM, que vem sendo muito usada nas cirurgias de répteis, 

todavia ainda possui grande variação em dose. A anestesia inalatória, através da máscara com 

isofluorano, também foi usada em conjunto a alfaxalona para indução e manutenção da 

anestesia, sendo administrada na concentração alveolar mínima (CAM) variando entre 2 e 2,5.  

O animal foi posicionado em decúbito esternal, em posição anatômica (Figura 1). No 

início da cirurgia, a frequência cardíaca se manteve em 80 bpm e a frequência respiratória 
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variava entre 30 e 32 mpm, após 20 minutos a mesma encontrava-se em 20 mpm. Devido a 

diminuição dos batimentos cardíacos optou-se por superficializar a anestesia, passando para 

uma CAM a 1.  

A incisão foi realizada entre as escamas coccígeas mais craniais à lesão necrótica da 

cauda, após incisão a sutura utilizada foi a técnica de “bolsa de tabaco”, com fio absorvível 

sintético 4.0 (Figura 2). O protocolo pós-cirúrgico foi a aplicação de morfina a cada 48h e a 

cada 72h foi feita antibioticoterapia com ceftazidima, durante 15 dias, nas mesmas dosagens 

indicadas anteriormente. 

Após sete dias, o tecido apresentava-se em processo cicatricial e sem presença de 

qualquer tipo secreção (Figura 3) 

 

Figura 1. Animal após indução com anestésico inalatório à base de isoflurano. Fonte: Arquivo GREFA. 

 

Figura 2. Cauda do sardão após a sutura. Fonte: Arquivo GREFA. 

 

 

Figura 3. Evolução da amputação de cauda após uma semana da cirurgia. Fonte: Arquivo GREFA. 

 

 

Resultados e discussão  

A amputação de cauda quando necessária é realizada na porção distal e no ponto de 

menor resistência tecidual, onde é indicativa de menor vascularização, com isso mais 

apropriado para realizar a secção, uma vez que haverá menor sangramento. As bordas cirúrgicas 
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devem ser aproximadas corretamente para que possa ocorrer o crescimento da mesma, porém 

esta não será igual a original, entretanto manterá sua funcionalidade (MILLER, 2001). Neste 

procedimento cirúrgico, pela inviabilidade da lesão, optou-se pela bolsa de tabaco, diferindo da 

literatura, o que poderia interferir num possível crescimento desta cauda futuramente.  

Quanto ao protocolo de analgesia, o uso de opióides como a morfina e a buprenorfina 

ainda estão em estudo em répteis. Apesar do conceito de analgesia preventiva busca evitar a 

sensibilização da cadeia da dor nas fases pré, trans e pós anestésica, em quelônios pouco se 

conhece sobre os mecanismos nociceptivos, efeitos farmacológicos e analgésicos e, ainda, a 

ação antinociceptiva destes fármacos. Os opióides agem modulando a nocicepção na periferia, 

medula e em áreas supra espinhais do sistema nervoso central. No entanto, devido ao fato dos 

répteis possuírem um sistema nervoso central primitivo, a ação antinociceptiva em répteis ainda 

está sendo estudada (SLADKY et al., 2009). 

Embora o butorfanol, um opióide com maior afinidade aos receptores Kappa seja o mais 

usado em répteis, a morfina pode ser uma escolha mais apropriada, possivelmente devido a 

predominância de receptores Mi nesses animais. A morfina pode fornecer antinocicepção em 

algumas espécies de répteis por um período de 24 horas (SLADKY et al., 2009). 

Em relação ao indutor anestésico utilizado, a eleição da alfaxalona foi eficiente em 

conjunto com a anestesia inalatória, promovendo sedação suficiente durante todo o período 

transcirúrgico, de cerca de 25 minutos. Estudos confirmam que a combinação dos dois fármacos 

pode ser eficaz nessas cirurgias de curto período (MADDERN et al. 2010). 

A antibioticoterapia também se mostrou eficaz, tendo em vista que o animal não 

apresentou reação inflamatória e tampouco infecciosa no período subsequente à cirurgia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da sutura em "bolsa de tabaco" não impediu a cicatrização adequada da área 

excisada, que também não apresentou reação ao fio absorvível sintético escolhido. 

O protocolo anestésico indicado para a cirurgia foi efetivo, uma vez que o animal se 

manteve sem sinais de comportamento de dor com sua taxa metabólica baixa, apresentando 

diminuição ou constância da frequência respiratória. Além disso, o paciente retornou da 

anestesia sem excitação. 

Conclui-se que o uso de opióides foi eficaz no tratamento da dor em répteis nas doses 

estipuladas e que a utilização de alfaxalona como indutor também foi eficiente na cirurgia de 

curta duração 
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THE ROLE OF THE VETERINARY PHYSICIAN IN HEALTH SURVEILLANCE 
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SANTOS, Bruna Gois. O papel do médico veterinário em vigilância sanitária. Revista 

Integralize, Ed.01, n.1, p. 101-119, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Devido à crise ambiental no mundo, os setores da sociedade necessitam rever seus conceitos 

referentes à importância da manutenção do ecossistema. Nesse sentido, um novo campo de 

trabalho está se abrindo para a Medicina Veterinária: a Vigilância Ambiental em Saúde. A 

formação multidisciplinar capacita o profissional da área a detectar e prevenir os fatores de 

risco determinantes e condicionantes do meio ambiente, relacionados às doenças e agravos à 

saúde dos seres vivos. A formação acadêmica dos médicos veterinários na educação em 

vigilância ambiental em saúde, temática debatida neste artigo, necessita ser aprimorada, no 

intuito de proteger o meio ambiente e garantir o bem-estar e a qualidade de vida aos seres 

humanos e animais.  

Palavras-Chave: Saúde Pública. Medicina Veterinária. Vigilância Sanitária. 

 

ABSTRACT 

Due to the environmental crisis in the world, sectors of society need review their concepts 

regarding the importance of maintaining the ecosystem. In this sense, a new field of work is 

opening up for Veterinary Medicine: Environmental Health Surveillance. The multidisciplinary 

training enables professionals in the area to detect and prevent the determinant and conditioning 

risk factors of the environment, related to diseases and injuries to the health of living beings. 

The academic training of veterinarians in education in environmental health surveillance, the 

theme discussed in this article, needs to be improved in order to protect the environment and 

ensure the well-being and quality of life of humans and animals. 

KEYWORDS: Public Health. Veterinary Medicine. Health Surveillance. 
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INTRODUÇÃO 

A vigilância sanitária constitui um conjunto de ações que tem como principal finalidade 

a proteção e defesa da saúde da população, mediante o controle do risco sanitário relacionado 

a produtos, serviços de interesse da saúde e ambientes, inclusive o do trabalho. A vigilância 

sanitária é uma área específica da saúde pública, composta de um conjunto de saberes e práticas 

de natureza multidisciplinar e multiprofissional (DIAS et al., 2007).  

Originou-se na Europa, nos séculos XVII e XVIII, na Alemanha, onde se desenvolveu 

a medicina de estado, surgindo o conceito de polícia médica e com ele a sistematização das 

questões de saúde, sob a administração e responsabilidade estatal. Na França, a maior 

preocupação era com a medicina urbana, que deu origem à noção de salubridade, trazendo com 

ela a organização do ambiente urbano. Na Inglaterra, devido ao crescimento da produção 

capitalista, desenvolveu-se a medicina da força de trabalho voltada para o assistencialismo 

(COSTA, 2004).  

Nos Estados Unidos, no século XIX, o crescimento da produção industrial de alimentos 

e medicamentos foi acompanhado por denúncias de adulteração e falsificação de produtos, 

mobilizando a população na defesa da proteção da saúde, resultando no início do século XX 

em aprovação de ampla legislação de controle de alimentos e medicamentos (COSTA, 2004).  

No Brasil, a criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária no ano de 1976 

ocasionou mudanças na organização institucional do controle sanitário. Com esta, teve início a 

ampliação do conceito de vigilância sanitária e controle sanitário de produtos, serviços, portos, 

aeroportos, fronteiras e saúde dos imigrantes (DIAS et al., 2007).  

Apesar da associação dos animais com a espécie humana ter começado em períodos pré-

históricos, o desenvolvimento da Medicina Veterinária científica é considerado recente. O 

interesse inicial foi determinado mais por razões econômicas do que por motivos humanitários, 

associadas com a importância da criação doméstica como fonte de alimentos e como animais 

de trabalho (THRUSFIELD, 2004). 

O ano de 2011 marca o 250º aniversário do ensino da Medicina Veterinária no mundo. 

Em 1761, foi fundada a primeira escola de veterinária em Lyon, na França, seguida, em 1764, 

pela criação da escola veterinária Alfort, nos arredores de Paris, tendo ambas as instituições 

surgido a partir da iniciativa do francês Claude Bourgelat.  

Por esta razão, este ano foi escolhido para ser o Ano Internacional da Medicina 

Veterinária, fornecendo uma oportunidade de impulsionar a valorização dos profissionais 

veterinários em todo o mundo. Destacando, dessa forma, o papel da ciência veterinária para a 
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proteção e promoção da saúde humana, com a diminuição da fome mundial, no controle e 

erradicação de doenças, no monitoramento sanitário dos alimentos, na sustentabilidade e no 

bem-estar animal. 

A Saúde Pública Veterinária compreende todos os esforços da comunidade que 

influenciam e são influenciados pela arte e ciência médico veterinária, aplicados à prevenção 

da doença, proteção da vida e promoção do bem-estar e eficiência do ser humano (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1951) 

A partir da década de oitenta, os movimentos populares de saúde mobilizaram-se pela 

democratização da saúde, e o movimento sanitário assumiu relevante papel na elaboração e 

implementação das propostas de reformas no setor saúde. A realização da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986, e posteriormente a Conferência de Saúde do Consumidor 

trouxeram grandes contribuições para a vigilância sanitária, expressas na Lei 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, que destaca as atividades de vigilância da saúde do trabalhador, de controle 

de produtos e ambientes e da prestação de serviços de saúde, e na Lei 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 -o código de defesa do consumidor (PFUETZENREITER, 2008). 

O conceito de vigilância sanitária foi ampliado, incorporando a dimensão do risco, da 

universalidade e integralidade, na concepção de Sistema de Vigilância à Saúde, com interação 

com a epidemiologia, educação sanitária, processos de acompanhamento e monitoramento das 

atividades, ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação (SANTOS, 2005). Com o 

estabelecimento do SUS, por meio da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, de 19 de setembro de 

1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 1990), a vigilância sanitária foi definida como o conjunto 

de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 

serviços de interesse da saúde, abrangendo tanto o controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo como o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde (SANTOS, 2005). 

Em 1999, a Lei nº. 9.782 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS) cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entidade administrativa 

independente, autarquia do Ministério da Saúde (MS) sob regime especial, que incorporou as 

competências da antiga Secretaria de Vigilância Sanitária e ampliou seu campo de atuação, 

competindo-lhe coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e a responsabilidade de 

estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de 

vigilância sanitária (COSTA, 2000). 
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É de competência da ANVISA de acordo com o seu regulamento: coordenar o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas 

atribuições, estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as 

ações de vigilância sanitária, estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, 

resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde, intervir 

temporariamente na administração de entidades produtoras que sejam financiadas, subsidiadas 

ou mantidas com recursos públicos, assim como nos prestadores de serviços e ou produtores 

exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do mercado nacional, obedecido o disposto em 

legislação específica [Art.5º da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, com a redação dada pelo 

art. 2º da Lei 9.695, de 20 de agosto de 1998].  

Além destes aspectos, a ANVISA tem a função de administrar e arrecadar a Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária [Art. 23 da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999], autorizar 

o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos 

mencionados no art. 4º de seu regulamento [Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999], bem 

como anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados neste artigo. Deve 

conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação, conceder e cancelar 

o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação, exigir mediante regulamentação 

específica, o credenciamento ou a certificação de conformidade no âmbito do Sistema Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -SINMETRO, de instituições, produtos e 

serviços sob regime de vigilância sanitária, segundo sua classe de risco. 

As atribuições da vigilância sanitária estão descritas dentre as competências do SUS, 

art. 200 da Constituição Federal –"Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 

bem como as de saúde do trabalhador". A união é responsável por coordenar o sistema nacional 

de vigilância sanitária, prestar cooperação técnica e financeira aos estados e municípios e 

executar ações de sua exclusiva competência. Cabe ao estado coordenar, executar ações e 

implementar serviços de vigilância sanitária em caráter complementar às atividades municipais 

e prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. Os municípios executam e programam 

serviços de vigilância sanitária com a cooperação técnica e financeira da União e do estado 

(COSTA, 2000).  

Fazem parte desse Sistema o Ministério da Saúde, a ANVISA, o Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS), os Centros de Vigilância Sanitária Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais (VISAS), os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENS), o Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz 
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(FIOCRUZ), e os Conselhos Estaduais, Distritais e Municipais de Saúde, em relação às ações 

de vigilância sanitária (ANVISA, 2000). 

Segundo a ANVISA, os profissionais que podem trabalhar na área de vigilância sanitária 

são: médico veterinário, nutricionista, dentista, farmacêutico, biólogo, biomédico, bio físico, 

enfermeiro, engenheiro de alimentos, engenheiro químico, engenheiro civil, físico, químico, 

advogado, agente de saneamento. Esses profissionais podem: inspecionar, julgar, notificar o 

infrator, autuar, lavrar termos de aplicação de penalidades, licenciar estabelecimentos, expandir 

ou cassar alvarás e fazer colheita de amostras (COSTA, 2000).  

As ações sanitárias tornam-se mais eficazes quando há interação com vários órgãos intra 

e extra-governo, tais como ministério público, polícia de defesa do consumidor, programa de 

orientação e proteção ao consumidor, poder judiciário, conselhos de classe (BARBOSA, 2006). 

A vigilância sanitária possui uma infinidade de tarefas quanto à sua demanda, no entanto 

podem ser citadas: atendimento a denúncias, inspeção de rotina, emissão de cadastro/licença de 

funcionamento, investigação de surto, análise de projetos, análise fiscal de produtos de interesse 

à saúde, ações educativas, atendimento a solicitação de outros órgãos, ações referentes ao meio 

ambiente (ANVISA, 2009). 

De acordo com a ANVISA, a VISA têm, em âmbito federal, estadual e municipal de 

diferentes setores, responsáveis por cada um dos segmentos: alimentos; serviço de inspeção 

municipal (SIM); medicamentos e correlatos, cosméticos e sanitizantes; prestação de serviços 

de saúde; avaliação de projetos e meio ambiente; agrotóxicos e toxicologia; portos, aeroportos 

e fronteiras; derivados do tabaco; monitoramento de propagandas; rede brasileira de 

laboratórios; regulação de mercado; relações internacionais; vigilância pós-comercialização; 

sangue, tecidos e órgãos e setor administrativo. São várias as áreas de atuação do médico 

veterinário na VISA. No setor de alimentos o médico veterinário pode atuar nas indústrias de 

alimentos, água mineral, aditivos e embalagens; comércio atacadista e varejista de alimentos e 

transporte de produtos de interesse à saúde (COSTA, 2004).  

Na inspeção de produtos de origem animal municipal ele atua em laticínios, queijarias, 

abatedouros e casas de mel, comércio atacadista e varejista de carnes, leite e mel, e transporte 

de produtos de interesse à saúde (SANTOS, 2005). Nos setores de serviço a saúde atua em 

estabelecimentos tais como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, pet shop, pensão para 

animais, serviço de nutrição e dietética (BARBOSA, 2006).  

Em relação aos estabelecimentos, é responsável pela avaliação da edificação e 

instalações físicas tanto área externa: livre de fonte de contaminação, livre de fontes produtoras 

de cheiros e acesso independente, não comum a residência quanto na área interna: dimensão 

mínima das dependências, portas, janelas, iluminação, ventilação, pisos, paredes, tetos, pé 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

102 
direito, lavatórios, instalação sanitária e vestiário, condição de higiene, controle de pragas, 

manejo de resíduos, esgotamento sanitário e abastecimento de água (COSTA, 2000).  

 

DESENVOLVIMENTO 

O impacto das atividades humanas sobre o ambiente, a degradação progressiva dos 

ecossistemas, a contaminação crescente da atmosfera, solo e água, bem como o aquecimento 

global, provoca sérias consequências na saúde do meio ambiente natural, rural e urbano, 

incluindo a população humana (LAWINSKY, 2010).  

Nesse contexto os Médicos Veterinários estão despertando para um novo campo da 

saúde pública: o da Vigilância em Saúde Ambiental. 

O exercício da profissão de Médico Veterinário é definido pela Lei nº 5.517, de 23 de 

outubro de 1968. No Capítulo II, em seus artigos 5º e 6º, dispõem sobre a competência privativa 

do exercício de suas atividades e funções. Em seu vasto campo de atribuições pode-se enfatizar 

como atividades relacionadas ao meio ambiente o estudo e a aplicação de medidas de saúde 

pública referente às zoonoses; a defesa da fauna; educação e pesquisa nas áreas relativas à 

produção animal e das indústrias, da zoologia, da biologia geral, da zootecnia; a inspeção e a 

fiscalização do ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico das atividades que envolvam a 

produção, manipulação, armazenagem e comercialização de produtos de origem animal 

(BRASIL, 1968).  

A formação acadêmica do Médico Veterinário contempla o estudo de várias atividades 

que podem vir a ser realizadas por este profissional. A maioria dos conhecimentos passados 

nestes cursos é referente à prática da clínica veterinária, seguida pelas áreas de zootecnia e 

produção animal, com a menor participação para a medicina veterinária preventiva e saúde 

pública (PFUETZENREITER et al., 2004). 

Um estudo realizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) em 

conjunto com a Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária (CNSPV) avaliaram 95 cursos 

de graduação em Medicina Veterinária, do setor público e privado, aprovados no Ministério da 

Educação e localizados nas diferentes regiões do país.  

Questionou-se em que momento o tema saúde pública era abordado, e se os conteúdos 

das disciplinas elencadas incluíam a Epidemiologia, Vigilância Epidemiológica/Zoonoses, 

Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Educação em Saúde, Saúde do Trabalhador e 

Saneamento. Observou-se que os conteúdos das disciplinas voltadas à saúde pública estão 

desarticulados das demais disciplinas, havendo a necessidade de uma maior conexão entre os 

conteúdos das disciplinas (SOUZA et al., 2010).  
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A construção da identidade da Medicina Veterinária na saúde ainda precisa ser 

aprimorada. As atuais Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2002, 2003) enfatizam a necessidade 

de envolver esse profissional a desenvolver competências para integrar as equipes 

multiprofissionais no contexto do atual Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, mesmo tendo 

o conhecimento da amplitude das atribuições do veterinário, a integração desse profissional nas 

equipes de saúde ainda apresenta desafios, como, por exemplo, sua inclusão na Estratégia da 

Saúde da Família (NASF) (SOUZA et al., 2010).  

A integração pode contribuir para o entendimento do contexto coletivo e ambiental 

como gerador de doenças. Em relação aos conteúdos direcionados à Educação em Saúde, alguns 

não faziam parte da grade curricular dos cursos de Medicina Veterinária em 2003 

(PFUETZENREITER, 2004).  

A Educação em Saúde é uma atividade importante que pode ser desenvolvida pelo 

Médico Veterinário e deve ser ressaltada dentro do campo da saúde pública. Este profissional 

pode atuar na difusão de informações e na conscientização das pessoas através de programas 

que envolvam a proteção e promoção da saúde humana em comunidades dentro dos princípios 

da sustentabilidade (PFUETZENREITER et al., 2004).  

A formação de profissionais capazes de atender às demandas sociais, ambientais e do 

mercado atual e futuro, é um desafio que deve ultrapassar os limites dos conteúdos teóricos. A 

colocação de professores capacitados na área de Saúde Ambiental é uma das soluções para 

direcionar os alunos a práticas relacionadas à solução de problemas reais que possam surgir no 

futuro, tornando indispensável à associação da pesquisa e extensão universitária.  

Apesar de a Medicina Veterinária estar diretamente envolvida com as necessidades 

básicas de saúde do ser humano, os seus objetivos são difusos havendo uma incompatibilidade 

do papel social indexado à profissão e a educação veterinária que não consegue acompanhar 

essa tendência (SANTOS, 2005).  

Do ponto de vista educacional, as diretrizes curriculares enfatizam a necessidade de 

envolver esse profissional a desenvolver competências para integrar as equipes 

multiprofissionais no contexto do SUS (SOUZA, 2006).  

Na educação dos profissionais de saúde, entre eles o médico veterinário sanitarista, 

observa-se que a formação generalista é pouco valorizada, sendo substituída pelo subjetivismo 

da relação profissional da saúde-paciente pela objetividade tecnológica das ciências da saúde. 

A hierarquização e a desintegração do conhecimento dão origem a segregação da teoria e 

prática, fragmentam o conhecimento e impedem que este profissional busque espaços que vão 

além dos aprendizados das universidades, não enxergando novos campos de atuação que 

condizem com as realidades das populações (SANTOS, 2005).  
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O baixo número de publicações sobre o tema da saúde pública veterinária é justificado, 

pela forma de ensino das universidades no curso de Medicina Veterinária, com cargas horárias 

reduzidas de matérias sobre a medicina veterinária preventiva e saúde pública, fornecendo 

apenas noções genéricas e superficiais aos estudantes. Tais fatores impossibilitam o 

reconhecimento dos mesmos acerca da influência dos elementos sociais sobre a saúde pública 

(BARBOSA, 2003).  

O campo da Medicina Veterinária é vasto e as oportunidades para a saúde pública 

veterinária são ilimitadas, porém o seu maior desafio é ser capaz de aplicar a grande quantidade 

de resultados de pesquisas disponíveis e o conhecimento técnico. 

As zoonoses são um dos principais agravantes à saúde pública mundial, e por se tratarem 

de doenças transmitidas por animais silvestres e domésticos aos humanos, necessitam de 

estratégias de prevenção e controle inovadoras que requerem o esforço combinado de vários 

campos da saúde. Por exemplo, os veterinários, médicos e profissionais da saúde pública 

atuando em conjunto nas três principais áreas da saúde: a saúde individual, saúde coletiva e na 

pesquisa médica comparativa. Na saúde individual o veterinário conseguiria estabelecer e 

assessorar os médicos sobre os potenciais de risco da transmissão de doenças zoonóticas, 

especialmente em casos que envolvam pacientes de alto risco, como os imunocomprometidos.  

Na saúde coletiva, ameaças de doenças zoonóticas deveriam ser endereçadas por meio 

de sistemas de vigilância que incluam animais domésticos e silvestres e populações humanas, 

a fim de guiar medidas mais eficientes de controle. No campo da pesquisa, a colaboração entre 

médicos e veterinários na medicina comparativa poderia melhorar o entendimento das 

interações agente-hospedeiro (SANTOS, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos países em desenvolvimento a canalização de recursos está dirigida para a assistência 

médica, com investimento mínimo para a medicina preventiva. A ocorrência de "doença" na 

população acarreta a baixa produção de bens e serviços com a consequente redução dos níveis 

salariais. O baixo poder aquisitivo da população conduz a padrões deficientes de alimentação, 

moradia inadequada e à diminuição do nível de educação (COSTA, 2004). 

Este ciclo vicioso, chamado de "ciclo econômico da doença", fecha-se com a ocorrência 

de mais doenças, diminuindo ainda mais o potencial de trabalho da população humana. 

Verifica-se uma pequena inversão de capital e de conhecimento técnico na pecuária, 

favorecendo a ocorrência e disseminação de doenças entre os animais, muitas delas de caráter 

zoonótico, agravando ainda mais a já deficiente condição de saúde do homem. Em decorrência 
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deste fato, verifica-se baixa natalidade e elevada morbidade e mortalidade nos rebanhos, 

gerando, em consequência, a produção de bens e serviços cada vez menores (BARBOSA, 

2003).  

Para se aquilatar a importância das zoonoses em saúde pública, basta lembrar que, das 

seis doenças em que a notificação dos casos é exigida universalmente, duas pertencem a este 

grupo, a Peste e a Febre Amarela, e ambas ocorrem no Brasil. Das doenças obrigatoriamente 

notificadas de acordo com as Normas Técnicas Especiais relativas à Preservação da Saúde no 

Estado de São Paulo, dez pertencem ao grupo das zoonoses como: febre amarela, peste, 

leptospirose, raiva humana, carbúnculo hemático, tuberculose, brucelose, rickettsioses, 

arboviroses e doença de chagas (SOUZA, 2003).  

De maneira geral, não há muitos dados estatísticos disponíveis e fidedignos sobre a 

ocorrência das diferentes zoonoses no Brasil. Vários fatores contribuem para agravar esta 

situação, tais como, a grande extensão territorial, a escassez dos serviços de saúde e de recursos 

médicos em muitas regiões, a deficiente educação sanitária de grande parte da população e 

diversos problemas da esfera administrativa e política (BARBOSA, 2006).  

Algumas zoonoses não constituem problema de saúde pública, pois são raros os casos 

humanos descritos.  

Dentro da educação em saúde, o Médico Veterinário pode desenvolver ações educativas 

relativas à prevenção e ao controle de zoonoses, além de esclarecer dúvidas sobre as formas de 

transmissão. A falta de conhecimento pela população sobre as formas de transmissão de 

algumas doenças de caráter antropozoônico gera transtornos e prejuízos à saúde pública do 

nosso país. Foi o que aconteceu em 2009, com a disseminação da Gripe H1N1 pelo mundo e a 

chegada do vírus ao Brasil, e vem acontecendo há décadas com doenças como a toxoplasmose 

e a cisticercose/teníase. Nem mesmo profissionais de saúde sabem ao certo a etiologia dessas 

enfermidades, por isso, a presença de um Médico Veterinário nas equipes de saúde que orientam 

a população ajuda a elucidar os fatores determinantes do desenvolvimento delas e contribui na 

formulação de um plano de prevenção adequado. 

O Médico Veterinário também deve atuar junto a outros profissionais da saúde na 

elaboração de respostas às emergências em saúde pública que envolvam doenças de caráter 

zoonótico. As visitas domiciliares das equipes podem contribuir, por exemplo, na implantação 

do Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD) e na divulgação das medidas de 

prevenção listadas no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. A dengue é 

um dos principais problemas de saúde pública do mundo e teve aumento de sua incidência no 

Brasil na década de 90, o que levou a implantação do PNCD pelo Ministério da Saúde, em 2002 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE). 
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RESUMO 

Esse estudo tem como objetivo apresentar como o ambiente hospitalar está preparado para 

receber o paciente surdo. Com base no referencial teórico pesquisado, ficou evidente como a 

falta de comunicação no hospital impossibilita que o surdo tenha um atendimento adequado e 

humanizado. Nesse sentido, é importante que além do intérprete de LIBRAS, a equipe esteja 

capacitada para atender de forma satisfatória pacientes com deficiência desde a sua entrada na 

sala de espera até atendimentos de mais complexidade.  

Palavras-chave: LIBRAS. Surdos. Hospital.  

 

ABSTRACT 

This study aims to present how the hospital environment is prepared to receive the deaf patient. 

Based on the researched theoretical framework, it was evident how the lack of communication 

in the hospital makes it impossible for the deaf to have adequate and humanized care. In this 

sense, it is important that in addition to the LIBRAS interpreter, the team is able to provide 

satisfactory care to patients with disabilities from their entry into the waiting room to more 

complex care. 

Keywords: LIBRAS. Deaf. Hospital. 

 

INTRODUÇÃO 

A realidade nos mostra uma grande falha no uso da Língua Brasileira de Sinais para a 

comunicação entre profissionais e pacientes, o que pode interferir no diagnóstico e afetar 

significativamente o processo de recuperação. Esse é um assunto preocupante, pois com base 

nas informações publicadas pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) e pela Pesquisa 

Nacional de Saúde (PSN), cerca de 2,2 milhões de pessoas declararam serem surdas ou possuir 

algum grau de deficiência auditiva (BOND, 2019).  
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Desse modo, é necessário pensar em políticas de inclusão que possibilitam que o surdo 

possa ser atendido com respeito e dignidade nos hospitais. Levando em consideração que na 

maioria das vezes ir ao hospital pode mexer com a saúde emocional dos pacientes, é preciso 

que estratégias sejam estabelecidas para que o surdo além de ser acolhido, possa compreender 

e se fazer compreender como todo paciente. Sobre a questão do acolhimento Tedesco e Junges 

destacam que: 

o acolhimento está baseado no estabelecimento de relações solidárias e de confiança 

entre os profissionais e as pessoas que procuram os serviços, para resolver seu 

problema de saúde, tornando-se aspecto importante para que ocorra o vínculo, 

contribuindo para a resolubilidade do problema (TEDESCO, JUNGES, 2013, 

p.1685).  

 

Por essa razão, esse estudo tem como proposta refletir sobre o atendimento que os 

pacientes surdos vivenciam nos hospitais, independentemente deles serem públicos ou 

privados.  

Assim, esse artigo está dividido em seis seções. Na primeira seção, será apresentada a 

maneira como os surdos recebem as informações ou as ausências destas na sala de espera 

hospitalar, na segunda seção o objetivo será analisar as orientações para se prestar atendimento 

ao surdo com qualidade, na terceira seção serão apontados os recursos que os a equipe hospitalar 

deve possuir para interagir com o surdo, na quarta seção serão analisados dois casos de surdos 

que relataram suas experiências ao serem atendidos em hospitais e, por fim, na última seção, as 

reflexões finais sobre esse estudo serão apresentadas. 

 

SALA DE ESPERA 

 Quando qualquer paciente chega ao hospital, a sala de espera é um território importante, 

pois é nesse espaço que as primeiras orientações são dadas aos pacientes sobre os 

procedimentos e os requisitos necessários para alguma consulta, exame, tratamento ou outro 

atendimento. Percebe-se que a comunicação é essencial, quando há falha na comunicação, os 

pacientes ouvintes se sentem desrespeitados, exigindo melhor atendimento. Da mesma forma 

acontece com os pacientes surdos. A diferença reside no fato de que há uma preocupação maior 

em atender o paciente ouvinte do que atender ao paciente com deficiência, no caso deste estudo 

pacientes surdos. Segundo dados da pesquisa de Tedesco e Junges, 

Em 2006, foi lançada a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Portadora de Deficiência 2, em que são assegurados 

os seus direitos. Os usuários portadores de deficiência 

auditiva se deparam com uma dificuldade acrescida, devido 

ao problema da comunicação interpessoal, pois no 

momento de acolhida o usuário surdo precisa comunicar 
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sua necessidade e ser orientado quanto à conduta a ser 

seguida (TEDESCO; JUNGES, 2013, p. 1686). 

 

       O Decreto Lei nº 5.626 do ano de 2005 deixa claro que os surdos têm direito a 

atendimento de qualidade pelo Sistema Único de Saúde. Mas, de acordo com Steinberg et al 

(2006), os surdos não procuram o SUS com tanta frequência se for comprado o número de 

procura dos pacientes ouvintes, por conta do receio de não ser compreendido durante o 

atendimento. 

 Dentro desse cenário tão problemático por conta da falta de preparo dos hospitais em 

prestar um serviço com base na comunicação com a pessoa surda, é importante apresentar como 

algumas instituições hospitalares trabalham em prol da acessibilidade e mobilidade da pessoa 

com deficiência. Dentro desse contexto, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) tomou algumas 

medidas fundamentais para que o atendimento à pessoa com deficiência fosse satisfatório.  

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), uma instituição pública federal de 

atendimento dos três níveis de atenção, que preocupado com a mobilidade e 

acessibilidade de pessoa com deficiência, criou no ano de 2005 a Comissão Especial 

de Políticas de Promoção da Acessibilidade e da Mobilidade (CEPPAM) com o 

objetivo de refletir, propor, assessorar e acompanhar as políticas de inserção das 
pessoas portadoras de deficiência. (TEDESCO; JUNGES, 2013, p. 1686). 

  Infelizmente esse caso do GHC ainda não é tão comum, isso ocorre porque os surdos 

muitas vezes precisam se ajustar à falta de cuidados existentes. No entanto, o hospital e toda a 

sua equipe é quem deve ter a capacitação necessária para se ajustar às necessidades de todos os 

pacientes. A comunicação, de acordo com Chaveiro e Barbosa (2005, p. 422), é indicativo de 

qualidade de vida, portanto, quando os profissionais sabem comunicarem-se com os surdos, 

promovem uma assistência na área de saúde humanizada e focalizada no contexto de uma 

sociedade inclusiva. As autoras ainda afirmam que: 

A presença do intérprete de LIBRAS para surdos é essencial, mas não prepara o 

profissional para uma inclusão efetiva. No dia em que o tradutor falta, não está 

disponível para acompanhar os surdos, ou mesmo até quando se faz presente, pode 

dificultar a interação: paciente-profissional da saúde, embora a contratação do 

profissional intérprete seja correta, ressente-se a ausência de uma reflexão mais 

aprofundada sobre a diversidade, porque reduz o seu alcance ao limite de providência 

pontual, descontextualizada de uma verdadeira perspectiva da inclusão. 
(CHAVEIRO; BARBOSA, 2005, p.422).  

No hospital, a comunicação é estabelecida com o paciente, e os profissionais podem 

compreendê-lo como um todo e perceber sua visão de mundo, ou seja, sua forma de pensar, 

sentir e agir. Desta forma, a equipe hospitalar passa a compreender as necessidades do paciente 

e fornecer ajuda adequada para minimizar o seu sofrimento. Com base nessas informações, na 

seção seguinte serão apresentadas algumas orientações necessárias para a prestação de um 

atendimento hospitalar respeitoso ao surdo.  

 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

111 
ORIENTAÇÕES DE COMO PRESTAR ATENDIMENTO AO DEFICIENTE 

AUDITIVO 

 Algumas orientações são imprescindíveis para que o surdo tenha a assistência adequada 

nos hospitais. Como afirmaram Chaveiro e Barbosa (2008, p,422) “responder às dificuldades 

dos surdos quando procuram atendimento à saúde é dever de todos profissionais comprometidos 

em colaborar na construção de uma sociedade inclusiva.”.   

 Portanto, em primeiro lugar é fundamental que toda a equipe técnica, equipe de 

enfermagem, equipe médica, administrativa sejam capacitadas para atender os pacientes surdos. 

Como observou Oliveira (2012, p,24): “a comunicação é uma ferramenta imprescindível na 

assistência à saúde, por conseguinte, é essencial na relação entre paciente e profissional. As 

barreiras na comunicação podem repercutir negativamente no tratamento do paciente”.  

Com base no princípio de que as equipes do hospital devem estar preparadas para 

receber o paciente surdo, Oliveira ainda enfatiza que: 

 
Para o profissional de saúde uma efetiva comunicação com seus clientes propicia um 

atendimento de qualidade, portanto uma formação que vise compreender o sujeito 
surdo, não apenas sua patologia, favorece uma assistência mais humanizada. Em 

geral, os médicos não têm suficientemente habilidades e competências para cuidar do 

paciente surdo, pois na formação acadêmica o currículo não contempla as habilidades 

necessárias para atender essa população. Sem dúvida, uma efetiva comunicação com 

pacientes surdos é primordial na área de saúde, isto porque uma comunicação 

inadequada pode levar a erros no diagnóstico das doenças e no tratamento 

(OLIVEIRA, 2012, p. 24).  

 

 Outro ponto essencial, relacionado a essa comunicação necessária nos hospitais, está 

relacionada com o atendimento especial em LIBRAS e na apresentação do símbolo 

internacional de surdez na identificação dos materiais e uniformes dos funcionários do 

hospital.  Pela Lei nº 8.160 de 1991, a utilização do símbolo internacional da surdez é 

obrigatória em todos os locais que disponibilizam serviços aos surdos. 

Dentro dessa perspectiva hospitalar, o atendimento ao surdo com apoio de intérpretes 

de LIBRAS é necessário. Isso porque a LIBRAS é uma realidade da comunidade surda, não se 

trata de uma questão de escolha (OLIVEIRA, 2012).  

 

DICAS VALIOSAS PARA RECEBER O DEFICIENTE AUDITIVO EM UM 

HOSPITAL 

 Assim, com base nas informações apresentadas na seção anterior, algumas dicas são 

importantes ao receber o surdo no hospital:  

• Falar olhando para o paciente e não escrever enquanto estiver falando;  

• Ter o rosto iluminado, falar de forma pausada e clara;  

• Evitar falar palavras longas;  

• Saber que o uso de bigode ou barba pode dificultar a leitura labial;  
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• Articular bem as palavras;  

• Fazer expressão facial;  

• Usar palavras simples;  

• Simplificar os termos;  

• Explicar antes e às vezes durante algum procedimento;  

• Escrever a receita passo a passo: hora a hora –  10 horas da noite; 2 horas da tarde;  

• Explicar para que serve o medicamento;  

• Escrever o português claro;  

• Ter paciência. 

RELATOS DE DOIS CASOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS AO SEREM 

RECEBIDOS POR PROFISSIONAIS LEIGOS NAS LIBRAS 

 Mesmo com todas as orientações e dicas disponíveis abertamente ao público, muitos 

surdos se queixam da falta de empatia dos hospitais com eles. Como bem observou-se, aqui não 

se está questionando o trabalho envolvendo o tratamento da patologia que o surdo procura, mas 

sim a falta de qualidade ao não oferecer um tratamento humanizado e acolhedor a esse surdo.  

  Chaveiro e Barbosa (2008, p. 421) em seus estudos sobre a relação dos hospitais com 

o paciente surdo apresentaram alguns relatos importantes sobre essa questão. “Na hora de fazer 

a ficha é difícil, quando a secretária chama pelo nome é difícil. Bom é quando chama pelo 

"placar" com números “ou então “As dificuldades começam com a secretária, não consigo 

explicar porque estou ali. (S9)”. As autoras afirmam que refletir sobre esses obstáculos 

causados é essencial para que as soluções sejam alcançadas a curto e a longo prazo.  

 Como apresentado no relato a seguir, por falta de serviço adequado no hospital, uma 

mulher surda teve um sério agravamento em seu estado de saúde.  

Tive apendicite (...). Meu esposo também é surdo, (...). No primeiro hospital que fui 

deram-me remédio e falaram que podia voltar para casa que não era nada sério. A dor 

só aumentava, procuramos outro hospital, não conseguiram nos entender, aplicaram 

uma injeção (...). Já não suportava tanta dor, foi quando chegou em casa nossos 
amigos, um casal de surdos, eles tinham carro, fomos buscar uma sobrinha minha, 

ouvinte, para ir junto ao hospital, só assim recebi atendimento. Fui operada, o 

apêndice supurou. Fiquei internada 9 dias, ninguém pôde ficar comigo, estava 

sozinha, os profissionais do hospital não sabiam conversar comigo, passei mal, chorei, 

tudo sozinha. (Relato coletado pelas pesquisadoras Barbosa e Chaveiro no ano de 

2008). 

 

 No Brasil três hospitais são reconhecidos por prestarem um serviço de qualidade ao 

surdo através da LIBRAS: Hospital das Clínicas - São Paulo,  Hospital Estadual Mário Covas 

de Santo André-São Paulo e Hospital São Marcos – Jaboticabal-São Paulo. É urgente que o 

número de hospitais que prestem serviços ao surdo aumente em todos os estados do Brasil, uma 

vez que em uma sociedade de maioria ouvinte, a população surda também deve ser respeitada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esse estudo apresentou que a comunicação entre o paciente surdo e o profissional da 

saúde ouvinte deve ser confiável para que o atendimento seja mais humano, evitando condutas 

desnecessárias no tratamento, pois a falta de comunicação pode prejudicar as medidas 

corretivas a serem tomadas.  Vemos também que é necessário introduzir o ensino de LIBRAS 

na formação dos profissionais de saúde, que essa não seja apenas uma disciplina opcional na 

graduação, mas também uma norma para a obtenção de títulos profissionais, pois no 

desempenho de suas funções, eles atenderão pacientes que também se comunicam através da 

LIBRAS. 
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RESUMO 

O artigo aqui apresentado tem como objetivo principal o entendimento e a demonstração da 

importância do gestor dentro da gestão hospitalar de forma geral, onde são apresentados os 

processos de gestão, a execução plena das tarefas desse gestor e as atribuições do mesmo no 

âmbito da gestão hospitalar. Para a sua fundamentação e conclusão, utilizou-se de pesquisa 

bibliográfica, baseando-se em artigos, livros, sites e documentos que têm relação com o tema 

abordado. Com isso, concluiu-se que a gestão e o gestor hospitalar são as bases diárias das 

instituições hospitalares, atuando em conjunto direto com a administração hospitalar. 

Palavras-chave: Gestão Hospitalar. Gestor. Instituições Hospitalares. 

  

ABSTRACT 

 The article presented here has as its main objective the understanding and the demonstration 

of the importance of the manager in the hospital management in general, where the management 

processes are presented, the full execution of the tasks of this manager and the attributions of 

the same in the scope of the hospital management . For its foundation and conclusion, 

bibliographic research was used, based on articles, books, websites and documents that are 

related to the topic addressed. With that, it was concluded that hospital management and 

manager are the daily bases of hospital institutions, acting in direct conjunction with hospital 

administration. 

 Keywords: Hospital management. Manager. Hospital Institutions. 

 

INTRODUÇÃO 

No que se refere ao âmbito histórico, a gestão hospitalar passou a ser instaurada e 

utilizada a partir do século XX, quando ideias religiosas eram utilizadas para definir as ações 

de instituições de saúde, onde os procedimentos da época se baseiam em crenças da Bíblia e 

demais documentos, bem como em pensamentos religiosos. 
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Portanto, como as igrejas não eram vistas como organizações empresariais, mas sim de 

caridade, os administradores/gestores que possuíssem técnicas específicas para administrar e 

gerir um negócio não eram necessários, ou, até mesmo, um grupo de pessoas com a finalidade 

de gerenciar os aspectos econômicos. 

Sobre o que se tem conhecimento, as nomeações de diretores/gestores hospitalares 

começaram a ser realizadas a partir do término da Segunda Guerra Mundial, onde passou-se a 

exigir critérios para que os mesmos pudessem administrar/gerir as instituições hospitalares. A 

partir daí, técnicas, aperfeiçoamentos profissionais, ferramentas e demais elementos se 

tornaram necessários com o avançar dos anos, tendo em vista as inovações apresentadas no 

mundo da administração. 

Sendo assim, o estudo aqui apresentado se justifica pela preocupação em demonstrar a 

importância da gestão hospitalar dentro da administração hospitalar, onde se relacionam, de 

forma direta: a ética, a gestão financeira, os recursos humanos e, por consequência, o 

atendimento e o pensamento humanizado, visto se tratar de instituições de saúde. 

Destarte, o estudo aqui apresentado busca responder a seguinte questão problema: como 

a gestão hospitalar pode contribuir para o pleno desenvolvimento e realização de processos 

dentro das instituições de saúde? Para que seja possível responder a questão, relaciona-se o 

objetivo geral demonstrado como analisar a importância da gestão hospitalar objetivando um 

bom desempenho do ramo de saúde. E, buscando concretizar respostas às indagações e 

suposições, apresentam-se três objetivos específicos: 

a. Demonstrar o que é a gestão hospitalar, bem como a administração hospitalar; 

b. Avaliar a importância do gestor hospitalar no tocante aos processos de gestão de instituições 

de saúde, e; 

c. Avaliar o processo de gestão de saúde. 

 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 

Para Cecílio (1997), as instituições denominadas hospitalares apresentam um ambiente 

que denota diferentes formas de interação entre os médicos atuantes diariamente em suas 

funções e os proprietários/administradores dos hospitais. Assim sendo, alguns interesses 

pessoais podem surgir e abalar o pleno funcionamento do ambiente de trabalho.  

Dessa forma, a administração hospitalar, além de fornecer possibilidades de formas 

humanizadas para os trabalhos de seus colaboradores, também deve lidar com alguns conflitos, 

sejam eles internos ou externos. Dentro da administração hospitalar entram as questões de 

modelos de gestão, ferramentas administrativas voltadas para o ambiente hospitalar, 
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organização dos processos, planos de contingências, planejamentos diversos, controle 

econômico e demais atividades essenciais para a sobrevivência da instituição (CAIRES, 2017). 

A baixa adesão a modelos de gestão participativa demonstrada pelos médicos resulta 

em um acentuado processo de distribuição de poder no interior da organização com 

todas as suas consequências. A não-adesão quase nunca assume a forma de confronto, 

mas de um silencioso boicote, uma espécie de resistência pacífica que resulta em 

eficaz arma contra mudanças pretendidas pelos dirigentes (CAIRES, 2017, p. 317) 

Para que seja possível manter uma administração hospitalar de qualidade, capacitada de 

plena gerência de uma instituição de saúde, o Ministério da Saúde contempla sua Portaria de nº 

2.225/GM/MS, a qual estabelece, de forma clara, as mínimas condições no que se refere à 

estrutura técnica e, também, administrativa daquelas instituições adequadas ao SUS. 

Art. 1º Estabelecer exigências mínimas para a estruturação técnico/administrativa das 

direções dos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde, sem prejuízo de outras 

que venham a ser consideradas necessárias em cada instituição, em decorrência de 

regulamentos específicos ou exigências legais, e critérios de qualificação profissional 

exigíveis para o exercício de funções nestas direções, de acordo com o Porte do 

hospital segundo sua classificação atribuída conforme os critérios do Sistema de 

Classificação Hospitalar do Sistema Único de Saúde. 

Sendo assim, relacionado ao âmbito legal, as especificações são dadas pelas Portarias 

que dizem respeito ao meio da saúde e suas instituições. Brito (2004) afirma que com o avanço 

das especificações legais, a qualidade, tanto das formas de administrar, como também dos 

serviços prestados, passaram a ser melhor controlados, proporcionando maior qualidade nos 

processos. 

Cecílio (1997, p. 41) aponta que nos hospitais é “imprescindível a maior qualificação 

dos responsáveis pela gerência” visto que é uma “função gerencial especializada, a qual passa 

a ser central na vida daqueles profissionais que exercem o papel gerencial” (BRITO, 2004, p. 

25). Dessa forma, criando a autonomia dos colaboradores e instituições se passa a considerar a 

gestão hospitalar, abordada nos seguintes tópicos. 

 

GESTÃO HOSPITALAR 

A gestão hospitalar nada mais é, em simples palavras, incentivar, estimular e demonstrar 

a responsabilidade das pessoas dentro de um grupo ou instituição (FARIAS; ARAÚJO, 2016). 

Assim, a gestão hospitalar, por ser menos técnica, passa a exercer funções no dia a dia da 

instituição, fazendo com que os profissionais tenham suas responsabilidades e demais 

atividades em dia, demonstrando interesses e, também, apreciando os incentivos dados pelos 

gestores. 

O que chama a atenção é a gestão de hospitais do século XXI, que é, no mínimo, 

complexa, diante do mundo em que a sociedade se encontra alocada. Em qualquer local no 

mundo, e não só no Brasil, algumas formas de prestação de serviços e gestão hospitalar não 

mudam, porém tornam-se mais “complicados” em alguns países (FARIAS; ARAÚJO, 2016). 
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Como exemplo, podem ser citadas as regulamentações, que diferem exorbitantemente 

de um país para outro, e, por muitas vezes, de uma cidade para a outra, ainda que tais cidades 

sejam dependentes de um mesmo estado; as regulamentações podem variar, visto que existem 

certos tipos de autonomia para os governos decidirem. Questões nacionais não mudam, todavia 

quando o assunto trata de questões estaduais ou municipais, podem existir variantes nas 

regulamentações (FARIAS; ARAÚJO, 2016). 

Outra questão que pode diferir entre regiões são os financiamentos e as tecnologias que 

se encontram à disposição tanto das instituições de saúde, quanto dos profissionais que atuam 

nas mesmas. Dentro desse âmbito, entram, além de recursos financeiros, os recursos humanos. 

Algumas regiões podem dificultar a vida dos gestores hospitalares, por apresentarem escassez 

de mão de obra e alguns recursos (FARIAS; ARAÚJO, 2016). Sendo assim, além de gerir, os 

gestores desse meio precisam estudar as possibilidades para que possam manter a chama da 

motivação acesa, fazendo com que as instituições hospitalares funcionem e cumpram o seu 

papel na sociedade. 

A importância da gestão hospitalar 

Para Farias Araújo (2016), dentro dos aspectos da administração e gestão, 

especificamente, a gestão hospitalar representa o mantimento das atividades diárias das 

instituições hospitalares. Assim, quando o assunto se refere à gestão, os aspectos como: manter 

o ambiente de trabalho apto para o exercimento das funções dos profissionais, gerenciar as 

atividades, proporcionar as possibilidades e motivações para que haja o engajamento do 

profissional com a instituição e, também, da instituição para com os pacientes são de essencial 

importância para a permanência das mesmas no meio de atuação (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2016). 

Em conjunto com os aspectos de administração, como já evidenciado anteriormente, a 

gestão hospitalar atua nos processos que competem e nascem das formas de administrar. Na 

administração, os processos e ferramentas acabam voltando-se para os aspectos técnicos, onde 

utiliza-se de teoria maciça para o seu exercimento; já dentro da gestão, além dos aspectos 

técnicos, levam-se em consideração as formas mais “informais” de gerir (SCHNEIDER, 2014). 

A gestão hospitalar deve refletir as formas de motivação e controle dos ambientes 

hospitalares, bem como dos profissionais. Dentro dos processos administrativos, que envolvem 

a utilização de ferramentas, por exemplo, a gestão atua como uma mediadora dos mesmos; 

administrar é diferente de gerir (SCHNEIDER, 2014). 

Dentro da gestão hospitalar, torna-se importante apontar que os gestores são os 

principais personagens. Muito além dos recursos financeiros, os gestores hospitalares devem se 
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preocupar com o bem-estar dos recursos humanos que estão ali presentes, bem como, com a 

humanização dos ambientes hospitalares (FARIAS, ARAÚJO, 2016). 

Assim, a gestão hospitalar apresenta a sua importância visto que atua como parceira no 

exercimento da administração hospitalar, onde ambas devem andar lado a lado, visando o pleno 

funcionamento dos processos e exercimento das funções das ferramentas utilizadas para manter 

o ambiente propício a receber todos os suportes necessários, sejam eles advindos de fontes 

particulares ou, como em muitos casos dentro do Brasil, advindos de fundos públicos/governo 

(SCHNEIDER, 2014). 

 

O gestor hospitalar 

Para Maudonnet (1998); Schneider (2014) e Farias; Araújo (2016), dentro do aspecto 

hospitalar deve ser levado em consideração o cuidado com o paciente, desde o início do seu 

quadro de saúde, até a sua recuperação. O gestor hospitalar é o personagem que faz as 

engrenagens hospitalares funcionarem, onde ele apresenta o conjunto de elementos e 

transforma-os em recursos tangíveis e intangíveis. 

Assim, garantir a qualidade e a logística dentro dos ambientes hospitalares, é o mínimo 

que se espera dentro das funções de um gestor hospitalar. Além de garantir também: o conforto, 

a comodidade, o bem-estar e engajamento de toda a instituição (FARIAS; ARAÚJO, 2016). 

Além dos aspectos intangíveis, também é de preocupação e responsabilidade do gestor 

hospitalar (em conjunto com as disposições da administração) a garantia de, por exemplo, 

instalações físicas que competem aos serviços de saúde prestados pela instituição, adaptações, 

reformas e monitoramento da qualidade e logística dos espaços (ROBERTO; LIRA, 2010). 

Por vezes, o capital humano, do ambiente hospitalar, converge para essa mesma 

situação quando, por inabilidade gestora, é alocado em funções fora do seu grau de 

competência, de conhecimento ou de formação, contribuindo para uma estrutura 

hospitalar inadequada. Logística pode ser definida por um conjunto de atividades que 

vão desde a compra de todo e qualquer artigo de uso hospitalar até a sua utilização ou 

administração. Atividades essas que promovem a interação entre fornecedores e 

clientes (ROBERTO LIRA, 2010, p. 90). 
Dentro dos aspectos do gestor, como já citado e fundamentado, existem diversos 

aspectos que o mesmo deve gerir, dentre eles a logística e seus processos e atividades, a 

qualidade, normatizações comuns, controles de compras e armazenamentos, bem como seus 

critérios, os transportes e a distribuição quando necessários (ROBERTO, LIRA, 2010).  

Por mais que os gestores atuem conforme a administração hospitalar for “ditando as 

regras”, os mesmos têm a liberdade de tomada de decisão e poder para remanejar o que for 

necessário dentro das instituições, seja a realocação de materiais, de pessoas, de recursos ou 

demais elementos presentes no dia a dia da gestão hospitalar (ROBERTO; LIRA, 2010).  
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METODOLOGIA 

A pesquisa aqui presente foi desenvolvida por meio de metodologia bibliográfica, com 

consultas em artigos, livros, documentos e sites de conteúdo, e teve o intuito de demonstrar as 

visões acerca do assunto tratado.  

Com abordagem qualitativa, tornou-se possível avaliar as visões dos autores sobre a 

administração e gestão hospitalar. A seguir, apresenta-se o Quadro único, que faz comparações 

entre os autores utilizados para o embasamento acadêmico, levando-se em consideração os 

assuntos abordados no decorrer dos referenciais teóricos. 

Quadro único – quadro genérico -  relação de autores, assunto e observações por ordem de aparição no texto 
AUTOR ASSUNTO 

 
Cecílio (1997) 

Discorre especificamente sobre as instituições hospitalares e suas determinações, bem 

como a interação dos profissionais com o ambiente e a instituição. 

 
Caires (2017) 

Aborda as formas de administração hospitalar, bem como seus modelos, ferramentas 

e demais aspectos. 

 
Ministério da Saúde; 

Brito (2004), Cecílio 

(1997) 

Aponta as portarias e aspectos legais para o exercício da administração hospitalar de 

qualidade e eficiência. 

 
Farias; Araújo (2016) 

Apontam as formas de gestão hospitalar, bem como as principais funções do gestor 

hospitalar. 

 
Schneider (2014) 

Discorre sobre as principais diferenças entre a administração e gestão hospitalar, 

demonstrando também as suas importâncias e papéis dentro do ambiente da instituição 

e profissionais. 
Maudonnet (1998) Aborda o papel do gestor hospitalar, bem como as formas de gerir. 

Roberto; Lira (2010) 
Discorrem sobre as principais atividades de um gestor hospitalar que deliberam sobre 

proporcionar um ambiente de trabalho e tratamento eficaz, levando em consideração 

os aspectos tangíveis e intangíveis dentro da gestão hospitalar. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando-se em consideração os assuntos e tópicos abordados no presente estudo, é 

possível notar que a gestão hospitalar, bem como os seus elementos, se associam aos sentidos 

dos profissionais e, também, dos pacientes. Em alguns momentos, caso os gestores não se 

apresentem de forma a resolver os problemas antes que eles existam, ou seja, planejar, as 

definições de saúde no ambiente institucional podem apresentar discordâncias, seja por parte 

dos profissionais, seja por parte da instituição como um todo. 

Dessa forma, projetos e modelos de gestão devem ser avaliados com frequência, para 

que as práticas administrativas possam ser exercidas de modo pleno, atuando de maneira 

democrática, enfrentando os problemas que possam aparecer no decorrer da gestão. 

Nas formas de classificação dos processos de trabalho, os gestores são os responsáveis 

por implantar as melhores condições de isso acontecer, sempre tendo em mente que a gestão é 

diferente da administração, haja vista que a gestão é aquela que atua diretamente e diariamente 
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nas ações da instituição, e a administração passa a lidar de forma mais direta com os aspectos 

técnicos empresariais. 

Assim, as práticas institucionais dirigidas pelo gestor devem satisfazer e solucionar os 

problemas, sejam eles dos profissionais ou da instituição. Claro que existem algumas 

dificuldades no meio desse processo, nitidamente quando o assunto ressalta instituições 

acolhidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, tais como: a falta de recursos, a má 

administração do estado, a falta de disponibilização de profissionais qualificados e inúmeras 

outras situações que não cabem a esse estudo, mas que são relevantes para o pleno 

funcionamento e exercimento dos cargos relacionados com a gestão hospitalar. 

Como foi visto, o processo de gestão de saúde aborda inúmeros aspectos que vão desde 

as pequenas coisas como: contratação de pessoal, alocamento de profissionais e demais 

elementos; até a gestão total de uma instituição de saúde, tendo em mãos os recursos que são 

disponibilizados. 

Sendo assim, e por fim, como sugestão de estudos futuros, ainda relacionando com a 

gestão hospitalar, indica-se a exploração da gestão participativa, aplicando a mesma diante as 

dificuldades de uma administração pública que não valoriza, da forma que deveria, a área da 

saúde e seus aspectos de administração e gestão. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que realizou uma coletânea de 

informações sobre os aspectos históricos acerca da saúde mental no Brasil, as políticas públicas 

desenvolvidas e o papel do psicólogo.  São abordados temas como a Reforma Psiquiátrica, fato 

relevante e transformador na história, o adimplemento da Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre 

a proteção e os direitos de pessoas portadoras de transtornos mentais. Sendo que a literatura 

destaca o papel fundamental do profissional no tratamento de pacientes com transtornos mentais 

e a crescente necessidade de capacitação específica para atuação nessa área.  

Palavras-chave: Saúde. Transtorno mental. Reforma Psiquiátrica. Psicólogo. 

 

ABSTRACT 

The present work deals with a bibliographical review that carried out a collection of information 

on the historical aspects about mental health in Brazil, the public policies developed and the 

role of the psychologist. Topics such as the Psychiatric Reform, a relevant and transformative 

fact in history, are addressed, as well as the enforcement of Law 10.216 / 2001, which deals 

with the protection and rights of people with mental disorders. The literature highlights the 

fundamental role of the professional in the treatment of patients with mental disorders and the 

increasing need for specific training to perform in this area. 

Keywords: Cheers; Mental disorder; Psychiatric Reform; Psychologist. 

 

INTRODUÇÃO  

Para Amarante (2007) a saúde mental não se restringe apenas à psicopatologia e não 

pode ser reduzida ao estudo e tratamento das doenças mentais. A Saúde Mental, no Brasil, é 

uma das áreas que apresenta grande prejuízo nos atendimentos, pelo fato de que as equipes que 

trabalham neste setor são insuficientes em relação à demanda. A grande maioria dos Programas 

de Saúde Mental na atenção primária não conta com a presença do profissional de Psicologia. 
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Segundo o Ministério da Saúde (2010) o número de pessoas com Transtorno Mental 

Grave aumentou para 12% em 2010, o que equivale a 23 milhões de pessoas. Perante essa 

realidade, é possível deduzir o motivo do aumento de transtornos mentais na população, sendo 

que a falta de recursos humanos e de profissionais qualificados podem contribuir 

significativamente para esse aumento. 

Os atendimentos de urgência psicológica mostram-se fundamentais em uma Unidade de 

Saúde, sobretudo porque, de forma geral os profissionais de saúde “não psicólogos” apresentam 

dificuldades em lidar com pessoas em situações que caracterizam uma “urgência psicológica”, 

como: choro intenso; confusão; quadro de irritabilidade; sensação de perda de controle; 

manifestação de ideias suicidas. O psicólogo é um profissional preparado para lidar com tais 

situações e, além de realizar os atendimentos com os usuários, pode auxiliar a equipe, 

instrumentalizando os demais profissionais para o acolhimento de tais urgências. (BOING, 

2009, p. 49). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em relação ao conceito de saúde mental é possível dizer que é um estado de relativo 

equilíbrio e integração entre os elementos conflitivos e constitutivos do sujeito, da cultura e dos 

grupos, com crises previsíveis e imprevisíveis, registrado objetiva e subjetivamente, no qual as 

pessoas ou os grupos participam ativamente em suas próprias mudanças e nas do contexto 

social. (GALLI, 1990, p. 34). 

De acordo com Pietroluongo e Resende, o psicólogo, devido a sua formação 

diferenciada, tem um lugar essencial dentro da equipe multidisciplinar, lugar que se constrói a 

partir da escuta, que possibilita que o profissional desenvolva momentos de subjetivação no 

âmbito familiar, ampliando a percepção da equipe e da família em torno dos problemas 

levantados por esta. De acordo com os autores, por conhecer os processos relacionais, o 

psicólogo pode ajudar a compreender, dentro de um espaço social, que lugares estão sendo 

construídos para os sujeitos (equipe, usuários e família) e de que forma podem-se construir 

novas relações para que esses lugares sejam condizentes com os pressupostos da reforma, 

gerando assim saúde mental (2007, p. 7).  

Assim conforme Couto, Duarte e Delgado (2008), uma colaboração mais estreita entre 

os setores de saúde e de educação podem promover saúde mental e bem estar, diminuindo o 

fracasso e a evasão escolar, reduzindo preconceitos aos serviços especializados e estabelecendo 

redes de proteção entre a Psicologia e a Pedagogia.  
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Afirmam os mesmos autores, que a psicopedagogia pode atuar no processo “saúde-

doença” de diversas maneiras, desenvolvendo vínculos afetivos, na empatia, na escuta reflexiva 

e respeitosa, na valorização do outro com o intuito de fortalecer a autoestima.  

Para D. Winnicott (1957), especificamente a educação infantil contribui para 

compreendermos a saúde mental e o processo matricial, como forma preventiva e possibilitando 

suporte emocional, visto que uma infância saudável vai dar subsídios para adultos 

integralizados em termos de saúde mental. 

Concluímos a importância da interdisciplinaridade entre educação e saúde mental. 

Através da teoria de Winnicott é possível pensar formas de ações para contribuir tanto com os 

profissionais da educação (professores, coordenadores pedagógicos e direção escolar), como 

também com os pais. Pois é nítido o posicionamento do autor sobre o papel de cada instância 

na formação da criança e como elas podem contribuir entre si.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com Buratto (2009) é consenso que a combinação de psicoterapia e terapia 

medicamentosa oferece resultados mais eficazes ao paciente do que quando comparada a 

qualquer uma dessas modalidades isoladamente. Percebe-se que um tratamento não exclui o 

outro, muito pelo contrário, juntos podem ser observados melhores resultados. Por isso a 

importância da equipe multidisciplinar, porque nem todas as pessoas que procuram esse serviço, 

necessariamente, terão que fazer uso de fármacos, pois muitas vezes, apenas com a psicoterapia 

já conseguiriam os resultados esperados.  

Já Zannon (1994) defende que o papel do psicólogo e da Psicologia na atenção e 

assistência à saúde dá-se na integração do conhecimento psicológico e nas ações dos 

profissionais de saúde – desde a compreensão do processo saúde-doença, passando pelo 

planejamento do sistema de atenção e pelas intervenções na instituição de saúde e junto aos 

vários âmbitos do sistema, até a prestação de assistência psicológica a indivíduos e grupos 

usuários. 

Dessa forma, podemos concluir que a Saúde Mental se estende em diversos aspectos da 

vida. Onde os aspectos sociais são de suma importância, estabelecendo verdadeiras Redes de 

proteção, a partir da família, da Escola e dos serviços especializados.  
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RESUMO 

 

Introdução:Este artigo, traz o conceito da articulação temporomandibular e suas disfunções, 

apresentadas devido a alterações biomecânicas relacionadas à articulação temporomandibular 

ou na coluna vertebral. Objetivo: apresentar os grupos musculares relacionados a disfunção 

temporomandibular, mostrar as alterações biomecânicas direcionada nas disfunções 

temporomandibulares, além de apresentar possibilidades de terapias a ser utilizada durante o 

tratamento fisioterapêutico. O tratamento fisioterapêutico mostra eficácia para o cliente, pois 

consegue reduzir a dor e melhora a amplitude do movimento relacionado ao craniomandibular. 

Metodologia: É uma revisão de literatura, onde a pesquisa foi realizada em bancos de dados 

como: Scielo, Lilacs, Medline e Pedro. Os textos para pesquisa foram selecionados entre os 

meses de outubro e novembro de 2020. Conclusão: Após finalizar este artigo, observa-se 

algumas divergências entre os autores em relação às alterações de padrão postural associado 

aos tratamentos de disfunção temporomandibular. Conclui-se a importância de trabalhar a 

correção postural com o objetivo de melhorar a função e diminuir a dor causada através das 

disfunções temporomandibulares, oferecendo assim, uma melhora na qualidade de vida do 

indivíduo. Após finalizar a pesquisa, nota-se a necessidade de novos estudos relacionados ao 

tema como forma de aumentar as comprovações científicas e assim, apresentar um tratamento 

com maior eficácia para o paciente.  

Palavra-chave: Fisioterapia.Disfunção temporomandibular.Alteração postural. Articulação 

temporomandibular. 

 

ABSTRACT 

Introduction: This article presents the concept of the temporomandibular joint and its 

dysfunctions, presented due to biomechanical changes related to the temporomandibular joint 

or in the spine. Objective: to present the muscle groups related to temporomandibular 
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disorders, to show the biomechanical changes directed at temporomandibular disorders, in 

addition to presenting possibilities of therapies to be used during physical therapy treatment. 

Physiotherapeutic treatment is effective for the client because it reduces pain and improves the 

range of motion related to the craniomandibular. Methodology: It is a literature review, where 

the research was carried out in databases such as: Scielo, Lilacs, Medline and Pedro. The 

research texts were selected between the months of October and November 2020. Conclusion: 

After finishing this article, there are some differences between the authors regarding changes 

in postural pattern associated with temporomandibular disorder treatments. We conclude the 

importance of working on postural correction in order to improve function and reduce pain 

caused by temporomandibular disorders, thus offering an improvement in the individual's 

quality of life. After completing the research, there is a need for further studies related to the 

topic as a way to increase scientific evidence and thus present a treatment with greater 

effectiveness for the patient. 

Keyword:  Physiotherapy. Temporomandibular dysfunction. Postural alteration. Ear-

jawarticulation. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo traz conceito sobre a articulação temporomandibular que em caso de 

alteração biomecânica pode desenvolver um distúrbio sendo este de origem neurológica, 

ortopédica e/ou musculoesqueléticas, causando assim as DTM, ou seja, as disfunções 

temporomandibulares (Matta MA, Honorato DC.2003). 

Sua etiologia é de causa multifatorial podendo estar relacionado a fatores genéticos, 

psicológicos, traumáticos, patológicos, ambientais, comportamentais, neuromusculares e 

oclusais, não podendo especificar um único fator como responsável pela disfunção apresentada 

(Barbosa GAS, et.al.2003; Robocado M. 1979; Rebocado M. 2000; Ferreira L, Limongi S. 

1996; Macedo FJM. 1998). 

Aborda-se no artigo as causas da DTM que se classifica entre muscular e articular, além 

de discutir sobre as alterações posturais que podem aumentar as ocorrências de disfunção 

temporomandibular no indivíduo. O tratamento fisioterapêutico também é importante na 

recuperação do paciente com DTM, pois com o acompanhamento consegue-se estabilizar o seu 

desenvolvimento, reduzir os sintomas apresentados e preservar a função da articulação 

temporomandibular, oferecendo assim, uma melhora na qualidade de vida do seu paciente.  

 

DESENVOLVIMENTO 
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Anatomia 

A articulação temporomandibular (ATM) é formada por um conjunto de estruturas 

anatômicas, onde inclui os grupos musculares que permitem o movimento da mandíbula 

durante a mastigação. Junto aos grupos musculares está interligado o aparelho mastigatório que 

é responsável pela abertura da boca, pela ação do osso hióide e pela ativação muscular do 

esternocleidomastóideo, trapézio e peitoral durante a oclusão e deglutição. Este aparelho é 

integrante do sistema postural por conseguir unir as cadeias musculares anterior e posterior, 

sendo a cadeia anterior responsável pela ação da mandíbula e língua, e a cadeia posterior 

responsável pela ação do maxilar como resposta da função do crânio (Gomes RC. 1999;Figun 

ME, Garino RR. 1994).  

Segundo Gillespie BR. 1980 a ATM, articula-se associado a mandíbula e a base do 

crânio que junto com a coluna cervical formam o sistema crânio-cervico-mandibular. Ao 

observar as estruturas do crânio e coluna cervical em vista lateral, nota-se que a maior parte do 

peso do crânio se localiza na região anterior de cervical e nas articulações 

temporomandibulares. Na posição ortostática consegue manter o mecanismo muscular 

relacionado a cabeça, pescoço e cintura escapular, e quando apresenta alterações em uma dessas 

posições, ou mesmo, em um desses mecanismos ocorre um desequilíbrio postural atingindo 

também, as cadeias musculares do organismo (Robocado SM. 1979).  

De acordo com Amantéa DV, et.al. 2004 a coluna vertebral tem como principal função 

sustentar, amortecer e transmitir o peso corporal para os membros do seu corpo,entretanto, 

Jackson e Mckenzie (2010) mostra que a vértebra de C4 é capaz de suportar o estresse mesmo 

após uma lesão traumática de hiperextensão, porém em casos mais graves a C4 perde sua 

resistência de suportar o estresse e transfere essa sobrecarga para las vértebras de C5, C6 e C7, 

e entre, C7 – T1 existe uma maior possibilidade de suportar as cargas elevadas por causa do 

processo espinhoso presente em C7 (Waxenbaum AJ, Futterman B.2018).  

O músculo trapézio tem sua ação na hiperextensão da cabeça. Junto ao trapézio está o 

esternocleidomastóideo que tem a mesma inervação e ação que o trapézio, ou seja, ambos são 

inervados pelo nervo acessório, e está hiperextensão da cabeça gera uma sobrecarga nas 

vértebras cervicais aumentando o esforço entre as facetas cervicais (Walden M. 2014; Erick 

E.2005).  

Os músculos cervicais mantém o equilíbrio da cabeça, enquanto o aparelho 

estomatognático coordena o sistema sinérgico dos movimentos, onde em casos de alterações 

como disfunção, transtorno oclusal ou traumas em determinadas estruturas como o crânio, 

mandíbula, coluna vertebral, caixa torácica, esterno e cintura escapular pode alterar as demais 
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estruturas de forma compensatória (Robocado M. 1979; Robocado M. 2000; Ferreira L, 

Limongi S. 1996; Macedo FJM.1998; Huggare JA, Raustia AM. 1992; Rego FAC, et.al.2001; 

Lima ECB, et.al. 2004). Alterações em qualquer segmento do corpo, causa um desequilíbrio 

biomecânico e altera o padrão postural, o que leva a desvantagens na biomecânica da ATM, 

definindo assim um quadro de disfunção temporomandibular (Kendall F, et.al.1995; Amantéa 

DV, et.al. 2004).  

 

Disfunção Temporomandibular (DTM) 

Disfunção Temporomandibular é um tipo de distúrbio que atinge os músculos da 

mastigação, articulações da mandíbula e estruturas relacionadas. As DTM´s podem estar 

associadas a doenças sistêmicas que geram distúrbios na ATM e uma hipermobilidade geral na 

articulação. A disfunção não surge apenas devido à posição da mandíbula e do crânio, mas 

também, pode estar relacionada a alterações na coluna cervical e toracolombar, no supra e infra-

hióidea e no ombro. Entretanto, alguns autores relatam que as alterações nas vértebras podem 

ser responsáveis pelo surgimento de distúrbios na ATM, assim como, distúrbios na ATM 

podem levar a alterações posturais (Chessa G, et.al. 2001; Cuccia A, Caradonna C. 2009; 

Sonnesen L, Bakke M, et.al. 2001; Chaves PJ, et.al. 2017). 

A DTM pode ser de causa muscular, articular ou por outros motivos relacionados à 

ATM. Entre os fatores que causam esta disfunção inclui o trauma, frouxidão ligamentar, hábitos 

parafuncionais, estresse, alterações sistêmicas, mudanças internas ou externas devido a 

cirurgias ou por outro motivo que altera a estrutura da articulação temporomandibular. Nos 

casos de DTM muscular pode ocorrer a fadiga muscular, cefaléia tensional, limitação na 

abertura da boca, desvio da mandíbula em alguns casos, presença de sons ou ruídos na 

ATM,  além da presença de dor sendo  classificada como miofascial, podendo afetar a região 

pré-auricular irradiando para os lobos temporal, frontal e occipital apresentando sintomas como 

dor de cabeça (cefaléia), dor no ouvido (otalgia), zumbido no ouvido ou dor de 

dente  (Donarumma MD, et.al.2010; Okeson JP, Leeuw R. 2011; Chessa G, et.al. 2001; Capan 

N. 2010; Hilgenberg P, et.al. 2012; Neville BW, et.al. 1998).  

Conforme Biasotto-Gonzalez DA. 2005 a DTM pode acontecer em qualquer idade, 

porém sua incidência maior é entre os 20 e 45 anos de idade, onde atinge mais as mulheres 

numa proporção de 5 mulheres a cada homem acometido. Quando surge casos de DTM entre 

os 15 e 30 anos de idade geralmente as causas são muscular como resposta à distensão, 

contração ou fadiga muscular e a partir dos 40 anos ocorre por causa articular.De acordo com 

Liu CY. 2002 a maior causa de DTM na maioria das vezes surge devido a hiperatividade 

muscular, representando 80% dos casos surgidos, e essa hiperatividade muscular aumenta a 
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frequência dos hábitos parafuncionais o que gera um agravamento e influencia ainda mais no 

estresse emocional (Okeson JP. 1992; Tommasi AF. 1997 ).  

Segundo Cuccia A, Caradonna C. 2009 pacientes com DTM apresenta encurtamento 

dos extensores de cervical, onde ocorre um deslocamento anterior da cabeça pelo 

esternocleidomastóideo, diminuindo o campo de visão do indivíduo, o que consequentemente, 

gera um aumento da curvatura cervical na intenção de melhorar a visão. Essa anteriorização da 

cabeça altera na posição e na função da mandíbula gerando uma tensão na musculatura 

mastigatória surgindo assim, uma disfunção temporomandibular  (Ayub E, et.al. 1984).  

De acordo com Bricot B. 1999 o excesso de atividades para a musculatura mastigatória 

sobrecarrega os músculos esternocleidomastóideo e trapézio, gerando encurtamento muscular 

em posterior de pescoço e alongamento dos anteriores, alterando a postura e levando a um 

aumento da cifose cervical. Nesta posição, surge um desequilíbrio postural e mal 

funcionamento mandibular aumentando assim, a tensão da musculatura mastigatória e 

consequentemente a Disfunção temporomandibular – DTM (Ayub E.et.al. 1984; Friedman MH, 

Wusbeg I. 1982; Janda V. 1981; Rego Farias AC, et.al. 2001). 

Outra questão a observar é a lordose na cervical e o posicionamento do ombro gerando 

um aumento nas atividades da musculatura mastigatória devido alteração no ombro estando este 

em protrusão e elevado para o lado afetado da ATM. Alguns autores explicam que a 

hiperatividade dos músculos da mastigação responde na cervical com excesso de movimento, 

gerando uma contração muscular responsáveis pela elevação e protrusão dos ombros (Clark 

GT, et.al.1987; Darling DW, et.al. 1994; Gillespie BR. 1980; Kopf A, et.al. 2000; Liu CY.2000; 

Munhoz WC.2001; Rego Farias AC, et.al. 2001; Fuents R, et.al. 1999; Robocado SM, Tapia V. 

1987; Mannheimer JS, Rosenthal RM. 1991).  

Alguns estudos apresentaram que com as alterações posturais da cabeça e do corpo haveria 

possibilidade de surgir alterações biomecânicas da ATM e consequentemente, o 

desenvolvimento da disfunção temporomandibular, e, em casos de DTM o indivíduo apresenta 

alterações na realização de algumas funções essenciais como mastigar alimentos ou falar 

corretamente, sendo que na maioria das vezes acomete mais as mulheres.  Quando o cliente 

apresenta dificuldades para realizar estas funções é necessário iniciar com o tratamento 

fisioterapêutico (TommasiAF. 1997).  

 

Tratamento Fisioterapêutico 

A dor é uma queixa constante que afeta durante os movimentos de mastigar, bocejar ou 

falar, e podem surgir com intensidades que variam de moderada a severa. Pacientes adultos e 

até mesmo adolescentes apresentam queixas constantes de dores nas costas e no pescoço e 
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cefaleias, ou seja, dor de cabeça (Schiffman EL, et.al. 2010; Nilsson IM, et.al. 2005; Ciancaglini 

R, Radaelli G. 2001; Ohrbach R, et.al. 2011; Nilsson IM, et.al. 2013; Anderson GC, et.al. 2011; 

Plesh O, et.al. 2011).  

De acordo com Mongini F. 1998 a principal queixa de dor nos pacientes, não está 

relacionada à ATM, mas está interligada à dor muscular responsável pela mastigação. Para Yi 

Chiau LC, et.al. 2003 a hiperatividade dos músculos mastigatórios representa 80% dos casos 

de alterações devido a DTM. Qualquer tipo de alteração entre os músculos cervicais e 

mastigatórios pode modificar a estrutura da mandíbula e da ATM, o que leva a desenvolver a 

disfunção temporomandibular (Kondo E, Aoba J. 1999).  

Alguns estudos têm mostrado que a fisioterapia auxilia no tratamento de DTM, pois seu 

principal objetivo é estabilizar ou reduzir os sinais e sintomas apresentados, além de preservar 

ou recuperar a função da ATM com um período de tempo mais reduzido (Marzola FT, 

et.al.2002; Fricton JR. 1995; Porto FR. 2002; Medlicott MS, Harris SR. 2006; Bruce S. 1995). 

Durante o tratamento fisioterapêutico, o profissional ensina exercícios para preservar a cervical, 

evitando assim, as sobrecargas nas vértebras da cervical e a presença de dor e espasmo muscular 

nos pacientes com DTM. Alguns estudos comprovam que o tratamento fisioterapêutico controla 

os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes com DTM, realizando os exercícios 

terapêuticos com o objetivo de melhorar a função, a mobilidade e o posicionamento da cabeça 

e cervical. Os exercícios terapêuticos para os músculos mastigatórios e cervicais tem como 

objetivo melhorar a força muscular, coordenação motora, resistência muscular, mobilidade 

articular, a estabilidade e o controle motor, pois, apresenta seus benefícios na melhora da dor e 

nas lesões crônicas que surgem pela falta de atividade física.  (Mc Neely ML, et.al. 2006; 

ArmijoOlivo S, et.al. 2006; Rocabado M. 1987).  

Existe uma intervenção entre as alterações posturais e as DTM sendo o tratamento 

fisioterapêutico um fator importante para essas intervenções, além de auxiliar no pós-operatório 

da ATM. Alguns estudos apresentaram a eficácia para o tratamento fisioterapêutico de DTM 

utilizando exercícios ativos, mobilizações manuais, correção postural, uso de laserterapia, 

técnicas de relaxamento e reeducação proprioceptiva trazendo uma melhor resposta do que 

somente com o uso de placas mio relaxantes e tratamentos placebos (Tedeshi F, Marques AP. 

1999; Feine JS, et.al. 1997; Medlicott MS, Harris SR. 2006).    

Entre esses exercícios inclui-se o treinamento de coordenação, relaxamento e 

fortalecimento muscular. A técnica de alongamento realizada de forma passiva favorece no 

ganho da amplitude de movimento da ATM, e esses exercícios são ensinados aos pacientes com 

queixa de dor devido a DTM. O trabalho com exercícios terapêuticos, associado a terapia 

manual e orientações apresentam eficácia para o tratamento de deslocamento de disco, mesmo 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

131 
que não realize o reposicionamento de vértebra. Alguns estudos mostram a indicação de 

exercícios domiciliares quando não há um bom resultado só com o tratamento convencional, 

neste caso, os exercícios domiciliares apresentam benefícios para os clientes (Yoda T, et.al. 

2003; Cleland J, Palmer J. 2004; Zeno E, et.al. 2001; tory WP, et.al. 2016).  

O trabalho com exercícios terapêuticos, associado a terapia manual e orientações 

apresentam eficácia para o tratamento de deslocamento de disco, mesmo que não realize o 

reposicionamento de vértebra. Alguns estudos mostram a indicação de exercícios domiciliares 

quando não há um bom resultado só com o tratamento convencional, neste caso, os exercícios 

domiciliares apresentam benefícios para os clientes (Yoda T, et.al. 2003; Cleland J, Palmer J. 

2004; Zeno E, et.al. 2001).  

Augustine C, et.al. 2008 relata que técnicas de alongamentos e exercícios auxiliam na 

reeducação postural e ameniza os sintomas em casos de DTM associado a posição da cabeça 

anteriorizada. De acordo com Medlicott e Harris (2006) apresentaram-se eficácia no tratamento 

de DTM utilizando exercícios ativos, mobilizações manuais, correção postural, terapias 

manuais e técnicas de relaxamento. Alguns autores apresentaram melhora da amplitude de 

movimento e diminuição de dor durante a abertura da boca utilizando as técnicas manuais 

musculoesqueléticas (Bialosky et.al. 2009).  

Segundo Taylor, et.al. 1994 a técnica manual apresentou ser mais eficaz do que a 

massagem superficial durante a sessão executada. De acordo com von Piekartz e Ludtke (2011) 

o tratamento utilizando movimentos acessórios, ponto gatilho sensível e alongamento muscular, 

apresenta maior eficácia do que somente trabalhar a cervical com as terapias manuais.  

Algumas evidências comprovam que treinos direcionados aos músculos flexores de cervical, 

incluso no tratamento aos pacientes com DTM, conseguem reduzir a dor e melhorar a função, 

trazendo um aumento na amplitude de movimento, durante a abertura da boca sem queixas de 

dor. As cervicais de causa muscular, estão presentes nos indivíduos com DTM, porém, não se 

pode afirmar que essas alterações causaram a DTM, ou mesmo que a disfunção 

temporomandibular geraram essas alterações na cervical (Fernandez- Carnero J, et.al. 2010; 

Benoliel R, et.al. 2008). 

Durante o tratamento fisioterapêutico é apresentado vários benefícios aos pacientes com 

DTM, entre eles, está o alongamento que reduz o excesso de atividade nos músculos da 

mastigação e os exercícios terapêuticos, em caso de pacientes com deslocamento de disco na 

fase adulta favorecendo na diminuição do estalo, e os exercícios ativos para abertura bucal em 

pacientes de pós-operatório mostram ser eficazes para os tratamentos a longo prazo (Carlson 

CR, et.al. 1991; Yoda T, et.al. 2003; Roychoudhury ABSD, et.al. 1999). Alguns autores 

mostram a importância de orientar a prática de exercícios a serem realizados a domicílio, 
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principalmente nos casos de patologias crônicas que necessitam de uma frequência maior de 

cuidados (Medlicott MS, Harris SR. 2006; Carlson CR, et.al. 2001; Dworkin SF, et.al.2002; 

Krogstad BS, et.al. 1998).   

Há sempre um conflito entre as opiniões dos autores a respeito dos benefícios do 

tratamento com associação de técnicas ou se é melhor utilizá-lo de maneira isolada. De acordo 

com Truelove E, et.al.2006 o tratamento conservador junto com orientações de autocuidado é 

mais eficaz do que somente o uso de placas, porém, para Carlson CR, et.al. 2001 não houve 

diferença nos resultados entre o uso de placas sozinhas ou associada a orientações, ou mesmo 

na prescrição de exercícios para serem realizados a domicílio. Outros autores mostram que o 

trabalho de reeducação postural com orientações de exercícios que auxilia na correção postural 

durante as atividades de vida diária, favorece no controle de sintomas relacionados a DTM 

(Matta MA, Honorato DC. 2003; Komiyama O, et.al. 1999).  

Durante uma abordagem manual musculoesquelética houve uma diminuição da dor para 

realizar a abertura da boca ativamente, porém, também houve redução de dor durante o repouso, 

após o trabalho com as técnicas manuais musculoesqueléticas (Cuccia, et.al. 2009; von Piekartz 

e Ludtke, 2011; Tuncer, et.al. 2012; Kalamir, et. al. 2010).   

Para Michelotti A, et.al. 2004 pacientes que realizaram fisioterapia e seguiram com 

orientações de autocuidado regularmente apresentaram uma redução na dor, obteve um 

relaxamento da musculatura mastigatória e também houve uma melhora na qualidade do sono 

e na depressão, pois com o tratamento há uma redução da ansiedade melhorando assim os 

fatores psicológicos do indivíduo. Alguns autores mostraram que os exercícios terapêuticos e a 

correção postural tiveram maior eficácia do que técnicas de relaxamento e orientações de 

autocuidado (Katsoulis J, Richter M. 2008; Riley JL, et.al. 2007; Dworkin SF, et.al.2002; 

Carlson CR, et.al. 1991; Porto FR.2002).  

Devido às diversidades entre as opiniões dos autores O’Leary S, et.al. 2009 relata que é 

necessário realizar uma avaliação para identificar a necessidade do paciente e assim, elaborar 

um tratamento específico e direcionado para determinado paciente. Alguns estudos mostraram 

que há pouca validação científica que comprove os benefícios de trabalhar a correção postural 

em relação às DTM (Olivo AS, et.al. 2006).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tem-se mostrado a relação da postura corporal com a DTM, devido a intervenção das 

cadeias musculares do sistema mastigatório. As evidências mostram que o aumento da 

anteriorização da cabeça afeta ainda mais nas DTM pois,atinge os sinais e sintomas 
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apresentados durante os movimentos mandibulares e na ação dos músculos mastigatórios,  e 

que o aumento da lordose cervical limita ainda mais o movimento de abertura da boca devido 

ao encurtamento entre os músculos suboccipitais, semiespinal, esplênio da cabeça e trapézio 

superior que são identificados nos indivíduos com DTM (Basso D, et.al. 2010; Chaves PJ, et.al. 

2017; Viana MO, et.al. 2015; Lee YJ, et.al. 2017; Milanesi JM, et.al.2013; Cuccia A, Caradonna 

C. 2009; Ferreira MC, et.al. 2014 ).  

Segundo Viana MO, et.al. 2015 as intervenções entre lordose cervical e a dificuldade de 

abrir e fechar a boca, afeta a funcionalidade conforme a gravidade da DTM, o que também 

interfere nas tarefas diárias da articulação. Alguns autores mostram que as cadeias musculares 

influenciam na postura corporal global, e que algumas alterações na oclusão também interferem 

nas estruturas corporais, assim como, as alterações corporais também interfere nas disfunções 

temporomandibulares (Sakaguchi K, et.al. 2007; Arellano JC.2002).  

Pode-se concluir com esse artigo, que apesar das diversidades  entre os autores, é 

importante observar os padrões posturais durante a avaliação, sendo importante tratar as tensões 

musculares, a mobilidade das vértebras e da articulação temporomandibular, associado a treinos 

de alongamentos e fortalecimentos muscular, correção postural, além de todo o trabalho 

direcionado as disfunções temporomandibulares definindo assim, a melhor técnica a utilizar 

conforme a necessidade apresentada, proporcionando-lhe uma melhora na qualidade de vida do 

paciente. 

Ainda há muito a ser estudado sobre este tema, o que nos leva a entender a necessidade 

de novas pesquisas relacionadas a este assunto, trazendo novas possibilidades de tratamento 

para as disfunções temporomandibulares.  
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RESUMO 

Este trabalho traz um pouco sobre a anomalia do defeito do septo atrial o qual refere a uma 

cardiopatia congênita que persiste numa abertura anormal entre os átrios provocando o acúmulo 

sanguíneo, o que altera a passagem do sangue para o ventrículo e demais tecidos. Quando a 

abertura está acima de 8 milímetros é considerado caso cirúrgico, sendo necessário um 

acompanhamento fisioterapêutico após realizar a cirurgia. Para esta pesquisa foi abordada a 

fase II da reabilitação cardíaca, com o critério de um trabalho mais prolongado, podendo 

acrescentar os jogos ativos do Nintendo Wii no protocolo da reabilitação. Pensando nisso, 

foram propostas maneiras diferentes de trabalhar com crianças de 6 a 10 anos devido a sua 

capacidade de participar das atividades sem apresentar grandes alterações hemodinâmicas, 

sugere-se o uso da realidade virtual como uma ferramenta complementar para contribuir na 

resposta ao tratamento. Observa-se como resultados respostas fisiológicas em relação aos jogos 

ativos ocasionando em melhorias de gasto calórico, consumo de oxigênio e equivalentes 

metabólicos devido à motivação ao realizar as atividades oferecidas. Propõe-se neste trabalho 

por meio de uma revisão bibliográfica em livros, artigos e demais fontes citadas nas bases da 

Bireme (MEDLINE, SCIELO) referentes ao tema proposto entre os anos de 2003 a 2014 

demonstrar possibilidades para se trabalhar com crianças, buscando o envolvimento delas no 

tratamento de modo complementar ao protocolo fisioterapêutico convencional que pertence a 

reabilitação cardíaca da fase ambulatorial. 

Palavras - chaves: Defeito do septo atrial, gameterapia, exergame, Nintendo Wii. 
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ABSTRACT   

This work brings a little about the anomaly of the atrial septal defect which refers to a congenital 

heart disease that persists in an abnormal opening between the atria causing blood to 

accumulate, which alters the passage of blood to the ventricle and other tissues. When the 

opening is over 8 millimeters, it is considered a surgical case, requiring physical therapy follow-

up after performing the surgery. For this research, phase II of cardiac rehabilitation was 

approached, with the criterion of a more prolonged work being able to add the Nintendo Wii 

active games in the rehabilitation protocol. With this in mind, different ways of working with 

children aged 6 to 10 years have been proposed due to their ability to participate in activities 

without showing major hemodynamic changes, it is suggested the use of virtual reality as a 

complementary tool to contribute to the response to treatment. As a result, physiological 

responses in relation to active games are observed, leading to improvements in caloric 

expenditure, oxygen consumption and metabolic equivalents due to the motivation to perform 

the activities offered. It is proposed in this work through a bibliographic review in books, 

articles and other sources cited in the Bireme databases (MEDLINE, SCIELO) regarding the 

proposed theme between the years 2003 to 2014 to demonstrate possibilities for working with 

children, seeking involvement of them in the treatment in a complementary way to the 

conventional physiotherapeutic protocol that belongs to cardiac rehabilitation in the outpatient 

phase. 

Keywords: Atrial septal defect, game therapy, exergame, Nintendo Wii. 

 

INTRODUÇÃO 

O defeito do septo atrial (DSA) consiste numa persistente abertura anormal no septo 

interatrial que permite um desvio esquerdo-direito do sangue tendo o Ostium Secundum como 

o mais comum de todos os DIAS, pois, ocorre em até 70% dos casos (IRWIN, 2003). Nas 

crianças maiores esta patologia apresenta um moderado shunt direita para a esquerda que possui 

um grande desvio sendo muitas vezes assintomático, porém quando há sintomas queixa-se 

principalmente de fadiga e dispnéia. Uma pequena abertura permite a passagem de pequena 

quantidade de sangue entre os átrios, já em uma grande abertura há uma maior passagem de 

sangue surgindo uma mistura com o fluxo sanguíneo normal e quando essa abertura está acima 

de 8 mm ou quando não ocorre fechamento espontâneo é considerado caso cirúrgico (KHALIL, 

2011). 

Segundo Tori e Kirner (2006), atualmente, nota-se um interesse pela tecnologia voltada 

à prática de atividades físicas sendo também utilizada em programas de reabilitação motora e 
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cognitiva em diferentes deficiências. De acordo com o artigo 5° da resolução do COFFITO 

(2002), o fisioterapeuta é competente para utilizar métodos, estratégias, protocolos, 

equipamentos do tipo software e/ou hardware de realidade virtual para recriar ao máximo a 

sensação de realidade para um indivíduo em tempo real com vistas a melhorar o desempenho 

funcional do paciente e as habilidades para o desempenho das Atividades de Vida Diária 

(AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), recuperando suas percepções, 

equilíbrio e demais alterações apresentadas.  

Neste contexto, o artigo propõe apresentar uma proposta para o tratamento de crianças 

no pós-operatório da fase ambulatorial ( fase II ), utilizando os jogos ativos como ferramenta 

no trabalho da reabilitação, despertando assim, a motivação da criança pelo tratamento. 

Sugerem-se exercícios pelo videogame Nintendo Wii baseados no Wii Aerobic, Wii Balance, 

Wii Sports, Wii Fit e Wii Yoga. Podem ser alcançados resultados favoráveis à criança 

incluindo: melhor gasto energético, melhor consumo de oxigênio e melhor equivalente 

metabólico que podem diminuir os sintomas apresentados pela criança como: fadiga, edemas, 

pele cianótica entre outros. 

 

DESENVOLVIMENTO 

DEFEITO DO SEPTO ATRIAL (DSA) 

O DSA é uma abertura persistente do forame oval no septo atrial, ou seja, é uma abertura 

na parede que separa o átrio direito (AD) do átrio esquerdo (AE). Caracteristicamente, DSA é 

menos sintomático que o Defeito do Septo Ventricular (DSV), tendo um novo trajeto para o 

sangue oxigenado entre o AE ou AD para o ventrículo direito (VD), artéria pulmonar e de volta 

para os pulmões (EFFEGEN, 2007).  

Desta forma, há três tipos de DSA: Defeito do seio venoso, Ostium Primum e Ostium 

Secundum (secundário). Defeito do seio venoso ocorre em 10% de todos os DSA, localiza-se 

na entrada da Veia Cava Superior (VCS) no átrio direito. O Ostium Primum ocorre em 30% de 

todos os DSA e o Ostium Secundum ocorre entre 50-70% de todos os DSA, ou seja, a cada 

1500 nascidos vivos, 1 nasce com DSA, sendo 2 vezes mais comuns ocorrer em mulheres do 

que em homens. O Ostium Secundum é o mais comum e está presente no local da fossa oval, 

permitindo o desvio de sangue da esquerda para a direita (KAHALIL, 2011). 

Entretanto, em alguns casos este defeito não apresenta sintomas, mas quando há relatos 

apresentam fadiga, sudorese, hiperventilação, dispnéia, infecções pulmonares, arritmias entre 

outros, podendo também apresentar sinais como edemas em extremidades (mãos, pés), 

abdômen e pele cianótica. Crianças com Comunicação Interatrial (CIA) participam 

normalmente de atividades físicas sem limitação funcional, revelam capacidade física normal 
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nos testes máximos de esteira, as pressões da artéria pulmonar e ventrículo direito são normais 

ou discretamente elevadas sendo raras a falência cardíaca e a hipertensão da artéria pulmonar 

(HAP), porém, quando há uma abertura acima do normal é considerado caso cirúrgico 

(UMEDA, 2006; KAHALIL, 2011).  

 

Fechamento do defeito do Septo Atrial (DSA) 

Quando o DSA é inferior a 3 mm ocorre fechamento espontâneo até os 18 meses de 

idade em 100% dos casos. Quando há pequena abertura de 3-5 mm em 87% dos casos fecha-se 

de forma espontânea, porém, um DSA médio de 5-8 mm tende a se fechar espontaneamente em 

80% dos casos, mas, quando o defeito está acima de 8 mm, considera-se um grande DSA e 

raramente fecha espontaneamente, neste caso e nos demais onde não há fechamento espontâneo 

considera-se caso cirúrgico. Em dezembro de 2001 surgiu a ASO (Amplatzer Septal Occluder), 

sendo considerado o único dispositivo aprovado para fechamento percutâneo de DSA. Relato 

de fechamento percutâneo de longo prazo com ASO tem sido bem sucedido, sem nenhuma 

morte ou quaisquer outras complicações para uma média de 6 anos (KAHALIL, 2011). 

Geralmente, a cirurgia pode ser adiada até 3-4 anos de idade pela possibilidade de um 

fechamento espontâneo, porém quando o paciente apresenta um defeito maior que 8 mm, o 

fechamento é realizado antes dos 3 anos, ou seja, em casos de uma abertura avançada, não há 

nenhuma vantagem em atrasar a cirurgia acima dos 4 anos, pois, retardar para a adolescência 

pode provocar mudanças irreversíveis que possivelmente contribuem para arritmias atriais e 

morte prematura. O tratamento cirúrgico das cardiopatias congênitas visa oferecer à criança 

adequada qualidade de vida com redução ou abolição dos sintomas, além de maior perspectiva 

de sobrevida a longo prazo. A incisão cirúrgica utilizada na maioria dos casos de comunicação 

interatrial é a minitoracotomia com esternotomia parcial ou por janela transxifóidea 

(KAHALIL, 2011; UMEDA, 2006).  

 Após a cirurgia a criança inicia o tratamento fisioterapêutico pertencente a Reabilitação 

Cardíaca iniciando pela fase intra-hospitalar (fase I) e em seguida dar continuidade ao 

tratamento na fase ambulatorial (fase II) buscando a melhora do seu condicionamento físico e 

a fase cardiovascular (fase III) que ocorre  após o terceiro mês do tratamento 

fisioterapêutico  (UMEDA, 2006). 

  

Programa de exercício na fase ambulatorial (fase II) 

A Reabilitação Cardíaca na fase II trabalha exercícios ativos onde cada sessão consiste 

em uma hora de treinamento e pelo menos 2 vezes por semana, num período de 8 a 12 semanas 

de acordo com a condição e evolução apresentada durante as sessões sendo formado por quatro 
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componentes: alongamento, flexibilidade, coordenação e resistência cardiovascular. Pode-se 

utilizar equipamentos como bicicleta ou esteira ergométrica, oxímetro de pulso, estetoscópio, 

esfigmomanômetro entre outros equipamentos que auxiliam na reabilitação e monitorização do 

paciente (UMEDA, 2006). 

Cada sessão deve conter: 15 minutos de aquecimento incluindo alongamentos de 

grandes grupos musculares e musculatura cervical com o objetivo de prevenir lesões musculares 

e arritmias decorrentes do esforço intenso abrupto, de 15 a 30 minutos de exercícios aeróbicos 

sendo andar, pular, correr, brincadeiras com bola ou atividades aeróbicas com música e 10 

minutos de desaquecimento ou relaxamento com atividades mais lentas como alongamentos 

entre outras. Em cada sessão deve-se monitorar a pressão arterial (PA), freqüência cardíaca 

(FC) e saturação de oxigênio (SpO2), observando também o eletrocardiograma (ECG), sinais e 

sintomas de descompensação cardíaca como fadiga, hiperventilação, dispnéia, edemas em 

extremidades e / ou abdômen e pele cianótica, caso ocorram alterações em algum desses 

parâmetros a sessão deve ser interrompida e o médico responsável devidamente comunicado 

(UMEDA, 2006).  

Neste contexto, é importante que se realize a avaliação fisioterapêutica para identificar 

a melhor forma de trabalhar com a criança, tendo os jogos ou fisiogames como uma 

importante  ferramenta complementar ao tratamento. 

 

FISIOGAME  (sinônimo de exergame e gameterapia) 

De acordo com Sinclair et.al. (2007) fisio game é a combinação do exercício físico com 

o game permitindo que a fascinação pelos jogos seja tão aproveitada quanto a prática de 

exercício físico, mas, para Tori e Kirner (2006) a Realidade Virtual traz uma interface avançada 

entre homem e máquina que possibilita ao usuário a movimentação e a interação nos jogos 

ativos em tempo real e em ambiente tridimensional podendo fazer uso de dispositivos 

multisensoriais para atuação ou feedback. 

Aos autores Machado (2011) e Corrêa e Nunes (2009) a Realidade Virtual pode ser 

considerada como a junção de três fatores: interação, envolvimento e imersão. Na interação o 

ambiente deve reagir de acordo com a participação do usuário, já o envolvimento seria o grau 

de engajamento do usuário em uma determinada aplicação e a imersão traz a sensação de estar 

dentro de um ambiente virtual, variando de acordo com o dispositivo tecnológico utilizado. 

Para essas atividades há diversos equipamentos virtuais que proporcionam essa interação do 

homem com a máquina. 

 

Principais consoles / videogames para fisiogames encontrados na atualidade 
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Segundo a Sony Computer Entertainment America (2011), o PlayStation Move é 

composto por um avançado sistema de sensores de movimento, uma esfera que muda de cores 

dinamicamente e permite a câmera captar a sua posição no espaço. O XBOX 360 possui um 

sistema de shaders que permite diversos efeitos especiais durante o jogo, oferecendo pequenos 

detalhes onde aumentam o realismo virtual sem sobrecarregar o aparelho, podendo ser jogado 

com controle sem fio ou pelo Kinect.  

O Nintendo Wii se diferencia dos demais por ter um controle remoto sem fio chamado 

Wii Remote (Wii Plus), sendo conectado ao console de videogame por comunicação via 

Bluetooth, que possui um sensor infravermelho em sua ponta capaz de capturar e rastrear fonte 

de radiação infravermelha, composto por um sistema de vibração e um pequeno alto-falante 

capaz de emitir sons de forma simples e próximo ao jogador. Estes jogos possibilitam aos 

jogadores se deslocarem e interagirem de diversas formas no ambiente real, por meio de 

diferentes tecnologias de comunicação sem fio, pois, o comando Wii Plus permite jogar de 

forma mais ativa e envolvente respondendo aos movimentos do paciente (PERANI, 2007; 

BRESSAN, 2007). 

Outras ferramentas da Nintendo também utilizadas é o Wii Balance Board (fit board) 

que possui um sensor de pressão capaz de capturar a ação de todo o corpo aumentando a 

diversão e o dinamismo nas atividades realizadas. Já o Nunchunk (controle complementar ao 

Wii Remote) conta também com uma tecnologia de detecção de movimentos e dois botões que 

permite mover personagens para onde quiseres ao mesmo tempo que efetuar ações mais 

específicas e complexas com o comando Wii Plus (PERANI, 2007; BRESSAN, 2007),  (anexos 

1 e 1.1). 

Como o fisio game proporciona uma combinação dos exercícios físicos com o game 

será abordado possibilidades de trabalhar os jogos ativos associados ao tratamento 

fisioterapêutico. 

 

PROPOSTA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO ATRAVÉS DA 

REALIDADE VIRTUAL  

Esta pesquisa propõe sugestões para o tratamento fisioterapêutico baseado nos jogos e 

posturas do Nintendo Wii entre as fases de aquecimento, aeróbica e resfriamento que  

correspondem a sessão, mantendo sempre o cuidado de observar os parâmetros da criança 

como: PA, SpO2, FC e ECG. Afere-se a PA antes de iniciar os exercícios e após encerrar a 

sessão. Utiliza-se o oxímetro de pulso para facilitar a mensuração da SpO2 e pulsação, sugere-

se observar no início, durante e após encerrar a sessão fisioterapêutica, já, a FC e o ECG sugere-

se observar no início e durante a sessão de fisioterapia utilizando o  monitor de 
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eletrocardiograma portátil tendo uma rápida execução do ECG e da freqüência cardíaca, possui 

uma função de análise podendo relatar até 9 tipos de resultados sugestivos. (anexos 1.2 e 1.3) 

Sugere-se para o tratamento um tipo de protocolo em crianças entre 6 a 10 anos, com 

capacidade de compreensão, cooperação e estabilidade hemodinâmica. Em casos de perceber 

sinais de desconforto respiratório, Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) descompensada, 

hipersecreção pulmonar e arritmias, deve-se interromper o tratamento e encaminhá - lo ao 

atendimento médico.  

Programa-se o trabalho com jogos e posturas da Nintendo Wii baseados no Wii Fit Plus 

e Wii Sports seguindo uma sequência de exercícios em cada fase da reabilitação com pausas 

para observar os parâmetros e em seguida dar continuidade ao tratamento. Em seguida, serão 

citados alguns jogos como possibilidades de trabalho. 

Trabalham-se exercícios globais todas as semanas, porém nas duas primeiras semanas 

(1ª a 2ª semanas) prioriza-se trabalhar a fase de aquecimento para melhora da resistência 

cardiovascular.  

Seguem-se sugestões de exercícios associados a alguns jogos:  

Exercise for the trunk: realiza-se inclinação lateral com os braços estendidos e a partir 

da cintura desloca-se para frente, esquerda e direita no tempo com o instrutor na tela. É um tipo 

de alongamento sugerido para a fase de aquecimento sendo indicado realizá-lo estando 

consolidado a esternotomia evitando assim a abertura do tórax.  

Cyberbike: também pertence a fase de aquecimento, semelhante a bicicleta ergométrica, 

porém é adaptada ao jogo da Nintendo possui 18 circuitos diferentes, liberando etapas e 

acessórios conforme jogam sempre respeitando seu limiar. Após alcançar seu limiar mantém 

numa velocidade constante com um tempo sugerido de 10 minutos.  

Basic Step: o participante utiliza o fit board realizando os passos conforme as indicações 

visualizadas na tela dentre o tempo estipulado. Cada direção é representada por cores diferentes, 

sendo vermelho para frente e azul para os lados. Sugere-se uma sequência deste jogo para a 

fase aeróbica estipulando um tempo de 15 minutos resultando na melhora da circulação, 

fortalecimento de membros inferiores e melhora da coordenação motora (DEUTSCH, 2009).  

Bowling Training: simula o jogo de boliche sendo dividido em 3 etapas: Picking Up 

Spares, Power Throws , Spin Control principal objetivo do jogo é derrubar os pinos que ainda 

estão de pé evitando as barreiras e a cada repetição são adicionados mais pinos . Com o uso do 

Wii Remote, a criança realiza o movimento com o braço como se estivesse segurando a bola 

em sua mão e realiza a ação que é capturada pela tela no mundo virtual. Realiza-se o treino nos 

dois membros superiores, sempre com o fisioterapeuta junto observando a postura da criança e 

auxiliando na correção do exercício, além do acompanhamento de seus parâmetros durante a 
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atividade. Tempo sugerido para o treino de 15 minutos durante a fase aeróbica (GALVIN, 2011; 

LEVAC, 2011).  

Tree: em pé sobre o fit board, com a sola do pé na parte interna da coxa ou da panturrilha, 

estende os braços mantendo-o em linha reta, dentro do tempo junto ao instrutor da tela. Tipo de 

postura trabalhada no wii yoga, é estático, bilateral, com um tempo específico para cada lado. 

Trabalha-se exercícios respiratórios associados ao Wii Yoga, buscando normalizar os 

parâmetros da criança, sendo sugerido para a fase de desaquecimento (SANDLUND et.al., 

2009). 

3ª a 5ª semanas:  

Prioriza-se o trabalho da coordenação motora e propriocepção nestas semanas.  

Penguim Slide: estando no fit board, o movimento de inclinação lateral da criança é transmitido 

na tela representando os movimentos do pingüim no iceberg tendo um retorno auditivo e visual 

na tela trazendo o desempenho da criança no jogo. Sugere-se um tempo de 5 minutos na 

reabilitação para a fase de aquecimento (BRUMMELS et.al., 2008).  

Hula Hoop: neste jogo, a criança utiliza o fit board na realização de movimentos de rotação do 

quadril, num padrão circular, imitando a brincadeira de bambolê. Os bambolês são jogados 

virtualmente e a criança transfere o peso no fit board para pegá-lo e o mantém sobre a cintura 

sem derrubá-lo.  Conforme seu desempenho no jogo consegue-se desbloquear para o próximo 

nível, o Super Hula Hoop, que acontece em um tempo e velocidades maiores. O tempo sugerido 

para esta atividade seria de 10 minutos para a fase de aquecimento com pausas para observar 

os parâmetros e iniciar outra atividade (GALVIN, 2011; LEVAC, 2011).  

Free Step: semelhante ao basic step acrescentando as cores verde para extensão de joelho e roxo 

para a lateral, sendo mais rápido que o basic step. A duração do jogo varia de 10-30 minutos, 

mas para essas semanas propõem-se 20 minutos dentro da fase aeróbica, observando seus 

parâmetros durante a atividade e mantendo seu limiar dentro do normal (DEUTSCH, 2009).   

Rowing Squat: de pé sobre Fit Board com os cotovelos flexionados a 90 graus. Realiza-se uma 

leve flexão de quadris e joelhos, mantendo os movimentos no mundo virtual com base na 

posição do jogador em tempo real. Para cada sequência completa com suas repetições 

estipuladas muda-se para a próxima fase do jogo. Neste jogo trabalha-se os membros superiores 

de forma dinâmica e os membros inferiores de forma estática. Propõem-se um tempo de 15 

minutos durante a fase aeróbica não estendendo em várias repetições, com o fisioterapeuta 

trabalhando dentro do limite da criança, conforme observado na avaliação (CROSBIE et.al., 

2009).  

Shoulder Support: são posturas que pertencem ao Wii Yoga que pode ser utilizado na fase do 

desaquecimento onde realiza os movimentos conforme as instruções auditivas. A criança na 
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posição de supino, sobre o fit board levantando as duas pernas ao mesmo tempo, flexionando 

os quadris, nos casos de ter consolidado a esternotomia prevenindo assim a abertura do tórax 

ao realizar a postura apresentada. 

6ª a 8ª semanas: prioriza-se o fortalecimento de membros inferiores associado aos jogos 

ativos.  

Seguem-se os jogos indicados:  

Cyberbike: o tempo proposto para essas semanas é de 12 minutos durante a fase de 

aquecimento.  

Balance bubble: também pertence a fase de aquecimento, estando a criança no fit board  o 

movimento é capturado pela tela ao inclinar para a frente, para trás, esquerda e direita ao guiar 

um personagem do mundo virtual por um caminho, evitando obstáculos do percurso para baixo, 

tempo de duração do jogo 4 minutos, antes de realizar os exercícios da fase aeróbica observam-

se os parâmetros da criança (BRUMELS et.al., 2008).   

Single Leg Extension: com um pé sobre o fit board e o outro levantado, estenda a perna 

levantada para trás, braço oposto à perna levantada estende para frente dentro do tempo com o 

instrutor na tela. A progressão do jogo corresponde às séries realizadas mediante as repetições 

em cada série. Este exercício trabalha o equilíbrio e o fortalecimento muscular para os membros 

inferiores com tempo proposto de 5 minutos durante a atividade para a fase aeróbica.  

Single Leg Twist: uma perna é mantida no fit board enquanto a outra faz o movimento de 

abdução com o braço oposto levantado sobre a cabeça realizando uma inclinação de tronco 

associado ao movimento. Tempo proposto de 10 minutos para esta atividade pertencente à fase 

aeróbia, antes de iniciar a próxima atividade realiza-se uma pausa para a criança descansar.  

Lunge: realiza o movimento de flexão de quadril e joelho, semelhante ao agachamento, 

mantendo um membro inferior sobre o fit board e o outro faz o mesmo movimento fora do 

aparelho, braços atrás da cabeça voltados a frente mantendo uma postura estática para membros 

superiores, com feedback auditivo e visual não ultrapassando o tempo do jogo. Tempo proposto 

de 5 minutos para a fase aeróbica (SANDLUND et.al., 2009).  

Tennis Training: a criança segura o Wii Remote como se fosse a raquete, tendo liberdade de 

realizar o movimento de acordo com a instrução conforme o ângulo e o balanceio da jogada de 

um lado para o outro. Este treino divide-se em três etapas: Retornando bolas, Cronometrando 

seu balanço e Prático alvo. Trabalha-se a mobilidade dos membros superiores intercalando os 

3 treinos dentro de um tempo específico de forma bilateral respeitando as limitações da criança 

ao realizar o movimento e o tempo proposto associado às três etapas do treino de 10 minutos 

durante a fase aeróbica (GALVIN, 2011; LEVAC, 2011).  
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Standing Knee: a criança em pé sobre o fit board, com o movimento de flexão de quadril e 

joelho, enquanto a outra perna mantém o equilíbrio, realiza o movimento de flexão e extensão 

do membro inferior, lentamente em cada perna. Semelhante ao exercício de alongamento, com 

retorno do desempenho por escrito e verbalmente, lembrando de trabalhar exercícios 

respiratórios associados ao Wii Yoga, buscando normalizar os parâmetros da criança. Tempo 

sugerido de até 5 minutos de acordo com a capacidade da criança, após encerrar as atividades 

observam-se os parâmetros encerrando a sessão (DEUTSCH, 2009). 

9ª a 10ª semanas: Prioriza-se nestas semanas um trabalho específico para melhora do equilíbrio 

e membros inferiores associados aos jogos ativos.  

Seguem-se os jogos indicados:  

Basic Step: sugere-se um tempo de 10 minutos na fase de aquecimento trabalhando o 

fortalecimento de membros inferiores.  

Table Tit: em pé sobre o fit board, os movimentos da criança são capturados pela tela simulando 

a ação do jogo virtual. O objetivo é acertar a bola dentro do buraco da plataforma de acordo 

com os movimentos do jogador. Tempo proposto do jogo de 5 minutos para a fase de 

aquecimento, após encerrar o tempo observam-se os parâmetros da criança antes de iniciar a 

fase aeróbica (BRUMMELS et.al., 2008; DEUTSCH, 2009). 

Single Leg Extension: Este exercício auxilia no fortalecimento muscular para os membros 

inferiores com tempo proposto de 10 minutos durante a atividade na fase aeróbia para essas 

semanas.  

Lunge: Tempo proposto de 10 minutos para a fase aeróbica dentre essas semanas (SANDLUND 

et.al., 2009).  

Palm Tree: de pé sobre o fit board, braços sobre a cabeça e ficar na ponta dos pés. Em seguida 

traga os braços em abdução e extensão do tronco com os cotovelos estendidos. São exercícios 

para os membros inferiores e coordenação motora de forma estática,  associando   os exercícios 

respiratórios ao Wii Yoga, buscando normalizar os parâmetros da criança. Tempo sugerido de 

até 10 minutos conforme o desempenho da criança na fase de desaquecimento (SANDLUND 

et.al., 2009). 

11ª a 12ª semana: Trabalham-se exercícios globais, procurando observar até que ponto houve 

uma evolução da criança ao tratamento.  

Cyberbike: para essas semanas propõe 15 minutos desta atividade para a fase de aquecimento.  

Boxing Training: Utiliza o fit board para capturar a movimentação da criança ao dar um passo 

para frente e outro para trás junto ao Wii Remote  simulando os movimentos de dar um soco. 

Com um retorno visual obtém-se a trajetória do braço em relação à meta, também podendo ser 

jogado em dupla. Tempo proposto de 15 minutos para essa atividade dos membros superiores 
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pertencendo a fase aeróbica, sendo o principal objetivo realizar o movimento correto 

respeitando a limitação da criança. Encerrando a atividade observa-se os parâmetros com pausa 

à criança antes de dar continuidade a atividade (GALVIN, 2011; LEVAC, 2011).  

Lunge: tempo proposto para essa atividade de 15 minutos para a reabilitação na fase aeróbica 

realizam-se pausas para observar os parâmetros da criança antes de iniciar a fase de 

desaquecimento.  

Sideways leg lift: deitado no fit board, traz uma perna em abdução lentamente e levanta o braço 

oposto, com as costas estabilizadas, realizando o movimento entre o braço e a perna oposta 

seguindo as instruções da tela e repita para o outro lado. É um tipo de postura trabalhada no Wii 

Yoga, de forma estática em cada lado. Tempo proposto para essa atividade de até 10 minutos 

na fase de desaquecimento (CROSBIE et.al., 2009 ; SANDLUND et.al., 2009). 

Alguns pesquisadores têm demonstrado que os jogos ativos podem favorecer gastos 

calóricos e consumo de oxigênio de acordo com a idade da criança ao realizar determinada 

atividade, onde estudaram os limites e possibilidades para o uso dos jogos ativos na reabilitação 

resultando de especial interesse por aumentar a motivação, promover a melhoria dos segmentos 

corporais e o tempo de participação nas atividades (RAMCHANDANI et al 2008).  

De acordo com Maddison et.al. (2007) foram publicados equivalentes metabólicos para 

os jogos ativos que variam de 2,0-5,0 mets, já para Graves et. al. (2008) o VO2 é semelhante 

ao que se consegue com atividades físicas de intensidade moderada.  

Crianças com cardiopatias congênitas apresentam baixo volume sistólico tanto no 

repouso como nos exercícios de carga máxima e submáxima, porém sua FC é maior o que 

mantém seu débito cardíaco (DC) em torno de 1 a 3 litros menor que nos adultos. Durante a 

atividade física a pressão arterial é menor e o fluxo sanguíneo para os músculos é maior, além 

de apresentar uma rápida recuperação após-exercício exaustivo devido ao menor acúmulo de 

lactato e menor déficit de oxigênio apresentando uma respiração menos eficiente devido a um 

ciclo respiratório mais curto, ou seja, com menores volumes correntes resultando no aumento 

da freqüência respiratória (UMEDA, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS       

O critério desta pesquisa foi apresentar uma maneira diferente de trabalhar com crianças 

no pós-operatório despertando nelas um maior interesse no tratamento resultando em respostas 

fisiológicas durante os exercícios reduzindo assim os sintomas da patologia estudada.  

Percebe-se com a pesquisa que o fisio game pode oferecer uma melhor qualidade de 

vida a essas crianças devido a uma melhora na flexibilidade, equilíbrio, força muscular e 
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resistência cardiovascular. Pode-se apresentar alguns benefícios como: melhor tempo de 

participação nas atividades, aumento da motivação, perda de equivalentes metabólicos e por 

promover uma melhor consciência corporal, porém, são necessários certos cuidados ao realizar 

as atividades para evitar o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas devido aos 

movimentos repetitivos, o que traz a importância do acompanhamento profissional durante 

todas as sessões. 

Ainda há muito para ser discutido sobre esse tema, cabe aos profissionais, produzirem 

novos estudos de forma abrangente e diversificada buscando valorizar o conhecimento a 

respeito. 
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OS BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO UTILIZANDO O 

ULTRASSOM TERAPÊUTICO E TÉCNICAS DE TERAPIAS MANUAIS 

RELACIONADO A DOR NO OMBRO 

THE BENEFITS OF PHYSIOTHERAPEUTIC TREATMENT USING ULTRASOUND 

THERAPEUTIC AND MANUAL THERAPY TECHNIQUES RELATED TO SHOULDER 

PAIN. 

Kássia Cristina Póvoa Moreira 

MOREIRA, Kássia Cristina Póvoa. Os benefícios do tratamento fisioterapêutico utilizando 

o ultrassom terapêutico e técnicas manuais relacionadas à dor nos ombros. Revista 

Integralize, Ed.01, n.1, p. 162-174, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Introdução: Este artigo traz a importância do tratamento fisioterapêutico em casos de dor no 

ombro. Objetivo: Apresentar os princípios biomecânicos, a ação muscular e suas disfunções 

relacionadas ao ombro, além de mostrar algumas sugestões de técnicas a serem utilizadas 

durante o acompanhamento fisioterapêutico. Metodologia: É uma revisão de literatura, onde a 

pesquisa foi realizada em bancos de dados como: Scielo, Lilacs, Medline, Pedro e Cochrane, e 

também em livros referentes ao tema. Os textos para a pesquisa foram coletados entre os meses 

de maio e junho de 2019. Resultados: Alguns autores relatam resultados melhores durante o 

tratamento usando os exercícios físicos e a terapia manual, sendo, ambas as técnicas associadas 

ou não, porém, os benefícios do tratamento com o ultrassom terapêutico são mais limitados. 

Conclusão: Os principais benefícios encontrados durante o tratamento fisioterapêutico 

utilizando o ultrassom e técnicas de terapias manuais foram o alívio da dor e a melhora na 

função do ombro apresentando um aumento na amplitude de movimento e na força muscular. 

Por ter encontrado poucos trabalhos sobre o assunto, sinto uma necessidade de mais estudos 

relacionados ao tema, oferecendo assim, uma melhor qualidade de vida a esses pacientes. 

Palavras-chaves:Cinesiologia. Fisioterapia. Ombro. Qualidade de vida. Terapia manual.  

 

ABSTRACT 

Introduction: This article highlights the importance of physiotherapeutic treatment in cases of 

shoulder pain. Objective: To present the biomechanical principles, the muscular action and its 

shoulder related dysfunctions, besides showing some suggestions of techniques to be used 

during the physiotherapeutic monitoring. Methodology: It is a literature review, where the 
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research was conducted in databases such as: Scielo, Lilacs, Medline, Pedro and Cochare, as 

well as books on the subject. The research texts were collected between May and June 2019. 

Results: Some authors report better results during treatment using physical exercises and 

manual therapy, both techniques being associated or not, but the benefits of treatment with 

therapeutic ultrasound are more limited. Conclusion:The main benefits found during 

physiotherapeutic treatment using ultrasound and manual therapy techniques were pain relief 

and improvement in shoulder function, with an increase in range of motion and muscle strength. 

As I have found few studies on the subject, I feel the need for further studies related to the topic, 

thus offering a better quality of life to these patients. 

Keywords: Kinesiology. Physical Therapy Specialty. Shoulder. Quality of Life. 

Musculoskeletal Manipulations.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo, tem como objetivo apresentar os princípios biomecânicos relacionados ao 

ombro, a ação dos grupos musculares e, em casos de disfunções no ombro, sugere-se algumas 

técnicas a serem trabalhadas durante o tratamento fisioterapêutico oferecendo uma melhor 

qualidade de vida ao indivíduo que procura por acompanhamento profissional.  

A articulação do ombro é composta pela clavícula, úmero e escápula, que atuam juntos 

nas vias glenoumeral, acromioclavicular, esternoclavicular e escapulotorácica auxiliando na 

estabilidade desta articulação. Para manter essa estabilização, é importante ter a ação dos grupos 

musculares responsáveis, caso identifique alterações ou disfunções durante o movimento é 

necessário saber o tipo de lesão apresentada e iniciar com o tratamento fisioterapêutico se tiver 

necessidade. 

Durante o tratamento fisioterapêutico sugere-se o trabalho de algumas técnicas que 

favorecem os resultados no alívio de dor e na melhora da função do ombro. Entre essas técnicas 

está o ultrassom que diminui o processo inflamatório do local lesionado, reduzindo assim, a 

dor. O efeito do ultrassom é limitado se utilizado de forma isolada, devido a várias 

possibilidades que os exercícios terapêuticos apresentam.  

A terapia manual apresenta melhores resultados por incluir diferentes técnicas como a 

mobilização e os exercícios terapêuticos de forma associada ou não. Pode-se realizar as 

mobilizações de forma mantida ou oscilatória de acordo com o critério a ser trabalhado. Os 

exercícios físicos independente do tratamento ser a curto ou longo prazo, ele apresenta 

diminuição de dor e melhora da função. Há evidência que comprove a redução da dor através 

dos exercícios físicos, porém, alguns estudos associaram os exercícios com a terapia manual 
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trazendo mais benefícios durante o tratamento, como exemplo temos o tratamento do manguito 

rotador, onde, foi observado que trabalhar a mobilidade articular junto aos exercícios, apresenta 

melhor resultado, do que trabalhar de forma isolada. 

Associando como sugestão ao tratamento propõe o uso do kinesiotaping como auxílio 

na execução do movimento articular proporcionando assim, alguns benefícios como a redução 

do edema e ganho de força muscular.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A articulação do ombro é considerada complexa e está interligada a 3 estruturas ósseas: 

clavícula, úmero e escápula. Sua função está relacionada a outras vias sendo elas: a 

glenoumeral, acromioclavicular, esternoclavicular e escapulotorácica e essas vias quando não 

apresenta disfunções, mantém uma boa amplitude de movimento. Para que o ombro tenha sua 

função normal, espera-se que o movimento seja dinâmico, porém, mantendo sua estabilidade 

através das vias das articulações (ANDREWS, 1994; PEAT, 1993). 

A articulação glenoumeral ela é instável, que se articula entre a cabeça do úmero e a 

cavidade glenoidal tornando-se relativamente plana da escápula, também é responsável pelos 

movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação e circundução, e a sua estabilidade 

depende dos estabilizadores estáticos e dinâmicos (MCCARROLL, 1995).  

Estabilizadores estáticos são compostos pelos ossos e estruturas articulares como 

ligamentos glenoumerais que limita os movimentos, a cápsula posterior que se mantém ativa 

durante a execução do movimento, e o lábio glenoidal que intensifica a estabilidade. Já na 

estabilidade dinâmica durante a ação muscular do manguito rotador junto a cabeça longa do 

bíceps, restringindo assim o excesso de movimento e mantendo alinhada a cabeça do úmero 

com a cavidade glenoidal (LEW, 1993; BLACKBURN, 1990; LUDEWIG, 2002;  VON 

EISENHART- ROTHE, 2002). 

A função do ombro está relacionada a articulação glenoumeral e também auxilia na ação 

dos músculos escapulares sendo eles: Elevador da escápula, Trapézio, Rombóides, Peitoral 

menor e Serrátil anterior, são músculos estabilizadores que mantém a base estável para que o 

manguito rotador possa executar o movimento sobre o úmero. Com o reposicionamento da base 

estável há uma melhora na relação tensão-comprimento, que favorece no ganho de força 

muscular durante a execução dos movimentos (KIBBLER, 1998; MOSELEY, 1992; 

GREENFIELD, 1993).  

A ação dos músculos tem bastante importância na função do ombro, sendo necessário 

para a estabilidade dinâmica e estática. Entre os estabilizadores estáticos o Elevador da escápula 

tem sua ação na elevação, rotação inferior e adução da escápula, além de ser responsável pela 
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flexão unilateral e extensão bilateral de cervical. Em caso de disfunção deste músculo ocorre a 

queda do ombro. Já o Trapézio tem sua ação interligada ao elevador da escápula. Os Rombóides 

sua ação está na adução e elevação da escápula, ainda faz a rotação da cavidade glenóide para 

baixo, com a disfunção ocorre um deslocamento da escápula. O Peitoral menor tem sua ação 

na depressão do ombro, rotação inferior e protração da escápula e elevação das costelas durante 

a inspiração forçada. O Serrátil anterior realiza a ação de abdução, depressão, elevação e rotação 

da parte superior da escápula. Com uma disfunção o indivíduo não realiza a elevação do braço 

acima da cabeça devido a escápula perder o apoio do tórax (PHADKE,2009).  

Entretanto, os estabilizadores dinâmicos têm ação do grupo muscular que pertence ao 

manguito rotador sendo eles: subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. O 

supra-espinhoso é responsável pela abdução do ombro, auxilia na rotação externa e estabiliza a 

cabeça do úmero na cavidade glenoidal. Já, o infra-espinhoso e o redondo menor juntos 

realizam a rotação externa e a abdução horizontal do ombro, além de estabilizar a cabeça do 

úmero na cavidade glenoidal (MOTTRAM, 1997).  

Com a disfunção de algum desses músculos, ocorre perda do apoio, com o excesso de 

movimentos articular durante as atividades, há um comprometimento na estabilidade tornando-

o sujeito a lesões no ombro, pois limita o movimento de flexão e abdução de ombro entre 60° 

a 120° (SODERBERG, 1986).  

As lesões do ombro podem ocorrer devido a traumas, ou seja, quedas ou contato com 

objetos externos ou em caso de movimentos repetitivos causando uma inflamação na 

articulação ou nas inserções musculares. Entre as vias das articulações a mais sujeita a lesões é 

a acromioclavicular, pois está relacionada ao uso excessivo na execução dos movimentos 

podendo desenvolver luxações ou subluxações (WHITESIDE, 1992).  

Entre as estruturas ósseas a clavícula é a mais sujeita a lesões devido a traumas, sendo 

comum ocorrer a fratura no terço médio da clavícula. Já nos casos de lesão muscular a 

compressão é a principal causa, porém há outros fatores relacionados como sobrecarga, o uso 

em excesso e as lesões traumáticas (WHITESIDE, 1992; MCCLURE, 2006).  

Além dessas citadas anteriormente pode surgir casos de bursite e tendinite. A bursite 

subacromial é uma inflamação na bolsa acima do músculo supraespinal e abaixo do acrômio. 

Já a tendinite bicipital é uma inflamação no sulco intertubercular ou quando o tendão está 

subluxado. Movimento como a abdução e a rotação de ombro pode aumentar a inflamação no 

tendão do bíceps (HALBACH,1985; ANDREWS,1985). 

A dor no ombro têm maior freqüência em trabalhadores e atletas, porém, pode ocorrer 

também com os idosos e sedentários, sua principal causa são os movimentos repetitivos e o 

excesso de carga (GREEN, 2003; ANDERSEN,2007; ELTAYEB,2007).  
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Uma disfunção no ombro limita o indivíduo a executar as atividades de vida diária e 

também nas atividades ocupacionais, além de dificultar a ter uma boa noite de sono onde o 

indivíduo acorda durante a noite devido a dor, o que altera o humor e a concentração da pessoa. 

Os sinais e sintomas apresentados são: dor, rigidez, fraqueza muscular, desvios posturais e 

alteração no ritmo glenoumeral (VAN DER WINDT, 1995; BROX, 2003; GINN,2005; HAY, 

et.al. 2003; VAN DER WINDT,2003).  

As queixas sobre as incapacidades apresentadas costumam ser as mesmas independente 

do diagnóstico clínico apresentado, como exemplo disso, casos de limitação para elevar o 

ombro acima da cabeça está presente nas patologias como bursite, tendinopatia do manguito 

rotador, síndrome do impacto e capsulite adesiva. Entretanto, é importante realizar a avaliação 

para saber a maior quantidade de informações e a partir daí traçar os critérios a serem 

trabalhados durante o tratamento. Junto a avaliação sugiro o uso do questionário DASH – 

DisabilitesoftheArm, SoulderandHand, que após uma pesquisa foi o mais indicado no 

acompanhamento a todas as disfunções no ombro (BRUE, et.al.2007; ORFALE, et.al.2005). 

Segundo Lee, et.al. 1973 o tratamento conservador, ou seja, fisioterapêutico ajuda na 

maioria dos casos de lesões no ombro sem ter necessidade de procedimentos cirúrgicos, sendo 

importante priorizar a melhora da mobilidade e da força muscular conseguindo assim, maior 

estabilização de todo o complexo do ombro. Os objetivos do tratamento relacionado a dor no 

ombro são: aliviar a dor, reduzir o espasmo, melhorar a mobilidade articular e o fortalecimento 

muscular, prevenir e tratar as alterações funcionais.Pensando nisso, aborda-se algumas técnicas 

como sugestão para auxiliar nos resultados do tratamento fisioterapêutico, tendo como primeira 

sugestão o ultrassom terapêutico.  

O ultra som fornece energia nos tecidos profundos da pele e o tratamento pode ser de 

modo contínuo ou pulsado, para alguns é visto como efeitos térmicos e não térmicos. Entre os 

efeitos térmicos do ultrassom estão: aumento do fluxo sanguíneo, diminuição da dor e do 

espasmo muscular, aumento da extensibilidade dos tecidos e diminuição do processo 

inflamatório (ALLEN, 2006; WATSON,2008; O’BRIEN, 2007; SPEED, 2011).  

O ultrassom apresenta benefícios na redução da dor e ajuda a reduzir a calcificação em 

casos de tendinite calcária, porém, para outros autores o ultrassom não reduziu a calcificação 

em casos de tendinite calcária (EBENBICHLER, et.al. 1999; SHOMOTO, et.al.2002; 

PERRON, 1997; GREVE, et.al.1991).  

Alguns autores compararam os benefícios do ultrassom em relação a outras modalidades 

do tratamento como os exercícios, por exemplo. Para alguns, esses benefícios foram 

semelhantes ao tratamento baseado em orientações, exercícios, uso de terapia manual e 

mobilizações passivas comparado com o uso do ultrassom terapêutico. Entretanto,outros 
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autores aborda que os exercícios são mais eficazes que o ultrassom devido a sua limitação, 

comparando com as variedades que os exercícios apresentam durante o tratamento.Por isso, 

propõe-se como segunda sugestão ao tratamento técnicas de terapia manual como a mobilização 

e os exercícios terapêuticos (BENNELL, 2010; ENGEBRETSEN, et.al. 2009; CALLIS, 2011). 

A terapia manual é uma técnica utilizada para aliviar a dor e restaurar a função do 

membro lesionado. Ela apresenta ser mais efetiva quando associada a outras modalidades 

terapêuticas como as mobilizações e os exercícios (BRANTINGHAM,et.al.2011; CLAR, 

et.al.2014) . 

As mobilizações são movimentos passivos e contínuos com variação entre a velocidade 

e força aplicada durante a execução do movimento terapêutico. Seus benefícios ocorrem, devido 

a estimulação dos mecanorreceptores periféricos, inibição dos nociceptores e aumento da 

sinovite, o que leva a reduzir a dor (MAITLAND, 2005; MANGUS, et.al. 2002; MELZACK, 

1965;  THRELKELD, 1992;  WALL, 1978). 

A mobilização pode ser realizada de forma mantida ou oscilatória. A mantida realiza 

uma tração com pouca variedade na velocidade e na variação da amplitude de movimento 

(ADM), tendo como objetivo diminuir a compressão intra-articular e remover a distensão dos 

tecidos. No caso da mobilização oscilatória trabalha-se os movimentos repetitivos mantendo 

uma velocidade baixa durante os movimentos, porém há uma variação na ADM ( MAITLAND, 

1991; KALTENBORN, 1989; SAUNDERS, 1985; BOYLING, 2005).  

Alguns estudos apresentaram benefícios durante o tratamento, como na utilização das 

mobilizações associadas aos alongamentos para glenoumeral, mostrando uma redução na dor e 

melhora na função do ombro. Para outros autores os exercícios terapêuticos também 

apresentaram benefícios durante o tratamento, podendo ser trabalhados de forma isolada ou 

associado às mobilizações (JAIN, et.al.2014; CLAR, et.al.2014; BANG, 2000; CHEN, et.al. 

2009; CONROY, 1998; KACHINGWE, et.al. 2008; NICHOLSON,1985; SENBURSA, et.al. 

2007). 

A terapia manual é mais eficaz que os exercícios terapêuticos, mas há estudos que 

mostram benefícios na associação da terapia manual com os exercícios trazendo maior eficácia 

durante o treino muscular progressivo, pois, ajuda a diminuir a dor, melhora na execução das 

atividades de vida diária, trazendo assim, uma melhora na qualidade de vida (BANG, 2000; 

LOMBARDI, et.al. 2008). 

O trabalho da terapia manual pode estar associado aos exercícios ativos, correção 

postural, treinos de alongamentos e relaxamentos, porém, há quem defende o trabalho dos 

exercícios terapêuticos de forma isolada devido os seus benefícios apresentados (HOVING, 

et.al.2002; HANRATTY, et.al.2012).  
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Para auxiliar na resposta do tratamento fisioterapêutico apresenta-se como sugestão o 

uso do kinesiotaping associado a terapia manual e os exercícios terapêuticos, apresentando 

assim, um resultado mais rápido no alívio da dor e no ganho do movimento articular. O 

kinesiotaping é uma terapia complementar que traz benefícios quando associado ao tratamento 

fisioterapêutico, pois atua na causa da disfunção. Seu efeito é a curto prazo, tendo necessidade 

de reaplicar em média com 1 semana de uso. Entre os benefícios alcançados estão o alívio de 

dor ativando as vias neurais, ajuda na correção da articulação e auxilia no ganho de força 

muscular, ou seja, traz aumento da amplitude de movimento, melhora a propriocepção, melhora 

a estimulação sensorial e na redução do edema ativando a musculatura conforme a tensão que 

é aplicada na fita (KAYA, et.al. 2011; GONZÁLEZ-IGLESIAS, et.al. 2009; PAOLONI, et.al. 

2011; THELEN, et.al. 2008; PARKER-POPE, 2014; WILLIAMS, et.al. 2012).   

Para realizar esta técnica é necessário alguns cuidados como o cuidado com a pele, a 

pele precisa estar limpa e sem o uso de hidratante corporal; a aplicação e o posicionamento 

realizá conforme a necessidade apresentada, ou seja, de acordo com o objetivo a ser trabalhado 

e o tempo de uso, onde seu efeito tem duração de 3 a 5 dias seguidos na pele do indivíduo 

(KASE, et.al.2003; GONZÁLEZ-IGLESIAS, et.al. 2009; CASTRO-SÁNCHEZ, et.al. 2012; 

GARCÍA LLOPIS, et.al.2012).  

Esta técnica relacionada à disfunção do ombro pode auxiliar durante o tratamento 

promovendo a isometria do grupo muscular do manguito rotador, abdução de ombro, também 

ajuda na ação dos rombóides facilitando na adução de escápula, melhorando assim, o ritmo 

escápulo- umeral o que favorece na mobilidade do ombro (KAPANDJI, 2000). 

Ainda há poucas evidências que comprovem seus benefícios e, na associação do 

kinesiotaping com os exercícios também, há poucos estudos e não há comprovação clínica em 

casos como a tendinopatia (PAOLONI,et.al.2011; PARREIRA,et.al. 2014; KAYA, et.al.2014; 

SIMSEK, et.al.2013; WILLIAMS, et.al.2012; MOSTAFAVIFAR, et.al. 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Após esta revisão, conclui que existem benefícios no tratamento fisioterapêutico 

utilizando o ultrassom e técnicas de terapias manuais no tratamento de dor ombro uma vez que 

promove a extensibilidade dos tecidos e diminuição do processo inflamatório com o uso do 

ultrassom terapêutico. Já a mobilização associada aos exercícios promove a diminuição da dor, 

melhora na execução das atividades de vida diária trazendo uma melhora na qualidade de vida. 

E o uso do kinesiotaping junto a terapia manual e os exercícios mostra resultados mais rápidos 

no alívio da dor, aumento da amplitude de movimento e da força muscular, melhora da 

propriocepção e ativa a musculatura conforme a tensão aplicada na fita.  
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Por ter encontrado poucos trabalhos relacionados ao tema, sinto a necessidade de mais 

pesquisas a respeito, proporcionando assim, mais qualidade nos atendimentos durante o 

tratamento fisioterapêutico.  
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RESUMO 

São visíveis, ainda que insuficientes, os esforços empreendidos por profissionais de segurança 

do trabalho, visando compreensão da dinâmica relacionada ao processo de prevenção de 

acidentes de trabalho. A incidência dos altos índices de acidente de trabalho e afastamento das 

atividades laboral implica significativas perdas para a sociedade, para as organizações e para as 

famílias, além dos próprios indivíduos acidentados. Para esses eventos, ainda presente nas 

organizações atuais, não basta uma visão unicamente realizando e associando a uma causa 

mecânica, mas o entendimento das relações interpessoais no contexto laboral, o que remete à 

cultura organizacional. A partir de uma análise quantitativa, baseada no contexto de dados 

estatísticos da Secretaria Especial de Previdência Trabalho, este trabalho buscou comprovar a 

importância do profissional segurança do trabalho no diagnóstico de cultura de segurança do 

trabalho, presente na literatura, na indústria brasileira.  

Palavras-chave: Acidentes. Afastamento. Indústria Brasileira, Atividade Laboral. 

 

ABSTRACT 

Visible, albeit insufficient, are the efforts made by occupational safety professionals, aiming at 

understanding the dynamics related to the process of preventing accidents at work. The 

incidence of high rates of occupational accidents and absence from work activities implies 

significant losses for society, for organizations and for families, in addition to the injured 

individuals themselves. For these events, still present in current organizations, it is not enough 

to have a vision solely realizing and associating with a mechanical cause, but an understanding 

of interpersonal relationships in the work context, which refers to the organizational culture. 
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Based on a quantitative analysis, based on the context of statistical data from the Special 

Secretariat for Social Security, this work sought to prove the importance of professional work 

safety in the diagnosis of work safety culture, present in the literature, in the Brazilian industry. 

Keywords: Accidents. Clearance. Brazilian Industry. Labor Activity. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente a pressão industrial tem se intensificado e elevando os índices de acidentes 

e afastamentos dos trabalhadores essa pressa é denominada “Produção contínua" que 

predominam o mundo frente ao ritmo intenso do mercado de trabalho e produção industrial. 

Estar  em consonância as legislações que abordam, saúde e segurança do trabalho, corrobora na 

incorporação as mudanças que existem na  produção das indústrias, visando a complexa 

manutenção da saúde ocupacional do trabalhador que vem sofrendo muito com aumento da 

produção do trabalho  e tem sido devastadora na saúde e segurança dos trabalhadores nas 

atribuições laborativas. 

 Como se manter saudável no ambiente de alta pressão e ritmo intenso de trabalho?  

São muitas dúvidas quando falamos de ser saudável no ambiente de trabalho. Segundo 

Associação brasileira de qualidade de vida -  ABQV 2014  a melhor maneira de reduzir 

afastamentos, acidentes e  o turnover  que proporciona  alta rotatividade de funcionários em 

uma empresa, ou seja, um empregado é admitido e outro desligado de maneira sucessiva é 

investir na saúde e segurança dos trabalhadores, garantido a segurança da sua atividade laboral 

e proporcionando bem estar ao seu trabalhador. 

A figura de um profissional para zelar pela saúde e segurança do trabalhadores passou 

a ser predominante  na metade do século XX, onde iniciou se a terceira revolução industrial que 

passou a possibilitar os avanços técnicos científicos  que são vivenciadas até os dias atuais, e 

cada nova descoberta representa um novo nível alcançado dentro dessa fase da revolução, 

consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. De um modo geral, a 

Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as 

relações sociais, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e 

no meio ambiente.  

A Primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo 

capitalista. Nesse andamento existiu um número elevado e significativo de indústrias, bem 

como o aumento da produtividade (produção em menor tempo). O homem, ao ser substituído 

pela máquina, deu início ao processo de urbanização. Essa etapa de globalização com ritmo 

elevado de velocidade de resposta acarretava muitos acidentes, gerando muita preocupação na 

manutenção da saúde e integridade física do trabalhador em suas atividades laborativas. 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
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Em 1950 o Brasil viveu um crescimento industrial gradativo, disparado pela abertura 

econômica e pelo volume de instalações multinacionais. 

 Essa etapa de evolução produtiva não interagia, entretanto existia uma preocupação 

maior com a saúde e integridade física dos trabalhadores expostos a diversos riscos, e um 

número crescente de acidentes envolvidos nas atividades laborativas. 

Em 1970 o Brasil liderou o terrível ranking mundial de acidente de trabalho, com 

indicadores que apresentavam 1,5 milhão por ano, neste período o banco mundial ameaçou 

cortar investimentos ao Brasil exigindo a criação de medidas duras, a fim de reduzirem esses 

números. 

Em 1972, foi criado o plano nacional de valorização do trabalhador e serviços de 

medicina do trabalhador. Neste período foi promovido a criação da comissão interna de 

prevenção de acidentes CIPA. O Brasil se tornou o primeiro país a obrigar os Serviços de 

Segurança e Medicina do Trabalho em empresas com mais de 100 funcionários. 

Entre tantas medidas preventivas, finalmente ocorreu a consolidação dessas melhorias, 

a partir da lei 7.410, de 27 novembro de 1985, que regulamentou as profissões de técnico e 

engenheiro de segurança do trabalho, que destinou a uma área específica para controlar, 

identificar e avaliar riscos envolvidos nas atividades laborativas.  

Com o propósito de reduzir os acidentes e afastamentos dos trabalhadores, o profissional 

de saúde e segurança do trabalho surgiu no momento crítico, com índices elevadíssimos de 

acidentes e afastamentos dos trabalhadores.  

O esforço que os trabalhadores fazem  para se manter empregado, os riscos da atividade 

profissional, falta de condições de trabalho, podem ser as causas do aumento do nível de estresse 

e esgotamento dentro das organizações, assim colaborando para elevar os índices de acidentes 

de trabalho, doenças ocupacionais e assim elevando  os índices de acidentes dentro das 

organizações. 

 O presente estudo dá ênfase  no profissional de saúde e segurança do trabalho nas 

indústrias  e descreve sua aceitação, acreditação e a importância de se investir em saúde e 

segurança do trabalho, consequentemente na elaboração de novos programas de qualidade de 

vida, visando atender a legislação vigentes de saúde e segurança do trabalho, e assim propagar 

o conceito de qualidade de vida, associando os  direitos e obrigações dos trabalhadores 

gerando  um ambiente laboral mais agradável, seguro e equilibrado para o trabalhador. 

Resultando em   uma produção segura e efetiva, objetivando não somente a produtividade, mas 

sim a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Segundo Scaldelai (2012) “Conceito de Qualidade de Vida no Trabalho Começa pelo 

Entendimento da Personalidade Humana.” 
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Personalidade humana representa e caracteriza a maneira de ser de cada pessoa.  

É a interação evolutiva dos aspectos físicos, temperamento e caráter de cada indivíduo.  

Quando se analisa o contexto envolvendo acidente e/ou doenças ocupacionais, de 

imediato remete à prevenção. Esse aspecto é de suma importância para um processo 

educacional, obedecendo as etapas da aprendizagem na forma de treinamentos normativos, 

objetivando a prevenção e atividade executada pelo trabalhador. 

Prevenção e controle devem caminhar lado a lado, porém, e com a mesma finalidade, 

visando a redução de acidentes e doenças ocupacionais, para promover a saúde e a segurança 

no ambiente de trabalho.  

A prevenção é a energia para identificar os riscos envolvidos na operação, deverá ser 

desenvolvida  antes  início da atividade, pois, todo o risco é um fator inerentes ao processo 

operacional, que possam agravar  atividade laboral, precisa de  medidas de controle de forma 

orientativa, para reduzir e/ou controlar os riscos envolvidos na operação. 

O controle dos riscos é um processo de gestão, a fim de reduzir o potencial do risco e 

suas consequências, por exemplo: acidentes e doenças ocupacionais, são fatores que 

comprometem as atividades laborativas. 

Os altos índices de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e afastamentos das 

atividades laborativas dos trabalhadores dentro de sua instituição, pode ser um fator importante 

para implantar uma gestão de saúde e segurança do trabalho, onde o profissional possa 

desenvolver ferramentas de prevenção e controle dos riscos existentes e futuros. A gestão saúde 

e segurança do trabalho prioriza a análise prévia e considera os levantamentos estatísticos 

realizados dentro de uma instituição e aplicação das normas vigentes de saúde e segurança do 

trabalho, elaboração das medidas de controle. 

  

DESENVOLVIMENTO 

Qualidade de vida no trabalho vai muito além de evitar o acidente de trabalho e o 

adoecimento ocupacional, um mal que acomete grande parcela dos trabalhadores. Segundo a 

cartilha do Ministério do Trabalho – SIT Secretária de Inspeção do Trabalho (2018), é 

caracterizado como: qualquer alteração biológica ou funcional (física ou mental) que ocorre em 

uma pessoa em decorrência do trabalho. 

Segundo Alvarez (2002), na sociedade atual existe um interesse cada vez maior sobre” 

qualidade de vida”, especialmente no setor empresarial, uma vez que para a obtenção 

do certificado de “Qualidade Total” faz se necessário proporcionar conforto, bem-

estar, segurança e um nível de satisfação no trabalho.   
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Conforme a Associação Brasileira de Qualidade de Vida ABQV, (1995), nos Estados 

Unidos, as 500 maiores empresas têm programas estruturados sobre qualidade de vida e, pelo 

menos, 80% das companhias americanas desenvolvem algum tipo de ação nesse sentido. 

A OIT- Organização Internacional do Trabalho, difundiu diversas orientações de 

trabalho, no seu sistema de informação sobre Normas Internacional de Trabalho, com a 

finalidade de padronizar os conceitos internacionais de trabalho, buscando gerar o mínimo de 

qualidade de vida ao trabalhador.  

OIT - Recomendação de Segurança e Saúde Ocupacional, 1981 (Nº 164), preconiza 

(2)” Devem ser tomadas providências para as medidas que possam ser necessárias e 
praticáveis para dar aos trabalhadores independentes proteção análoga à prevista na 

Convenção e nesta Recomendação.” 

Para Nahas (2001), intuitivamente é fácil entender esse conceito, mas é difícil defini-lo 

de forma objetiva, pois, a qualidade de vida atualmente é parte estratégica das organizações. 

Surgi então a seguinte questão: como ter qualidade de vida no trabalho, diante da falta de 

padrões de trabalho, de controle de ritmos intensos e, também da necessidade de velocidade da 

entrega? 

Neste sentido, cada dia mais os programas de qualidade de vida tem sido mais rotineiros, 

porém, é fundamental nas organizações, o profissional com atribuição de cuidar da saúde e da 

segurança dos trabalhadores. O profissional de saúde e segurança do trabalho vem atuando no 

controle e mitigação dos riscos; socializando e inteirando os trabalhadores em relação às 

legislações nacionais, relacionadas à Secretária do Trabalho e implantando os processos de 

controle de riscos de forma direta e precisa aplicada na operação. 

  

O processo de comunicação  

Uma das principais atribuições a esse profissional é a comunicação, ferramenta esta que o 

homem possui para relacionar-se com os outros homens, de suma importância nas relações 

humanas e dependente exclusivamente do processo de comunicação interpessoal. Esta 

contribuição vai além de apenas orientação, pois, este profissional é visto como fiscalizador, 

controlador e cuidador dos trabalhadores.  

 

 

Profissional de saúde e segurança do trabalho no controle 
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A participação do profissional no controle está intrinsecamente ligada ao relacionamento 

interpessoal com os trabalhadores, e a manutenção da participação dos trabalhadores no 

processo socioeducativo promovido pela organização. 

Percebe-se que existem vários aspectos estressantes relacionados à direção dos 

trabalhos, que podem ser reconhecidos e aqui citados, tais como: gestão inadequada; mal 

aproveitamento da mão de obra do trabalhador; não valorização do profissional e; distribuição 

incoerente de tarefas e responsabilidades. Este profissional vive no caos, no que diz respeito ao 

fator psicossocial do trabalhador, sendo responsável por mediar os conflitos. 

Este profissional na maioria das organizações, são responsáveis por qualificar os 

trabalhadores, em consonância  às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho - NR, 

a fim de cumprir as exigências normativa e aperfeiçoar a mão de obra para atividade 

operacional, consequentemente, mitigar e reduzir  os riscos operacional envolvidos na atividade 

laboral específica. Portanto, em virtude aos altos índices de acidente de trabalho, o presente 

estudo relata a importância deste profissional. 

 

Causas de Acidente  

Segundo Scaldelai (2012) “existem pelo menos três modalidades de riscos a que estão sujeitos 

os trabalhadores:” 

Risco genérico = permeia por todas as pessoas. 

Risco genérico agravado = este pode ser agravado pelas condições de trabalho, daí um 

risco genérico agravado; 

Risco específico do trabalho = Está ligado a operação de trabalho. 

 

Teoria de Heinrich 

Segundo Scaldelai (2012), cita que mediante diversos estudos desenvolvidos no campo de 

segurança do trabalho, mostra que o acidente e a lesão são causados por alguma situação 

anterior, e que todo acidente é causado, ou seja, ele nunca acontece por acaso.  

Existem vários fatores que corroboram o acidente de trabalho, mas o que podemos 

observar segundo Scaldelai (2012), é que esse mecanismo nunca acontece por acaso, que 

enaltece a importância do profissional de segurança do trabalho para controle e análise do 

processo de trabalho. 

 

Segundo o Artigo 19 da Lei 8.213/91, define-se por acidente do trabalho “aquele 

que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão 

corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” 
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Segundo a NBR 14280 (2018) Cadastro de Acidente de Trabalho - Procedimento e 

Classificação, acidente do trabalho: “Ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, 

relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. 

Com os altos índices de acidentes de trabalho e afastamentos acometidos nos últimos 

30 anos a Lei 8.213/91, explicita em seu bojo legislativo a finalidade de assegurar, aos seus 

beneficiários, os meios indispensáveis de manutenção da subsistência, por motivos diversos, 

tais como: incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 

familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente e; a NBR 14280 

(2018), visa fixar critérios para o registro, comunicação, estatística, investigação e análise de 

acidentes do trabalho, suas causas e consequências, aplicando-se a quaisquer atividades 

laborativas.  

Mediante as normativas legais supracitadas, podemos entender melhor a relevância do 

profissional de saúde e segurança do trabalho, no que tange a colaborar e apoiar ao cumprimento 

legal das legislações do trabalho, antecipando as premissas da responsabilidade solidária. 

Podemos observar nas figuras abaixo uma pequena evolução nos seus índices de 

acidentes de trabalho e seus respectivos afastamentos no primeiro ano a empresa   deu início ao 

seu programa de saúde e segurança do trabalho, ela possui aproximadamente 5 mil 

colaboradores e é dividida por regional em todo estado do Rio de Janeiro.  

  

Figura – 01 gráfico de estatística de acidentes de trabalho. 

 
 

 

Figura – 02 análise comparativo entre RJ e Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo teve como objetivo associar a redução dos índices de acidente de trabalho e 

seus afastamentos relacionados à atividade laboral desde sua obrigatoriedade legal sendo 

inserido de forma normativa e legal. 

Para isso, foram utilizadas avaliações quantitativas da Secretaria Especial da 

Previdência do Trabalho, realizando uma análise temporal evolutiva dos índices de acidentes e 

afastamento das atividades laborais dos trabalhadores que atuam na indústria brasileira. 

A partir da análise fatorial dos dados estatísticos apresentados na Secretaria Especial da 

Previdência do Trabalho, algumas observações puderam ser realizadas. Ao avaliar os 

resultados   por meio do anuário fornecido, foi possível compreender que os dados estáticos 

demonstram uma redução dos índices de acidente e afastamento, existindo variáveis em 

segmentos da indústria, sendo possível correlacionar aos programas de qualidade de vida 

gerenciados em sua grande maioria pela segurança do trabalho. 

No entanto, os resultados obtidos por dados estatísticos ainda estabelecem um alto e 

considerável índice de acidente e afastamentos, indicando que estamos em evolução da 

aprendizagem organizacional ajustando cada dia mais os processos de segurança do trabalho, 

desenvolvendo mais programas que mitiguem e reduzam os índices. Percebeu- se que a 

presença do profissional de segurança do trabalho foi um dos fatores predominante e 

considerável nesse estudo para a cultura de segurança do trabalho na indústria brasileira. 

Embora seja desejável criar medida geral de cultura de segurança que seja aplicável a 

todas as indústrias, isso pode ser não aplicável na prática, pois a cultura de segurança está 

associada à estrutura organizacional de cada empresa respeitando sua peculiaridade. 

No entanto, como oportunidade para próximas pesquisas, pode- se ressaltar as inúmeras 

possibilidades de redução de acidentes e afastamentos, por meio de ações educativas 
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gerenciadas e supervisionada por profissionais de segurança do trabalho. Além disso, a 

realização de estudo de casos simples levará a um maior enriquecimento de todo processo 

educacional visando sempre a qualidade de vida dos trabalhadores. 

Como sugestões para implementação de qualquer  programas de qualidade de vida, o 

que torna- se tão importante é ressaltar que a partir do conhecimento dos fatores de riscos 

existentes na indústria ,seja ela de qualquer segmento, é de suma importância os gestores 

entenderem o valor da cultura de segurança para gerar estratégias, ações que  impulsione 

consecutivamente  as melhorias dos indicadores de acidente e afastamentos dos trabalhadores. 

A partir da valorização e da prevenção de acidentes e afastamentos, podem surgir, do ponto de 

vista interno, gerando ganhos de eficiência nos processos operacionais e melhoria no clima 

organizacional. 
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RESUMO 

Este estudo de caso buscou ressaltar a importância da avaliação Neuropsicológica como 

suporte para o diagnóstico de uma menina de nove anos com suspeita de um quadro de 

dislexia do desenvolvimento, o encaminhamento foi dado por uma Neuropediatra a um 

serviço de Saúde Mental, a fim de descartar outros Transtornos Psicológicos. Especificamente 

sendo solicitada aplicação do Teste Psicológico WISC IV (Escala Wechsler de Inteligência 

para crianças- 4ª Edição). Também se utilizou outras técnicas qualitativas, como entrevistas, 

concluindo a avaliação com Teste HTP (House,Tree Person- Técnica Projetiva de Desenho). 

Palavras-chave: Avaliação Neuropsicológica. Dislexia. Saúde Mental. 

 

ABSTRACT 

This case study sought to highlight the importance of Neuropsychological assessment as a 

support for the diagnosis of a nine-year-old girl with suspected developmental dyslexia, the 

referral was given by a Neuropediatrician to a Mental Health service, in order to discard other 

Psychological Disorders. Specifically being asked to apply the WISC IV Psychological Test 

(Wechsler Intelligence Scale for children - 4th Edition). Other qualitative techniques were 

also used, such as interviews, concluding the evaluation with HTP Test (House, Tree Person- 

Projective Drawing Technique). 

Keywords: Neuropsychological assessment. Dyslexia. Mental health. 

 

INTRODUÇÃO 

Nesse artigo vamos constatar a importância da avaliação Neuropsicológica, dado 

como suporte para um diagnóstico que contribuirá para o desenvolvimento da criança, onde 

poderemos descartar Transtornos Psicológicos, gerando novos estímulos para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional do indivíduo.  



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

175 
Especificamente veremos a Dislexia que é considerada uma síndrome neuropsicológica, 

caracterizada por um transtorno no domínio da leitura, apesar de instrução convencional, 

inteligência adequada e oportunidade sociocultural. Entenderemos que as crianças disléxicas 

são aquelas que apresentam problemas quando tentam aprender a ler e a escrever, pouca 

fluência de palavras, escassa habilidade ortográfica, embora sejam inteligentes, rápidas e 

alertas.  

Atualmente, considera-se que as dificuldades na aprendizagem da leitura originam-se, 

principalmente, de déficits na codificação fonológica da linguagem escrita. 

Nesse estudo de caso iremos realizar a Avaliação Neuropsicológica tendo como instrumento 

principal a Escalas Wechsler de Inteligência para crianças (2013), além de outra técnica 

projetiva, sendo realizado no Setor Público de Saúde Mental da Cidade de Bandeirantes, em 

Mato Grosso do Sul. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Zillmer, Spiers e Culbertson (2008), defendem que a avaliação neuropsicológica é um 

método empírico de exame que se aplica a vários contextos, sendo um exame sensível para 

avaliar a integridade do funcionamento cerebral, revelando dificuldades psicológicas ou 

neurológicas.  

Cabe ao Psicólogo (a) a escolha de quais são os métodos, técnicas e instrumentos 

empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura 

científica e nas normativas do Conselho Federal de Psicologia. (CFP, nº 09-2018). Isso 

dependerá das dificuldades apresentadas pela criança, como sintomas e suspeitas de 

diagnósticos anteriores, histórico escolar e outras queixas trazidas pelos genitores, assim na 

Avaliação Neuropsicológica são utilizadas Escalas de Inteligência, que podem ser usados para 

interpretar o raciocínio da criança e outros indicativos (Silver et al., 2006; Rodrigues, 

Zanotto& Argimon, 2015). 

Para o National Institute of Health (Orton Dyslexia Society, apud CAPOVILLA, 

2002), a dislexia se destaca como um dos vários tipos de distúrbios da aprendizagem 

caracterizada por um déficit específico de linguagem. Tais dificuldades surgem na 

decodificação de palavras, gerando falhas nas habilidades de processamento fonológico, 

inesperadas para a idade e outras habilidades cognitivas, não sendo resultantes de um distúrbio 

geral do desenvolvimento ou de problemas sensoriais. 

A participante, uma menina de 9 anos, que está no 4º ano de Ensino Fundamental, em Escola 

Pública. É filha única, ambos os genitores são pais responsáveis, zelam pelo bem estar da 

filha. A mãe procurou atendimento Psicológico para a filha, trazendo uma Solicitação de 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

176 
Avaliação Neuropsicológica, devido a um quadro de hipótese diagnóstica de Dislexia, sendo 

indicada a aplicação da Escala Wechsler de Inteligência para crianças, WISC IV. 

Segundo Salles (2005), o fracasso escolar tem como uma de suas causas mais 

significativas as dificuldades de aprendizagem. Visto que tais dificuldades não sejam de 

origem de déficit intelectual, sensorial ou emocional, porém específicas, como a dificuldade 

de leitura e escrita. Isso foi percebido ao analisarmos os resultados da tabela seguinte: 

 

ESCALA 

Soma dos pontos Ponderados 

Índice Compreensão Verbal 38 

Índice Organização Perceptual 21 

Índice Memória Operacional 17 

Índice Velocidade de Processamento 30 

QI Total 106 

 

 

 

Assim, conforme verificado na Tabela, o QI TOTAL apresentou na faixa média em 

relação aos dados normativos do WISC IV, corroborando a hipótese de diagnóstico de Dislexia, 

o que indica capacidade intelectual preservada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  Neste estudo, a análise realizada utilizou o método qualitativo para a Avaliação 

Neuropsicológica.  Comparando o resultado, a partir das tabelas normativas dos testes, 

apresentou desempenho na média ao esperado para sua faixa etária e escolaridade. Concluindo 

assim, que o QI (Quociente da Inteligência) foi considerado normal, no entanto devido às 

dificuldades de aprendizagem e outros fatores ambientais a sua autoestima está baixa, 

reduzida autoconfiança e a disposição de enfrentar desafios no âmbito intelectual. 

Não foram identificadas comorbidades, relacionadas a déficits de atenção, como TDAH e 

outros. Assim sugere-se uma intervenção multidisciplinar, podendo incluir psicólogos, 

fonoaudiólogos, pedagogos e neuropediatra, delineando um plano de reabilitação, 

delimitando metas a curto, médio e longo prazo, com o objetivo de auxiliar a paciente quanto 

a Dislexia, promovendo maior qualidade de vida.  

Assim a orientação aos pais e professores é fundamental, já que um conhecimento 

mais aprofundado sobre as necessidades da criança resultará em programas de ensino mais 

condizentes com suas peculiaridades, minimizando suas dificuldades. 
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RESUMO 

Análises relacionadas ao processo de desenvolvimento da doença, possibilitam a construção de 

bases na paciente que possibilitem uma maior chance de recuperação, partindo-se do 

pressuposto que o sentimento de acolhimento e identificação proporcionam à paciente uma 

maior base de suporte e apoio. Além disso, é necessário considerar o processo de educação 

básica relacionada ao processo de informação relacionada ao desenvolvimento de conceitos 

essenciais de combate ao câncer de colo de útero. Finalmente, é necessário considerar, a 

importância da atuação efetiva de profissionais de saúde qualificados e direcionados ao 

tratamento humanizado e pleno à paciente. 

Palavras Chaves: Educação. Análise. Estudo. Saúde. Recuperação. 

 

ABSTRACT 

Analyzes related to the disease development process, enable the construction of bases in the 

patient that allow a greater chance of recovery, based on the assumption that the feeling of 

welcome and identification provide the patient with a greater base of support and support. In 

addition, it is necessary to consider the basic education process related to the information 

process related to the development of essential concepts to combat cervical cancer. Finally, it 

is necessary to consider, the importance of the effective effectiveness of health professionals 

implemented and directed to humanized and full treatment to the patient. 

Keywords: Education. Analyze. Study. Health. Recovery. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Considerando-se o câncer cervical como um problema de saúde pública global, a análise 

dos dados concernentes à tal problemática desempenha um papel importante na morbidade e 

mortalidade das mulheres, sendo tais dados um desafio para a política de países em 

desenvolvimento.  

Estatísticas apontam que, ocorrem milhares de novos casos e 270.000 mortes, em todo o 

mundo devido ao câncer cervical de útero, estima-se que em 2030, tal doença cause a morte de 

474.000 mulheres, 95% delas ocorrerão no meio Baixa renda.  

Na América Latina, o câncer cervical é considerado o maior no mundo, equivalente a até 

25% de todos os tipos de câncer em mulheres. No Brasil, o câncer cervical é o terceiro tumor 

mais comum na população Feminino, tendo sido previsto para 2018-2019 16.370 novos casos 

(FAVARO et.al 2019).  



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

179 
 

O processo de adoecimento pelo câncer de colo de útero 

Diversos fatores devem ser considerados, para que se analise os fatores que influenciam o 

desenvolvimento do câncer de colo de útero. Faixas etária, regiões de residência, fatores 

referentes ao início da atividade sexual e fatores associados à genética. 

Questões sociais são um dos principais aspectos alarmantes para a incidência do câncer em 

questão. A mortalidade de mulheres devido ao câncer de útero é amplamente observado, em 

mulheres que residem em países periféricos e subdesenvolvidos. Para Oliveira, Fernandes e 

Galvão (2005), de forma crescente, os índices demonstram a mortalidade causada pelo câncer, 

sendo necessário que se analise a má funcionalidade de programas de rastreamento e prevenção. 

 
Os programas de detecção e prevenção do câncer do colo uterino são considerados de 

baixo custo, tendo em vista que a relação entre o benefício e o custo é nitidamente 

vantajosa, pois a doença, quando detectada precocemente, apresenta alto índice de 

cura. A despeito, no entanto, dos esforços no controle da doença, estes não têm sido 

suficientes para abrandar o aumento da neoplasia, seja por falta de participação da 
população ou por deficiência do próprio programa (OLIVEIRA, FERNANDES E 

GALVÃO 2005). 
 

Além disso, é necessário considerar a transmissibilidade do vírus HPV de formas 

sexuais, que aumentam e alarmam a necessidade de planos de prevenção para desenvolvimento 

na sociedade. Não adicionados ainda, o fato de que o desenvolvimento do câncer de colo de 

útero, desenvolvido diante do contágio sexual, aumenta as chances de desenvolvimento de 

riscos adicionais. 

É crucial que mulheres de idade a partir de 12 anos, estejam aconselhadas e 

conscientizadas a atitudes que devem ser tomadas diante do aparecimento e caracterização de 

sintomas que denunciem o provável desenvolvimento de câncer de colo de útero. A partir de 

uma conduta responsável por parte da população relacionado ao processo de reação e procura 

por assistência, novas formas e abordagens de políticas públicas de saúde podem ser traçadas. 

De acordo com Mulher Consciente (2018) o sintoma mais frequente em mulheres com câncer 

de colo do útero é um sangramento vaginal anormal. 
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Fonte: Mulheres conscientes (2018) 

 

É necessário enfatizar as condutas educativas inseridas no cotidiano de todos os encontros 

de consulta à mulher, e ao mesmo tempo divulgar a importância dos fatores de risco no 

desenvolvimento do câncer de colo uterino e a importância dos exames preventivos regulares. 

Dessa forma, será possível reduzir a incidência de neoplasias. Diante dessa demanda realista, 

recomenda-se a realização de uma campanha de educação continuada para incentivar as 

mulheres a prevenir o câncer do colo do útero o mais rápido possível, reconhecendo que os 

gestores de saúde promovem o acesso das mulheres a esses serviços (Oliveira, Fernandes e 

Galvão 2005). 

A forma de conscientização e educação dispostas na sociedade, corresponderá ao formato 

de busca e interesse, que se despertará na população na procura por serviços de saúde. 

Prognósticos positivos relacionados ao diagnóstico de câncer de colo de útero, podem ser 

traçados em diversos contextos, no entanto é necessário a colaboração de todo um sistema de 

funcionamento. 

A ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis constitui risco adicional de 

carcinogênese cervical. A estas se somam precocidade sexual, número de parceiros e 

paridade. Mencionam-se, também, associação de risco com o tabagismo . 

Independentemente da idade e presença dos diferentes fatores de risco, compete aos 

profissionais de saúde orientar a população feminina quanto à importância da 

realização periódica do Papanicolaou para diagnóstico precoce da doença. Tal atitude 

contribui para o arrefecimento da morbimortalidade por câncer cervical (OLIVEIRA, 

FERNANDES E GALVÃO 2005). 

  Em pesquisa realizada pelos autores Simonsen et.al (2014), foram identificadas as 

ocorrências e maiores reclamações de sintomas de mulheres que desenvolveram o câncer de 

colo de útero. É crucial destacar as seguintes especificações para se analisar os dados e observar 

as ocorrências de forma correta. 
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● Foram entrevistadas 50 mulheres; 

● 31 eram sintomáticas; 

● 19 eram assintomáticas. 

As tabelas a seguir demonstram as queixas relatadas por mulheres que desenvolveram o 

câncer de colo de útero: 

 
Fonte: Simonsen et.al (2014) 
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Fonte: Simonsen et.al (2014) 

 
Fonte: Simonsen et.al (2014) 

  

 Tais dados demonstram as principais queixas analisadas em mulheres que 

desenvolveram a reincidência do câncer de colo de útero. Tais dados permitem o 

desenvolvimento de informações referentes aos sinais que apontam para alerta da paciente, de 

forma que seja possível uma tomada de decisão precoce por parte da paciente, cenário esse que 

aumenta as possibilidades de tratamento eficaz. 

 

Qualidade de vida pós-tratamento 
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Correia et.al (2018) destacam o processo de continuidade da vida normal, pós-tratamento 

de câncer de colo de útero, como um dos principais processos necessários para que se estabeleça 

uma recuperação plena das atividades físicas, cognitivas e psicológicas de uma paciente. 

A avaliação de como a paciente retoma seus hábitos e vida após todo o processo de 

tratamento de um câncer, é essencial principalmente, pela necessidade de planos de 

estabelecimento e construção da identidade da paciente, que devido à processo muitas vezes 

degradante, perde a noção de pertencimento ao meio em que está inserida. 

As modalidades de tratamento causam sequelas ao assoalho pélvico, levando a uma 

série de disfunções associadas especialmente aos sistemas urinário e genital, assim 
como a uma interferência na vida sexual. Ademais, a doença tem impacto 

psicossocial, o qual, junto ao dano físico, leva a uma deterioração da qualidade de 

vida. Maior sobrevivência e possibilidade de cura ou cronicidade têm levado a um 

crescimento no interesse pela avaliação da qualidade de vida de pessoas com câncer, 

com o objetivo de realizar o tratamento a partir de um cuidado humanizado e 

generalizado. Qualidade de vida é geralmente definida como "a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no âmbito do sistema cultural e de valores em que 

vive, e em relação a suas metas, expectativas, padrões e preocupações". O conceito de 

qualidade de vida como um medidor de desfecho em saúde surgiu como parte de um 

cenário de prolongação da expectativa de vida por meio do progresso da medicina 

durante o século XX. Medir a forma como as pessoas estavam vivendo esses anos 

adicionais e com que qualidade, tornou-se necessário (CORREIA et.al 2018) 

  Os efeitos colaterais do tratamento do câncer cervical e da própria doença têm um 

impacto considerável. Portanto, é importante avaliar a qualidade de vida das mulheres que 

recebem tratamento como um desfecho desse tipo para considerar o impacto da doença e de seu 

tratamento. Adquirir conhecimentos para orientar o plano de ação correspondente às reais 

necessidades desses pacientes após o tratamento, é essencial para a proporção de um tratamento 

completo e abrangente.  

 Os índices e expressões dos níveis de retorno e qualidade de vida, são influenciados por 

diversos fatores exteriores ao desenvolvimento próprio da paciente. Tais fatores dependem, por 

exemplo, da base familiar a que a paciente tem acesso, classificação socioeconômica, formação 

educacional e outros fatores pessoais. 

 Um fator a se analisar ainda, é o processo de qualidade de diagnóstico e tratamento, tais 

momentos determinam grande parte da interpretação da paciente sobre a própria condição. 

Oliveira, Fernandes e Galvão (2005) destacam as seguintes declarações de mulheres que 

receberam um diagnóstico de câncer: 

“... o médico disse que era uma feridinha..., mas tirando o útero eu ficava boa, eu acho que ele 

queria me enganar...” (Jezebel) 

“... após o exame, já veio a notícia [diagnóstico] para eu me operar, aí eu fiquei muito nervosa...” 

(Maria) 

“...Eu me senti meio derrubada [triste]” (Elisebe) 
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“... eu fiquei apavorada. Chorei muito, pensava que ia morrer...” (Betânia) 

“... Me senti mal, pois se tivesse me cuidado a tempo não estaria aqui”...(Joquebede) 

(OLIVEIRA, FERNANDES E GALVÃO 2005). 

Tais declarações são essenciais, para que se analise um padrão de reconhecimento da 

paciente sobre si mesma. É essencial que se construa e ofereça um plano de conduta para que o 

profissional de saúde se aproxime da paciente de forma a apoiá-la e proporcionar um suporte 

amplo. 

O enfrentamento demonstra a capacidade da pessoa resolver de imediato os problemas 

surgidos inesperadamente em suas vidas, muitos dos quais contrariam seus objetivos, 
a exemplo da doença e, que exige novas formas de comportamento. A vontade de 

sobreviver às induz a travar árdua batalha, dividida entre cirurgias e longos períodos 

de tratamentos invasivos e prolongados. Nesse processo, a mulher demonstra o quão 

importante teria sido ter priorizado a atenção à sua própria saúde e ter realizado com 

antecedência o exame de Papanicolau. De modo geral, o diagnóstico do câncer tem 

efeito devastador, pois traz a ideia de morte, embora atualmente haja inúmeros casos 

de cura. Traz também o medo de mutilações e desfiguramento provocados pelos 

dolorosos tratamentos, além de incontáveis perdas decorrentes da doença. 

Consequentemente surgem os mais diversos problemas emocionais. Tais problemas 

desencadeados nestas pacientes exigem acompanhamento especializado, sob 

responsabilidade dos devidos profissionais (OLIVEIRA, FERNANDES E GALVÃO 

2005). 

  Oliveira, Fernandes e Galvão (2005) ainda destacam a religiosidade como importante 

aspectos de suporte e auxílio à pacientes diagnosticadas com o câncer do colo do útero, o que 

demonstra a base ampla que diversas mulheres desenvolveram para seguir o tratamento de 

forma mais aceitável e cômoda. Além disso, aspectos familiares são um dos principais aspectos 

que mulheres destacam como importante ferramenta no processo de enfrentamento do câncer. 

 As seguintes declarações são relacionadas a mulheres diagnósticas que declararam suas 

principais ferramentas de força durante o tratamento: 

 

“No começo eu fiquei muito triste, mas todos da minha família me apoiaram...” (Naara) 

“Além de tudo... tem um Deus no céu e ele está sempre olhando para a gente.” (Jezebel) 

“Quando eu recebi a notícia, fiquei triste, mas que seja feita a vontade de Deus.” (Zípora) 

(OLIVEIRA, FERNANDES E GALVÃO 2005). 

  

Percebe-se que, em seu relato, os entrevistados expressaram sua insegurança e 

vulnerabilidade para o futuro. Porém, a fé foi enfatizada no discurso, mostrando que a fé pode 

confortar e aliviar suas dores físicas. As pessoas têm descrito a religião como fonte de apoio e 

conforto nos momentos de dor, pois proporciona paz de espírito diante das adversidades da 

doença. Constitui uma estratégia e é um suporte mental frequentemente utilizado por pacientes 

com tumores malignos. Dessa forma, a fé representa uma força poderosa que pode levar as 
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mulheres a enfrentarem essa doença com base na esperança de cura ou alívio de possíveis dores 

que estão por vir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente dissertação possibilitou uma análise geral de aspectos, relacionados ao 

processo de diagnóstico de uma paciente, fator esse que, como discorrido, é essencial para que 

se possa traçar estratégias de tratamentos mais eficazes diante de um diagnóstico precoce. Além 

disso, foi possível analisar a necessidade do estabelecimento de uma educação básica, 

direcionada para um ensino completo e eficaz dos métodos de proteção de doenças sexualmente 

transmissíveis e de métodos de prevenção e tratamento do câncer de colo de útero. 

 A partir do estabelecimento de campos e núcleos de debates, relacionados ao 

recebimento e métodos de interpretação da doença, por parte de um profissional de saúde e 

também por parte da própria paciente, permite que aspectos ligados à família, fé e suporte 

possam ser difundidos entre as pacientes, permitindo o estabelecimento de uma rede de apoio 

ampla e relevante, no que concerne à eficácia no suporte ao processo de tratamento. 
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RESUMO 

Seguindo o referencial teórico do autor psicanalista inglês Donald Woods Winnicott, este artigo 

é resultado de pesquisa bibliográfica e experiência clínica sobre a importância do ambiente. A 

teoria do Amadurecimento Humano foi embasada nas relações entre a criança, quando nasce, e 

o ambiente em que ela vive que corresponde à sua mãe. Assim o ambiente familiar, o aspecto 

econômico e social é suscetível ao desenvolvimento saudável, ou seja, um ambiente 

“suficientemente bom” contribuirá para o amadurecimento humano. 

Palavras-chave: Ambiente. Amadurecimento humano. Desenvolvimento saudável. 

 

ABSTRACT 

Following the theoretical framework of the English psychoanalyst author Donald Woods 

Winnicott, this article is the result of bibliographic research and clinical experience on the 

importance of the environment. The Human Maturation Theory was based on the relationship 

between the child, when he is born, and the environment in which he lives that corresponds to 

his mother. Thus, the family environment, the economic and social aspect is susceptible to 

healthy development, that is, a “good enough” environment will contribute to human 

maturation. 

Keywords: Environment. Human maturation. Healthy development. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao definir a teoria do amadurecimento pessoal, Winnicott enfatizou que esta inclui “a 

história total da criança até o seu ambiente específico” (Winnicott 1984; 1971 vc, p.14). Como 

pediatra, Winnicott teve oportunidade de observar mães com seus bebês e percebeu que ao 

relatar o modo de vida do filho, não mencionaram o contato íntimo com a mãe. A partir da 
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observação e de tal análise sobre a infância ampliou seu conceito sobre as condições infantis 

primitivas. 

Assim o termo “ambiente” é relevante para sua Teoria, sendo que na Psicanálise ainda 

não era utilizado. Vemos na língua inglesa, a palavra ambiente (environment) é encontrada 

referindo-se 1) às condições nos quais as pessoas vivem, trabalham ou fazem coisas; 2) mundo 

natural, ar e água, no qual pessoas vivem (Oxford Wordpower 2003, p. 226 e 139). 

Em consonância o espaço terapêutico visa dar ao paciente esse acolhimento materno, 

que foi nomeado de “holding”, possibilitando que o caminho da maturidade seja trilhado.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Winnicott formulou uma teoria em que a sexualidade deixa de ser a questão principal, 

como é vista na Psicanálise de Freud, para dar lugar ao percurso do amadurecimento e aos 

processos de integração e de constituição de um si-mesmo unitário, no qual são consideradas a 

tendência inata ao amadurecimento juntamente com a existência contínua de um ambiente 

facilitador. 

Assim, o holding significa o ato de segurar o bebê, de poder transmitir-lhe segurança e 

confiança no mundo externo. Quando o ato de segurar o bebê não é firme e não transmite 

segurança, o bebê pode ter sensações como a de estar caindo para sempre ou estar se 

despedaçando ou um conjunto de sensações às quais Winnicott (1965vf) chamou de agonias 

impensáveis.  

Deve-se reforçar que o conceito de ambiente é peculiar em Winnicott. Serralha (2007) 

explicita uma abordagem singular do ambiente, não só em termos da amplitude, como da 

especificidade e essencialidade, tanto de forma subjetiva para o bebê, como gradualmente 

objetiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sendo que um dos fatores fundamentais na teoria winnicottiana, da clínica com o 

paciente, é a proposta do manejo, em que o ambiente é de fundamental importância, não 

importando muito a interpretação. 

Verifica-se que o comunicar do paciente provoca no analista estados subjetivos afetivos 

que poderão ser reformulados. Percebe-se que a regressão deixa de ser um mecanismo de defesa 

a ser evitado, para se tornar uma oportunidade de experimentar, no setting terapêutico, as falhas 

ambientais na relação primitiva mãe-bebê. 

Com seu holding, o analista poderá entrar em contato com as mais profundas ansiedades 

que aguardam ser experiências na nova provisão ambiental: O paciente regride porque uma 
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nova provisão ambiental permite a dependência absoluta que é necessária para retomar o 

desenvolvimento (Winnicott, 1954/1978). 

É na regressão à dependência absoluta que esses estágios primitivos podem ser 

retomados, com a assistência adequada do analista, que fornecerá a possibilidade de integração, 

com a elaboração das emoções até o momento inomináveis. Assim conclui que o espaço clínico 

busca primeiramente ser “holding”, dando ao paciente a conquista de percorrer os estágios do 

desenvolvimento ressignificando sua história.  
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RESUMO 

A emoção é um composto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre 

um estímulo ambiental. Elas afetam todas as aprendizagens, quanto mais envolvidas forem com 

elas mais mobilizadas são as funções cognitivas da atenção, percepção e memória. O 

responsável por todas as respostas emocionais, comportamentais e de memória em nosso corpo 

é o Sistema Límbico, também conhecido como Cérebro Emocional; sua grande função nos seres 

humanos é coordenar as atividades sociais que possibilitam a continuação da espécie através de 

sua vida em sociedade. As emoções e sentimentos só são possíveis através do bom 

funcionamento desse sistema; desenvolver relações que permitam uma vida em comunidade 

depende da atividade dos neurônios localizados nessas estruturas. As emoções fazem parte da 

evolução da espécie humana e, obviamente, se constituem parte fundamental da aprendizagem 

humana, sem dispor de funções de autorregulação emocional a história da humanidade e da 

aprendizagem seria um caos, pois, as emoções tomariam conta do cognitivo e os seres humanos 

só saberiam agir de forma impulsiva, excitável e eufórica. Eis então, a razão de o porquê o 

cérebro humano integra inúmeros e complexos processos neuronais de produção e de regulação 

das respostas emocionais. O desencadeamento das emoções colabora para a formação de 

memórias, desde que exista suficiente emoção numa determinada experiência somos capazes 

de registrar na memória e de ativá-la posteriormente. A Neurociência compreende o estudo do 

controle neural das funções vegetativas, sensoriais e motoras; dos comportamentos de 

locomoção, reprodução e alimentação e dos mecanismos da atenção, memória, aprendizagem, 

emoção, linguagem e comunicação. Aprender Neurociência é conhecer a forma como nosso 

cérebro interpreta o mundo e como as nossas emoções influenciam nossas reações e nosso 

comportamento. Estudos mostram que os processos cognitivos e emocionais estão 

profundamente entrelaçados e que a compreensão do funcionamento cerebral pode mudar a 

forma como a sociedade se desenvolve, gerando valor e qualidade de vida para todos. O objetivo 

deste trabalho é mostrar que as descobertas da neurociência em relação às emoções humanas 
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podem colaborar com o processo de aprendizagem em geral. Perceber e compreender a 

importância emocional ao longo da vida, pela necessidade de conhecer e entender as questões 

referentes ao desenvolvimento integral do ser humano, levando-se em consideração o 

emocional do indivíduo. Espera-se, ainda, que a multidisciplinaridade das neurociências possa 

enriquecer o aprender; apresentar a natureza das emoções - seus mecanismos e sua relação com 

a cognição; apontar a importância da dimensão emocional na saúde e no bem-estar e abordar 

caminhos para ampliar a percepção, identificação e manejo das emoções na busca do 

autoconhecimento como base para a construção de competências socioemocionais. 

Palavras-chave: Neurociência. Emoções. Autoconhecimento. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

Emotion is a composite of responses and neurals that arise when the brain undergoes an 

environmental stimulus. They affect all learning, the more involved with them the more 

mobilized are the cognitive functions of attention, perception and memory. Responsible for all 

emotional, behavioral and memory responses in our body is the Limbic System, also known as 

the Emotional Brain; its great function in human beings is to coordinate social activities that 

make possible the continuation of the species through its life in society. Emotions and feelings 

are possible through the smooth functioning of this system; develop relationships that lead to a 

life in the community dependent on the activity of neurons in these structures. Emotions are 

part of the evolution of the human species and, obviously, they constitute a fundamental part of 

human learning, without having emotional self-regulation functions, the history of humanity 

and learning would be chaos, because emotions would take care of the cognitive and human 

beings. humans would only know how to act in an impulsive, excitable and euphoric way. Here, 

then, is the reason why the human brain integrates numerous and complex neuronal processes 

of production and regulation of emotional responses. The triggering of emotions contributes to 

the formation of memories, as long as there is enough emotion in a given experience, we are 

able to record it in memory and activate it later. Neuroscience comprises the study of neural 

control of vegetative, sensory and motor functions; locomotion, reproduction and eating 

behaviors, and the mechanisms of attention, memory, learning, emotion, language and 

communication. Learning Neuroscience is knowing how our brain interprets the world and how 

our emotions influence our reactions and behavior. Studies show that cognitive and emotional 

processes are deeply intertwined and that understanding brain functioning can change the way 

society develops, generating value and quality of life for all. The aim of this work is to show 

how the discoveries of neuroscience in relation to human emotions can collaborate with the 

learning process in general. Realize and understand the emotional importance throughout life, 
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due to the need to know and understand the issues related to the integral development of the 

human being, taking into account the individual's emotions. It is also expected that the 

multidisciplinarity of neurosciences can enrich learning; present the nature of emotions - their 

mechanisms and their relationship with cognition; to point out the importance of the emotional 

dimension in health and well-being and to address ways to expand the perception, identification 

and management of emotions in the search for self-knowledge as a basis for the construction of 

socio-emotional competences. 

Keywords: Neuroscience. Emotions. Self knowledge. Learning. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

No desenvolvimento da ciência, pesquisadores sempre demonstraram motivação para 

os estudos das estruturas e do funcionamento do cérebro. Nesse quesito entram algumas 

características peculiares da espécie humana, como as emoções - que sempre são acompanhadas 

de respostas involuntárias, sejam elas hormonais ou musculares, que dependem diretamente do 

sistema nervoso. Devido a este fato, as emoções são resultadas de múltiplos sistemas cerebrais 

e corporais que estão distribuídos por toda estrutura corporal, sendo impossível separar emoção 

de cognição. 

As Neurociências possuem um alto grau de eficiência e influência sobre a humanidade, 

pois, ao entendermos nossas reações a estímulos e situações, conseguimos criar um 

planejamento para preparar melhores ações nos ambientes de trabalho e em nossas vidas. A 

aplicação e entendimento das nuances pertencentes a esse campo de estudo pode ajudar no 

entendimento de como criar recompensas que fortifiquem produtividade no trabalho positivo 

da insegurança psicológica; no estímulo ao autoconhecimento e maior inteligência emocional; 

no investimento correto na criação de rede de contatos e busca por diversidade de pensamentos; 

na capacitação em concentrar-se mais e na criação de condições positivas para se abrir para 

diferentes aprendizados. O conhecimento adquirido através de novas tecnologias nos 

possibilitam criar mecanismos sólidos para melhorar o ambiente de trabalho e desenvolver 

lideranças, gestão, cultura e inovações em geral. 

O pilar fundamental do estudo da Neurociência é a ampliação do autoconhecimento, e 

além das técnicas de filosofia, sociologia, antropologia e outras, esta área de estudo vem 

mostrando seu papel predominante no desenvolvimento e conhecimento do nosso 

comportamento e de como trabalhá-lo positivamente. 

Alguns setores específicos também se utilizam da Neurociência, como, por exemplo, os 

profissionais de engenharia médica - no desenvolvimento de equipamentos e soluções a 
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portadores de necessidades especiais; pode-se citar ainda, profissionais da informática que 

desenvolvem softwares para viabilizar as atividades de pessoas com algum tipo de limitação 

intelectual ou física. Para compreender esse complexo mecanismo, os cientistas consideram a 

forma como funcionam os processos a nível cognitivo, principalmente no que se refere à 

decodificação e transmissão de informação realizadas pelos neurônios, bem como suas 

respectivas funções e comportamentos. 

As finalidades das pesquisas na área da Neurociência são várias, porém, entre elas, 

devem-se dar destaque para o entendimento de como nossas vivências são capazes de alterar o 

cérebro e como interferem no seu desenvolvimento, pois, não é possível proporcionar mudanças 

na vida das pessoas sem entender as bases emocionais do cérebro e seus padrões de 

comportamento. Dessa forma, essa disciplina abrange, entre outros, a inteligência, o raciocínio, 

a habilidade de sentir, sonhar, comandar o corpo e tomar decisões. 

Vê-se, portanto, que a neurociência carrega em sua essência uma ampla bagagem de 

conhecimentos e de abordagens multidisciplinares, o que significa que ela se conecta com 

diversas outras áreas, partindo de saberes e aplicações da Física, Linguística, Comunicação, 

Neuropsicopedagogia, Psicologia, Engenharia, Fisiologia, Biomedicina e outras.   

As emoções podem ser entendidas como distintas reações químicas e neurais, em 

padrões que desempenham circunstâncias no organismo, unidas ao corpo ajudando a preservar 

a vida; possibilita ainda, um melhor entendimento dos aspectos cognitivos de cada indivíduo, 

por isso, conhecê-las são fatores fundamentais para o autoconhecimento.  

As cinco emoções básicas, que nós, seres humanos apresentamos, de acordo com o 

médico e psiquiatra Eric Berne, são: Afeto, Alegria, Tristeza, Raiva e Medo; ele as chamou de 

“emoções autênticas” por possuírem função vital de sobrevivência individual e continuação da 

espécie.  

Berne foi o criador do método Análise Transacional/ “Transactional Analysis” –

informalmente conhecido como AT, método psicológico criado em 1956, que estuda e analisa 

as trocas de estímulos e respostas, ou transações entre indivíduos. 

Trabalhar as emoções são de suma importância para o desenvolvimento integral do 

indivíduo; elas existem desde sempre, são instintivas, porém, há pouco tempo está sendo melhor 

trabalhada. 

Desenhos encontrados por arqueólogos mostram sobre as emoções sentidas por homo 

sapiens do Paleolítico (os chamados “homens das cavernas”), o que retrata o quão “pré-

histórico” são as emoções. Com o surgimento da mitologia e filosofia, com explicações sobre 

os acontecimentos no mundo, começaram investigações mais rigorosas baseadas na razão, 

sendo a filosofia a ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios. A curiosidade 
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humana a respeito da origem e como são formadas as emoções foram estudadas na biologia, 

psicologia e psicanálise, sempre fazendo uma ligação entre mente, razão, emoção, memória e 

cognitivo.  Com o avanço da humanidade e consequentemente o avanço da tecnologia, foi 

possível diversas pesquisas no campo da neurociência e neurobiologia, sempre em busca da 

detenção do conhecimento sobre as emoções, sendo elas relacionadas essencialmente ao 

sistema límbico. 

Somos seres emocionais, movidos pelas emoções, que são comportamentos que fazem 

parte dos nossos comportamentos automatizados (aqueles que já não temos mais que pensar 

para fazer) e, estes são em número bem maior do que os que fazemos realmente 

conscientemente. Daniel Goleman, autor do renomado livro Inteligência Emocional, destaca 

que uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é totalmente descabida. Ele 

enfatiza que a própria denominação Homo Sapiens, “espécie pensante”, é enganosa, pois 

minimiza a influência das emoções no ser humano. Ao contrário do que muitos pensam e dizem, 

somos seres emocionais bem mais que racionais. 

O que difere da emoção é que a emoção é algo que nos faz agir por impulso, pensando 

exclusivamente no bem-estar, na alegria momentânea ou fuga - ela nos faz chorar, sorrir e sentir, 

entre outros, é o sentimento que aflora sem que sejamos racionais. Já a razão é o agir com 

pensamento específico, é pensar no amanhã e nas consequências de uma decisão ou ação - razão 

nos coloca um freio, um filtro para que saibamos a hora certa de agir e falar. 

Neste duelo razão/emoção, as mensagens chegam ao cérebro, são processadas e seguem 

por vias que lhe deem um significado emocional, passando pelas estruturas límbicas e 

acarretando tomada de decisões. As principais estruturas envolvidas são o córtex visual 

occipital, a amígdala e circuitos hipocampais relacionados às memórias e ao córtex pré-frontal. 

Porém, a tomada de decisão necessita de mecanismos emocionais previamente vividos, para 

que criem respostas externas motoras e autonômicas. No entanto, razão e emoção não se 

separam, não é possível pensar apenas racionalmente em uma situação, da mesma forma que 

também não é possível pensar apenas emocionalmente. 

Estudos da Neurociência mostram que os processos cognitivos e emocionais estão 

profundamente entrelaçados; o neurocientista António Damásio diz que a emoção é parte 

integrante do processo de raciocínio; para ele, a emoção tem funcionado no decorrer da 

evolução de modo a fazer os seres humanos agirem de maneira inteligente sem ter que pensar 

com inteligência.  

Vários estudos têm abordado as emoções e a sua importância no controle do 

comportamento, incluindo as funções mentais superiores como a percepção, aprendizagem, 

memória e inteligência. Para os que trabalham com emoção e cognição é gratificante constatar 
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que o debate sobre o tema atravessou a barreira dos laboratórios e passou a fazer parte do 

cotidiano de um público mais amplo. 

Uma das teorias mais influentes atualmente no estudo das emoções é a teoria da 

avaliação cognitiva das emoções; autores como Magda Arnold, Richard Lazarus, Klaus 

Scherer, Stanley Schachter, Nico Frijda e Jerome Singer argumentam que a avaliação cognitiva 

de um determinado evento pode determinar a reação emocional que teremos a ele. Assim sendo, 

automaticamente avaliamos os estímulos ao percebê-los e reagimos emocionalmente a cada um 

deles.  

Vários cientistas como, FREUD, 1976; MASLOW, ROGERS, 2002; PERLS, 1988; 

JUNG, 2002; FRANKL, 2006; WEIL, 2005; WILBER, 2004, que refletiram e discutiram quanto 

a natureza humana e suas possibilidades de crescimento a partir do processo de 

autoconhecimento e aprendizagem, viam o uso da reflexão, percepção, individuação, razão, 

intuição e/ou emoção. 

Enquanto diferentes perspectivas são discutidas para explicar o funcionamento e a 

natureza das emoções, os estudos neurocientíficos avançaram solidamente nas últimas décadas 

e, continuam avançando.  Assim, cada vez mais tem sido integrado o conhecimento sobre as 

interações fisiológicas e as avaliações cognitivas para a ocorrência e expressão das reações 

emocionais. 

 

Do meu ponto de vista, o que se passa é que alma e espírito, em toda a 

sua dignidade e dimensão humana, são os estados complexos e únicos 

de um organismo. Talvez a coisa que se torna mais indispensável 

fazermos, enquanto seres humanos, seja a de recordar a nós próprios 

e aos outros a complexidade, a fragilidade, a finitude e a singularidade 

que nos caracterizam. 

  António Damásio. 

 

NEUROCIÊNCIA 

Campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso - formado por cérebro, 

medula espinhal e nervos periféricos; que são os objetos de pesquisa dos neurocientistas. O 

sistema nervoso central é responsável por receber e processar informações, sendo constituído 

pelo encéfalo e medula espinal, que estão protegidos pelo crânio e coluna vertebral, 

respectivamente. Ambas estruturas são reforçadas por três lâminas conjuntivas, denominadas 

de meninges. Este sistema é composto por tecido nervoso e pode ser dividido em sistema 

nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo 

e medula espinhal e, o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e nervos. 

Por muito tempo, a neurociência ficou mais restrita ao aspecto biológico, isto é, aos 

comandos dados pelo cérebro, transportado e executado por outras partes do organismo. Isto 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

195 
ocorreu, devido às sociedades não relacionarem o cérebro diretamente à consciência humana, 

que exerce grande influência na postura, pensamentos, desejos e até necessidades. Todavia, 

uma vez que o cérebro se tornou protagonista em eventos e experimentos, ficou clara sua 

ligação e correlação com a consciência, provocando uma série de questionamentos a respeito 

do seu papel nas decisões humanas. E, foi assim que a Neurociência ganhou ainda mais 

relevância, já que tem potencial para explicar, além das reações do corpo, as manifestações da 

mente. 

A Neurociência, normalmente é estudada por diversos profissionais de diversas áreas; 

essa ciência pode ser dividida em cinco grandes grupos, sendo neurociências molecular, celular, 

sistêmica, comportamental e cognitiva. 

= Neurociência Molecular - responsável pelo estudo de moléculas que têm importância 

funcional e suas possíveis interações no sistema nervoso. 

= Neurociência Celular - estuda as células que compõem o sistema nervoso, suas estruturas e 

funções. 

= Neurociência Sistêmica - estuda as possíveis ligações entre os nervos do cérebro -  chamadas 

de vias e, diferentes regiões periféricas, também são considerados os grupos celulares situados 

nestas vias. 

= Neurociência Comportamental - estuda as estruturas que estão relacionadas ao 

comportamento ou a fenômenos como ansiedade, depressão e sono. É um ramo bastante 

próximo da psicologia comportamental, e volta suas atenções para as relações interpessoais, 

desde os sentimentos, formas de pensar e reflexos do ambiente no comportamento humano. De 

maneira mais ampla, a neurociência comportamental tenta explicar como os diferentes 

processos mentais desencadeiam os padrões automáticos que adotamos como resposta para 

diferentes situações. É uma ciência que busca compreender como os processos mentais - 

sentimentos, pensamentos e emoções -  interferem em todos os nossos comportamentos, sejam 

eles voluntários ou não. Dedicada a entender o que está por trás da conduta humana, foca nos 

fenômenos da mente, individualidades como a formação da personalidade e da memória. Ela 

observa a consciência e de que maneira o inconsciente afeta as decisões tomadas por cada 

indivíduo, envolvendo questionamentos profundos e relativos à identidade das pessoas, 

fornecendo assim, uma ampliação do autoconhecimento. 

= Neurociência Cognitiva – refere-se a todas as capacidades mentais relacionadas à inteligência, 

como, linguagem, memória, autoconsciência, percepção, autoconhecimento, atenção e 

aprendizado, entre outras. 

A Neurociência é o campo que atua no estudo do comportamento do nosso cérebro, 

desde sua formação e estrutura, passando pelo funcionamento e desenvolvimento das atividades 
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mentais até as conexões com as formas com que nos comportamos. É recorrente a ideia de que 

o cérebro humano é um excelente decodificador de “sinais emocionais” (Damásio, 2004; 2011) 

e, sem tal artifício, seria provável que a espécie humana já tivesse sido extinta.  

Almada (2012) aponta que o cérebro, através da percepção visual, categoriza e interpreta 

de forma automática e inata expressões e significações emocionais provindas do mundo externo 

a partir das interações sociais; semelhante a Eagleman (2012), pois, para este, os programas 

inatos são herdados pelo cérebro para a resolução de problemas imediatos. Do mesmo modo, 

Adolphs (2003), afirma que as interações entre experiências e percepções emocionais de 

expressões faciais fazem parte das principais estruturas para se entender as funções sociais do 

cérebro, o que também nos fornece importantes insights sobre os mecanismos gerais das 

relações de interação e integração entre processos cognitivos e emocionais. Sendo assim, ações 

concernentes às experiências e percepções emocionais ocorrem de forma automática quando 

interagimos com pessoas ou situações no dia a dia. Ações que envolvem perigo ou ameaças 

acionam instintos básicos de sobrevivência e são realizadas sem a intervenção significativa de 

nossos processos cognitivos.  

O fato de nossas emoções serem programas de ação complexos e em grande medida 

automatizados, (Almada, 2012) justifica a definição de que nossas respostas a estímulos 

emocionais sejam processos automatizados e implícitos em nossa maneira de agir; porém, não 

significa que todas as respostas a estímulos emocionais estão “fora da rota” de nossos estados 

conscientes. Sobre isso e com base em Tamietto e Gelder (2010), Almada afirma que: 

O reconhecimento de informações/sinais emocionais pode ocorrer a 

partir de uma maneira mista, sem delimitações claras entre a 

deliberação e o automatismo, entre a percepção explícita e a implícita, 

entre a voluntária e a involuntária, ou seja, de modo que não saibamos 

distinguir percepção consciente de não consciente. Seja por meio das 

formas de percepção completamente automáticas, seja por meio das 

formas parcialmente automáticas, é apenas por meio da capacidade de 

aprendermos informações/sinais emocionais de maneira implícita, 

involuntária e não consciente que conseguimos agir rapidamente em 

situações reais ou potenciais de perigo e ameaça. Em termos mais 

simples, mecanismos básicos de sobrevivência não costumam envolver 

processos deliberativos, mas, respostas corporais e ajustes 

comportamentais involuntários e automáticos. (Almada, 2012, p. 41). 

 

Fundamentado em pesquisas experimentais que envolveram os mecanismos emocionais 

do cérebro, o neurocientista Joseph LeDoux (1996), considerado nos meios acadêmicos por 

seus estudos que sintetizam o papel que certos processos neurofisiológicos exercem sobre nossa 

percepção emocional, defende que é com base na percepção de estímulos emocionalmente 

significativos que possivelmente fundamentamos nossas relações sociais. O neurocientista 
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estabelece seis princípios gerais sobre a natureza da percepção em processos cognitivos 

conscientes e em processos emocionais não conscientes, defendendo certa concepção sobre 

como avaliamos e identificamos a significação emocional de estímulos com significativa 

valência emocional: 

1- Estabelece que “podemos perder a capacidade de apreciar a significação emocional de certos 

estímulos sem nenhuma perda da capacidade de perceber esses estímulos como objetos” 

(LeDoux, 1996, pp. 69-70). Este princípio estabelece uma distinção entre componentes 

cognitivos e emocionais da percepção, referindo-se ao fato de que nossa capacidade de 

percepção emocional pode ser prejudicada por lesões ou disfunções cerebrais sem que isso 

implique prejuízo para nossa percepção consciente e cognitiva. 

2- Atesta que “o significado emocional dos estímulos pode começar a ser apreciado pelo cérebro 

antes de o sistema perceptual ter processado totalmente o estímulo”, daí o fato de ser “realmente 

possível ao cérebro saber se alguma coisa é boa ou má antes de saber exatamente o que é” 

(LeDoux, 1996, pp. 69-70); assim sendo, como consequência do primeiro princípio, o segundo 

apenas confirma que o cérebro tem a habilidade de percepção emocional antes de qualquer coisa 

ter passado pelo crivo da consciência via processos da cognição. 

3- Fundamenta que os mecanismos do cérebro, por meio dos quais as “memórias da significação 

emocional dos estímulos são registradas, armazenadas e recuperadas, são diferentes dos 

mecanismos através dos quais as memórias cognitivas dos mesmos estímulos são processadas” 

(LeDoux, 1996, pp. 69-70); este princípio estabelece que os processos perceptuais que 

fundamentam memórias emocionais não se confundem com aqueles que engendram memórias 

cognitivas. 

4-  LeDoux (1996) estabelece que os “sistemas que realizam apreciações emocionais são 

diretamente conectados com os sistemas envolvidos no controle das respostas emocionais” 

(LeDoux, 1996, pp. 69-70). O que o neurocientista indica é que uma vez que a apreciação é 

realizada por esses sistemas, as respostas ocorrem automaticamente. Assim, os “sistemas 

envolvidos em processos cognitivos não são hermeticamente acoplados com o sistema de 

controle de resposta” (LeDoux, 1996, pp. 69-70). A conexão direta entre apreciações 

emocionais e sistemas de controle de respostas emocionais ocorre por vias diferenciadas das 

vias que envolvem percepções cognitivas; assim, o sistema de controle de respostas emocionais 

é automático e não consciente, uma vez que o da deliberação consciente implica respostas 

conscientes e não automáticas. 

5-  O neurocientista expõe que “a ativação dos mecanismos de apreciação estreita as opções de 

resposta para as poucas escolhas que a evolução sabiamente nos forneceu para conexão com 

um específico mecanismo de apreciação” (LeDoux, 1996, pp. 69-70), ou seja, por meio de 
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nossos processos não deliberativos, nosso organismo considera úteis apenas as opções que 

assegurarão a manutenção dos níveis homeostáticos, reduzindo a um número mínimo nossa 

possibilidade inicial de escolha. 

6- LeDoux estabelece a “ligação dos mecanismos de apreciação com os sistemas de controle de 

resposta” (1996, pp. 69-70), o que significa que, os “mecanismos de apreciação detectam um 

evento significativo, sua programação e até mesmo a execução de um ajuste de respostas 

apropriadas que ocorrerão”.  Isso denota que as sensações corporais usualmente acompanham 

apreciações que, quando acontecem, são apenas uma parte da experiência consciente das 

emoções, isto é, apenas uma parte das respostas emocionais que envolvem sensações corporais 

necessárias chega à consciência. Segundo os princípios estabelecidos por LeDoux (1996), a 

maioria de nossas respostas emocionais é automática e, portanto, não consciente - as respostas 

corporais não conscientes são majoritariamente respostas mecânicas a estímulos externos de 

percepção emocional do ambiente. 

Charles Darwin (1872/1965) já confirmava a ideia de que a rápida identificação e 

avaliação de estímulos com valência emocional em animais poderia agregar como função 

biológica imprescindível à resposta rápida involuntária e não consciente a estímulos externos.  

O tema da percepção emocional traz consigo a ideia de que nossas respostas sensitivas 

não se resumem às respostas conscientes partindo de nossos processos deliberativos, pelo 

contrário, na compreensão de nossas relações complexas e de nossas interações com o meio, 

respostas emocionais, têm por objetivo responder sensitivamente e de forma automática a 

estímulos, visando resolver problemas imediatos com maior eficiência e sem a extrema 

necessidade de ativar nossos processos conscientes;  processos estes, que já estão instalados em 

nossas redes neurais (Nicolelis, 2011) e, por isso, são considerados inatos e não conscientes 

(LeDoux, 1996; Eagleman, 2012). 

Como todas as grandes áreas, a Neurociência teve grandes cientistas que mudaram o 

rumo da humanidade e da medicina com suas descobertas. 

Atualmente, especialistas dão crédito a uma das maiores teorias de Sigmund Freud - o 

inconsciente - definido como um banco que reúne todas as memórias e combinações entre elas. 

A consciência é um dos maiores mistérios estudados pela Neurociência, diferentemente do que 

se acreditava, ela não é um objeto ou local do cérebro e, sim, um processo de fluxos distribuídos 

por várias regiões cerebrais, que usa a imaginação para criar narrativas paralelas ao momento 

presente. Com base nesses conhecimentos, começaram a surgir experimentos verificando a 

eficácia de treinar a atividade cerebral com finalidades distintas, relacionadas à terapia e 

reabilitação; a exemplo de Jill Taylor, cientista que curou o próprio cérebro. 
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A Neurociência, sendo um campo de pesquisa de extrema complexidade, está sempre 

em pauta e em evolução por se tratar do sistema nervoso e suas implicações na vida de um 

indivíduo. Ela abrange muitas áreas do conhecimento, a partir do momento em que o cérebro 

se torna o foco em comum de todas as neurociências. De estudo contínuo, ocupa-se em estudar 

o sistema nervoso, visando desvendar seu funcionamento, estrutura, desenvolvimento e 

eventuais alterações que possam sofrer.  Entender as regiões cerebrais, saber qual área é 

responsável por determinadas funções, nos faz ter vistas para abordagens de intervenções 

possíveis a serem realizadas. Devido à importância dos campos de estudo da Neurociência para 

a evolução da humanidade, há uma forte tendência de que essa área continue crescendo cada 

vez mais. 

Uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é 

lamentavelmente míope. A própria denominação Homo sapiens, a 

espécie pensante, é enganosa à luz do que hoje a ciência diz acerca do 

lugar que as emoções ocupam em nossas vidas.  

Daniel Goleman 

 

 

SISTEMA LÍMBICO 

Conhecido também, como cérebro emocional, responde pelos comportamentos 

instintivos, pelas emoções profundamente enraizadas e pelos impulsos básicos como, sexo, ira, 

prazer e sobrevivência; ele forma um elo entre os centros de consciência superiores no córtex 

cerebral e o tronco encefálico, que regula os sistemas corporais. É um conjugado estrutural 

localizado no cérebro de mamíferos, abaixo do córtex é responsável por todas as respostas 

emocionais; podendo interferir diretamente no processo de aprendizagem. Este sistema é 

composto por uma série de estruturas nervosas que são elementos do sistema nervoso central e 

se localizam, na sua grande maioria, no encéfalo; porém, as emoções estão ligadas a outros 

tecidos e sistemas, com distribuição por todo o corpo. 

Acredita-se que o sistema límbico tenha se originado por meio da emergência evolutiva 

dos mamíferos da antiguidade, devido a modificações do sistema nervoso autônomo -  que 

comanda procederes imperativos à sobrevivência dos mesmos. Este sistema, envolve as 

estruturas relacionadas às emoções - comportamentos sexuais, de aprendizagem, memória, 

motivação e determinadas respostas homeostáticas; sua função mais conhecida é de regular os 

processos emocionais, porém, regula ainda, o sistema nervoso autônomo e os processos 

motivacionais, essenciais à sobrevivência da espécie e do indivíduo, como fome, sede e sexo. 

Alguns elementos do sistema límbico estão ligados diretamente ao mecanismo da memória e 

aprendizagem e participam da regulação do sistema endócrino. 
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A principal função do Sistema Límbico é a assimilação de informações sensitivo-

sensoriais com as circunstâncias psíquicas internas, havendo uma atribuição de conteúdo 

afetivo a tais estímulos, onde a informação é registrada e associada às memórias pré-existentes, 

levando à elaboração de respostas emocionais adequadas conscientes e/ou vegetativas. A sua 

descoberta começou através do anatomista James Papez, que tentava localizar no sistema 

nervoso as bases ligadas às emoções. Papez percebeu que as regiões eram conectadas, formando 

um circuito, conhecido hoje, como “Circuito de Papez”. 

Para estudar as diferentes emoções que o ser humano é capaz de sentir é necessário 

entender as estruturas relacionadas a esses sentimentos. Darwin em seu livro publicado em 

1872 “The expression of the emotions in man and animals" comparou os tipos de expressões 

em diferentes animais. Desde então houveram diversas contribuições científicas a fim de 

elucidar o funcionamento fisiológico e, uma delas foi a de James Papez, um importante 

cientista, que contribuiu para os conhecimentos atuais sobre o sistema. Em seus estudos ele 

tentava correlacionar as estruturas emocionais no sistema nervoso às bases ligadas à emoção; 

ele foi o responsável por constatar que as estruturas constituintes do sistema límbico estavam 

ligadas entre si, formando o Circuito de Papez. Este circuito, também se relaciona com a 

memória.   

Em 1937 James Papez concretizou o Circuito de Papez como o condutor das emoções, 

e não os centros cerebrais. De acordo com ele, há quatro estruturas conectadas: Hipotálamo, 

Núcleo Anterior do Tálamo, Giro Cingulado e Hipocampo. O circuito seria o atuante ativo no 

mecanismo das funções emotivas e expressões periféricas. No mesmo ano em que Papez 

publicou seu famoso trabalho relacionando as estruturas límbicas com as emoções, dois 

cientistas, H. Klüver e P. Bucy, publicaram um trabalho experimental que veio confirmar as 

ideias de Papez. Estes autores fizeram uma ablação bilateral da parte anterior dos lobos 

temporais em macacos Rhesus, lesando algumas estruturas respeitáveis do sistema límbico, 

como o hipocampo, o giro para-hipocampal e o corpo amigdalóide. Esta cirurgia resultou na 

maior modificação do comportamento de um animal até hoje obtida após um procedimento 

experimental. Estas alterações de comportamento são conhecidas como síndrome de Klüver-

Bucy e consistem em: 

* Domesticação completa dos animais, que comumente são selvagens e agressivos; 

* Perversão do apetite; 

* Agnosia visual, manifestada pela incapacidade de reconhecer objetos ou mesmo animais que 

antes causavam medo, tais como cobras e escorpiões; 

* Tendência oral, manifestada pelo ato de levar à boca todos os objetos que encontra, (inclusive 

os escorpiões); 
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* Tendência hipersexual, levando os animais a tentarem consecutivamente o ato sexual com 

seres do mesmo sexo ou de outra espécie ou, ainda, a se masturbarem continuamente. 

*Quadros semelhantes a estes já foram observados no homem, em consequência da ablação 

bilateral do lobo temporal, como recurso terapêutico para formas agressivas de epilepsia. 

A agnosia visual que ocorre na síndrome de Klüver-Bucy resulta de lesão das áreas 

visuais de associação, localizadas no córtex do lobo temporal; todos os demais sintomas que 

ocorrem nessa síndrome são consequência de lesões estruturais do sistema límbico, em especial 

do corpo amigdalóide ou amígdala.   

A amígdala conduz e controla as ações emotivas de ordem elevada, como a afeição, 

amizade ou o amor. Ela possui papel vital para a preservação pessoal de um indivíduo, já que é 

o centro de identificação de perigo. Assim como a amígdala, o hipocampo é ligado em primeira 

linha com acontecimentos fenomenais da memória, porém, quando os hipocampos são 

danificados, a memória não mais pode ser preservada. 

Quanto à estruturação cerebral na formação das emoções, alguns componentes mais 

relevantes do Sistema Límbico são Tronco Cerebral, Hipocampo, Área Tegmental Ventral, 

Amígdala, Tálamo, Hipotálamo, Septo, Giro Cingulado e Área Pré-Frontal. 

● Tronco Cerebral: Região encarregada por reações emocionais e apenas respostas 

automáticas de alguns vertebrados como répteis e anfíbios. As estruturas abrangidas são a 

formação reticular e o locus ceruleus - massa concentrada de neurônios secretores de 

norepinefrina; mesmo em humanos, essas primitivas estruturas continuam participando 

não só dos dispositivos de alerta, vitais para a sobrevivência, mas também para a 

estabilidade da fase vigília-sono. 

● Hipocampo: Comprometido com os acontecimentos da memória de longa duração. 

Quando os hipocampos (direito e esquerdo) são devastados, nada mais se registra na 

memória. Um hipocampo ileso permite ao animal que compare condições de ameaças 

atuais com experiências passadas similares, permitindo-lhe, assim, eleger a melhor 

alternativa a seguir, garantindo, sua preservação. 

● Área Tegmental Ventral: Classe de neurônios situados em uma parte do tronco cerebral. 

Sendo que, uma parte dele secreta dopamina. O disparo instintivo ou a instigação elétrica 

dos neurônios da região dopaminérgica na via mesolímbica constroem sensações de 

prazer, algumas semelhantes ao orgasmo. Indivíduos que apresentam, por deficiência 

genética, diminuição no número de receptores das células neurais dessa área, tornam-se 

inaptos de se sentirem recompensados pelas satisfações banais da vida e, procuram 

alternativas prazerosas irregulares e prejudiciais, por exemplo, alcoolismo, drogas pesadas 

como cocaína e compulsividade por alimentos doces e pelo jogo desenfreado. 
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● Amígdala: O extermínio experimental das amígdalas – que são duas, uma para cada um 

dos hemisférios cerebrais, faz com que o animal se torna dócil, sexualmente 

discriminativo, afetivamente descaracterizado e indiferente às circunstâncias de perigo. O 

estímulo elétrico dessas estruturas irá gerar crises de violência e agressividade. Em 

humanos, a lesão da amígdala faz, entre outras coisas, com que a pessoa perca o sentido 

afetivo da percepção de uma informação vinda de fora, como a visão de alguém conhecido, 

por exemplo. Ela sabe quem está vendo, mas não sabe se gosta ou não da pessoa em 

questão. A amígdala está situada na profundidade de cada lobo temporal anterior, atuando 

intimamente com o hipotálamo. É o centro indicador de perigo, gerando medo e ansiedade 

- inserindo o animal em ambiente de alta tensão e atenção; onde deverá se preparar e 

armar-se para luta e/ou fuga. 

● Tálamo: Duas massas neuronais situadas na profundidade dos hemisférios cerebrais; 

localizado no diencéfalo, entre o córtex cerebral e o mesencéfalo, está organizado em 

núcleos de neurônios. A relevância dos núcleos na regulação da conduta emocional, 

provavelmente deriva, não de uma movimentação própria, e, sim, das conexões com 

outras estruturas do sistema límbico. O núcleo dorso-medial se articula com as estruturas 

corticais da área pré-frontal e com o hipotálamo. Os núcleos anteriores acoplam-se aos 

corpos mamilares no hipotálamo e através destes, via fórnix, com o hipocampo e o giro 

cingulado. 

O Tálamo é também, uma região de grande importância funcional atuando como estação 

de retransmissão para os principais sistemas sensitivos (exceto a via olfatória). Está ainda 

implicado no controlo da motricidade, no comportamento emocional e no grau de 

ativação do córtex. Suas principais funções são: Transmissão de impulsos sensitivos 

originários da medula espinhal, do cerebelo, do tronco encefálico e de outras regiões do 

cérebro até o córtex cerebral; Desempenha função respeitável na cognição/obtenção de 

conhecimentos e na consciência e, Ajuda na regulação das atividades autônomas. 

● Hipotálamo: É uma região do diencéfalo localizada abaixo do tálamo e acima da hipófise, 

essa estrutura constitui um centro de controle do organismo com a primordial incumbência 

de manter a homeostase, ou seja, manter a estabilidade da qual o organismo necessita para 

realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. O hipotálamo regula o 

metabolismo partindo da sua ação sobre os centros de comandos de diversas funções do 

organismo. Além disso, essa região do cérebro controla o sistema endócrino, agindo 

diretamente sobre a glândula hipófise e indiretamente sobre outras glândulas. O 

hipotálamo exerce ainda, ação nas emoções, mantendo caminhos de comunicação integral 

com sistema límbico. As partes laterais do hipotálamo aparentam envolvimento com o 
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prazer e a raiva, ao passo que a porção mediana parece estar mais voltada à aversão, ao 

desprazer e à tendência ao riso incontrolável. Outras funções do hipotálamo são: Controle 

da pressão sanguínea; Controle da diurese; Controle da temperatura corporal; Controle da 

fome e da sede; Controle das emoções, como raiva e prazer; Controle dos hormônios da 

adeno hipófise, estimulando-a ou inibindo-a por meio da ação dos hormônios de liberação 

e de inibição produzidos pelo hipotálamo. Alguns desses hormônios são: hormônio 

tireotrófico (TSH), hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH); 

Produção de hormônios da neuroipófise (ADH, hormônio antidiurético) e, Controle do 

sistema nervoso autônomo. 

Quando os sintomas físicos da emoção surgem, a ameaça que produzem, retorna, via 

hipotálamo, aos centros límbicos e, destes, aos núcleos pré-frontais, aumentando, por um 

mecanismo de retorno negativo, a ansiedade, o que pode gerar situação de pânico. 

● Septo: Situado à frente do tálamo, por cima do hipotálamo. A excitação de diferentes 

partes causa variados efeitos comportamentais. Nesta área septal, também estão 

localizados os centros do orgasmo; por isto, esta região se conecta com as sensações de 

prazer, principalmente, as associadas às experiências sexuais. 

● Giro cingulado: Localizado na face medial do cérebro entre o sulco cingulado e o corpo 

caloso - feixe nervoso que liga os 2 hemisférios cerebrais. Há ainda muito a se conhecer 

sobre esse giro, sabendo-se, até o momento, que a sua porção frontal coordena visões com 

memórias agradáveis de emoções anteriores. Esta região participa, ainda, da reação 

emocional à dor e da regulação da conduta agressiva. A ablação do giro cingulado – 

cingulectomia, em animais selvagens, doméstica-os totalmente. 

*A área pré-frontal não faz parte do Lobo Límbico tradicional, porém, suas profundas conexões 

com o tálamo e a amígdala, entre outras, explicam a importância fundamental que realiza na 

expressão dos estados afetivos. Quando o córtex pré-frontal é danificado, o indivíduo perde o 

senso de suas responsabilidades sociais (lesões orbitofrontais), bem como a capacidade de 

concentração e de abstração (lesões dorsolaterais). Em alguns casos, a pessoa mantém intactas 

a consciência e algumas funções cognitivas como a linguagem, porém, falta-lhe habilidades 

para resolução de problemas, mesmo os mais compreensíveis. Quando se praticava a lobotomia 

pré-frontal para tratamento de certos distúrbios psiquiátricos, os pacientes iniciavam um estado 

de "tamponamento afetivo", não mais evidenciando quaisquer sinais de alegria, tristeza, 

esperança ou desesperança. Vê-se, portanto, que essa área é essencial para possibilitar 

afetividade. 

*Outra área que deve ser citada é o sistema olfativo, pois apresenta uma compatibilidade 

considerável com o sistema límbico. Os impulsos olfativos lançam-se diretamente para a área 
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cortical (córtex olfativo), sem passagem precedente pelo tálamo; o córtex olfativo divide-se em 

primário e em secundário, sendo que ambos apresentam estruturas pertencentes ao sistema 

límbico. 

Os estados emocionais podem envolver diversas áreas do sistema límbico, sendo 

algumas estruturas ativadas e outras inibidas simultaneamente, como, a alegria e a raiva - uma 

provoca a ativação de regiões como gânglios basais, estriado ventral e putâmen e, a outra, 

refere-se à excitação do hipotálamo posterior. O sistema límbico é definido como o sistema dos 

trabalhos em rede do cérebro, responsável por controlar movimentações e as formações 

emocionais da memória. Um sistema límbico disfuncional é associado com muitas 

manifestações clínicas, a exemplo de Epilepsia, Alzheimer, Ansiedade, Esquizofrenia, 

Depressão, TDAH e Problemas de Memória recente ou de longa duração, entre outros. 

As emoções são tão importantes no nosso dia-a-dia, que qualquer inadequação nas 

reações emocionais é percebida por todos; as expressões emocionais indevidas são evidentes 

mesmo para pessoas leigas. A expressão correta das emoções é tão importante para uma 

interação social bem-sucedida que as utilizamos como uma das principais formas de 

comunicação não-verbal. 

As definições de emoção são amplamente debatidas, mas, nenhuma delas é aceita de 

forma unânime pelos cientistas que trabalham na área. A série de adjetivos que usamos no nosso 

dia-a-dia para nos referirmos às nossas emoções e às dos outros, como Alegria, Tristeza, 

Depressão, Medo, Ansiedade, Bem ou Mal-humorado, Irritado, etc.; não diz respeito apenas às 

“emoções” para alguns autores, pois, as emoções, juntamente com os humores, compõem uma 

categoria mais ampla - os afetos e,  afetos são fenômenos complexos que influenciam o nosso 

comportamento e interações sociais, englobando as emoções, motivações, sentimentos e 

humores. 

Com o avanço de novas técnicas psicofisiológicas e de neuroimagem, nas últimas 

décadas, o estudo das emoções têm se revitalizado e encontrado na neurociência uma 

abordagem norteadora para testar hipóteses que há muito tempo são discutidas por cientistas e 

filósofos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                   

A Neurociência é a parte da ciência que estuda o sistema nervoso central e suas 

funcionalidades como, estruturas, funções, mecanismos moleculares, aspectos fisiológicos e 

patológicos; estudando ainda, as capacidades mentais do ser humano. O SNC é responsável por 

estruturar as atividades do corpo humano, sejam elas voluntárias ou não. 
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A partir do momento em que o cérebro se torna o foco em comum de todas as 

neurociências, a mesma abrange muitas áreas do conhecimento. Os estudos sobre Neurociência 

cresceram gradativamente desde a segunda metade do século XIX, era conhecida apenas por 

experiências vividas e não por teorias e métodos científicos. Houve, então, a necessidade e a 

curiosidade de estudiosos se aprofundarem numa área desconhecida - a construção das 

emoções, porém, é um assunto inacabado, pois, muitas descobertas podem e devem ser 

acrescentadas. 

A Neurociência é uma ciência multidisciplinar, reunindo diversas especialidades, com 

o objetivo de investigar o comportamento, os mecanismos de aprendizado e a aquisição de 

conhecimento humano. Seu foco central é o cérebro, com um sistema bastante complexo e que 

até hoje, apesar dos avanços nas pesquisas relacionadas a ele, ainda surpreende toda a 

humanidade com as descobertas e os mistérios que o envolvem. 

Todos os processos mentais têm influências físicas e as questões físicas alteram o 

indivíduo a nível emocional e, quando falamos em emoções, estamos falando especificamente 

de um agrupamento de respostas químicas, que têm como base as memórias emocionais 

construídas a partir do surgimento de caminhos neurais, basicamente gerados quando ainda se 

está no útero; sendo assim, quando o bebê nasce já traz consigo certa quantidade de  carga 

emocional - denominada de emoções básicas, mas, somente ao longo da vida, a partir das 

experiências adquiridas, que este indivíduo vai desenvolver suas próprias maneiras de lidar e 

interagir com cada emoção, pois, cada ser humano responde de diferentes formas às situações 

vividas. Memórias, pensamentos, ações, sentimentos, imaginações, linguagens e percepções, 

entre outros, que têm a sua ascendência na mente humana, são incansavelmente analisados, com 

o objetivo de entender o porquê se reage de determinada forma a alguns estímulos. 

O Sistema Límbico é o principal objeto de estudo relacionado às emoções e, ao estudá-

lo, podemos perceber que muitas de suas estruturas ainda não são totalmente compreendidas 

pela ciência, necessitando de maiores estudos. Temos uma noção da complexa relação existente 

entre seus componentes, visto que duas ou mais estruturas podem se relacionar para gerar uma 

complexa relação, por exemplo, a amígdala conduz e controla as ações emotivas de ordem 

elevada, como a afeição, amizade ou o amor, ela possui papel vital para a preservação pessoal 

de um indivíduo, já que é o centro de identificação de perigo. Este sistema – o Límbico, é o 

responsável por controlar as emoções e as funções de aprendizado e da memória; formado por 

neurônios, ele possui várias estruturas e cada uma delas têm suas funções. 

A inteligência humana está intimamente ligada à emoção, o aspecto emocional interfere 

e muito na nossa cognição - quanto mais emoção contida em determinado evento, mais a pessoa 

se lembrará dele, afetando diretamente na obtenção de conhecimento, sendo positiva ou 
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negativamente. Portanto, a emoção da pessoa precisa ser instigada quando for positiva e 

desestimulada quando negativa, para que o desenvolvimento intelectual não seja prejudicado. 

 As experiências e a maneira como o ser humano lida com as emoções, afetam 

diretamente seu cérebro e seu desenvolvimento, portanto, podemos dizer que, a Neurociência 

diz respeito à inteligência, aos sentimentos e à capacidade de tomar decisões, além de gerar 

entendimento sobre o funcionamento do sistema nervoso e como agir sobre ele. 

Há anos, a mente humana é, e continua sendo alvo de estudos e pesquisas que têm como 

principais objetivos compreender suas modulações, seu funcionamento e suas interações, assim 

como as reações que tem de uma forma geral e que fazem com que cada indivíduo seja único 

em suas características e personalidade. 

Haja visto, então, que a Neurociência é um campo de pesquisa de extrema 

complexidade, estando sempre em pauta e em evolução, por se tratar do sistema nervoso e suas 

implicações na vida de um indivíduo e, por isso, seus estudos são contínuos! 

 

Os homens deveriam saber que é do cérebro, e de nenhum outro lugar, que vêm as 

alegrias, as delícias, o riso, as diversões, tristezas, desânimos e lamentações. 

 

Hipócrates. 
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RESUMO 

As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas têm impactado a vida 

e as relações. A educação talvez seja um dos mais afetados, já que tem passado por uma crise 

relacionada ao baixo engajamento e envolvimento dos alunos. Os métodos clássicos de ensino 

são insuficientes para atingir resultados adequados na capacitação e desenvolvimento, sendo 

indicado a utilização de metodologias ágeis, como o design thinking. Sua metodologia estimula 

a resolução de problemas complexos de forma ativa, criativa e colaborativa. Estas 

características e resultados proporcionam entusiasmo dos educadores e sua utilização pode 

variar de acordo com os diferentes objetivos, possibilitando vantagens específicas. Suas 

técnicas têm sido aplicadas por pesquisadores, professores, treinadores, designers instrucionais, 

bibliotecários, desenvolvedores e gestores com experiências. As áreas de aplicações abrangem 

o ensino superior, a aprendizagem informal, pós-graduação e desenvolvimento profissional, 

assim como na aprendizagem da área de saúde. Sua utilização na área médica abrange vários 

pontos, como nas discussões sobre a forma com que os conteúdos precisam ser trabalhados, 

grade curricular, workshop e no desenvolvimento profissional continuado. Os resultados 

positivos são evidenciados por relatos, avaliações dos participantes e pelo nível de engajamento 

e retenção dos conteúdos. O design thinking maximiza a aprendizagem e para o sucesso será 

fundamental um alto nível de preparação, atenção e dedicação. A empatia e o envolvimento dos 

participantes serão primordiais para a construção de soluções adequadas e pontos como a escuta 

ativa, conhecimento e respeito aos envolvidos serão importantes para a obtenção de bons 

resultados e não podem ser negligenciados. 

Palavras-chave: Design thinking. educação médica. Aprendizagem. metodologia ativa. 

desenvolvimento profissional contínuo. 
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The social, economic, political, cultural and technological changes impacted life and 

relationships. Education can be   one of the most affected, as I have already gone through a 

crisis related to under education and two students. Classic teaching methods are insufficient to 

obtain adequate results in training and development, and the use of agile methodologies, such 

as design thinking, is recommended. Its methodology encourages solving complex problems in 

an active, creative and collaborative way. These characteristics and results can excite educators 

and their use may vary according to different objectives, allowing specific advantages. Its 

techniques have been applied by experienced researchers, teachers, trainers, instructional 

designers, librarians, developers and managers. The application areas are open to higher 

education, informal learning, graduate studies and professional development, such as learning 

in the health area. Its use in the medical field encompasses several points, such as discussions 

on how the contents should be worked, a great extension of the curriculum, a workshop and 

non-continuous professional development. The positive results are evidenced by reports, 

evaluations from two participants and a level of payment and retention of two contents. The 

design thinking maximizes learning and success will be critical to a high level of preparation, 

attention and dedication. The empathy and involvement of participants will be essential for 

building solutions and adequate points as a strategy, knowledge and respect for the years 

involved will be important to obtain good results and cannot be neglected. 

Keyword: Design thinking. Medical education. Learning. Active methodology. Continuous 

professional development. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas  das últimas 

décadas têm impactado de forma significativa a vida das pessoas, as relações estabelecidas entre 

elas, o mundo do trabalho e consequentemente as escolas e as metodologias de ensino. 

 

A educação talvez seja um dos pontos mais impactados e tem passado nos últimos anos 

por uma crise relacionada ao baixo interesse e envolvimento dos alunos. Estes fatos precisam 

ser percebidos pelos gestores educacionais, treinadores e professores ao lidarem com seus 

alunos, seja na educação formal ou treinamentos complementares, como, por exemplo, nos 

cursos de desenvolvimento e capacitação. 

Estas exigências implicam na necessidade de novas aprendizagens e no 

desenvolvimento de novas competências, ou seja, a construção de um novo sentido da docência. 

Com base nesse cenário, um dos caminhos viáveis para intervir nesta realidade reside em 
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oportunizar aos treinadores(as) e professores(as) a refletirem sobre a sua prática educacional, a 

fim de que possam construir um diálogo entre suas ações e palavras, bem como outras formas 

de mediação educacional. Toda e qualquer ação proposta com a intenção de ensinar deve ser 

pensada na perspectiva daqueles que dela participam, que via de regra, deverão apreciá-la. 

Desse modo, o planejamento e a organização de situações de aprendizagem deverão ser focadas 

nas atividades dos participantes, que é o objetivo principal da ação educativa. 

Com base nestas informações, existe a necessidade da busca por novos caminhos e 

novas metodologias de ensino que foquem no protagonismo dos estudantes ou participantes, 

favoreçam a motivação e promovam a autonomia destes. Assim, atitudes como a de escutar 

eles, valorizar suas opiniões, exercitar a empatia, responder aos questionamentos e encorajá-los 

nas atividades, são grandes motivadores e engajadores, pois criam um ambiente favorável à 

aprendizagem. Nesta linha situam-se as metodologias ativas, como, por exemplo, o design 

thinking, que possibilitam mais dinamismo e deslocam a perspectiva do docente (ensino) para 

o estudante (aprendizagem). Esta formatação trata a educação como interações por meio de 

palavras, ações e reflexões. Com base nessa ideia, é possível inferir que, enquanto métodos 

tradicionais priorizam a transmissão de informações e tem sua centralidade na figura do 

docente, no método ativo, os estudantes ocupam o centro das ações educativas e o conhecimento 

é construído de forma colaborativa. 

A aprendizagem eficaz de adultos seguem métodos andragógicos e não os pedagógicos 

e normalmente são realizadas com base na natureza e nas características deles como alunos 

(aprendizes). É amplamente articulado que, embora os processos mentais e psicológicos 

internos envolvidos na aprendizagem possam ser semelhantes a adultos e crianças, uma vez que 

se baseiam em estruturas biológicas, algumas outras variáveis que afetam o processo geral de 

aprendizagem são diferentes entre adultos e crianças, uma vez que derivam de características 

sociais, psicológicas, de desenvolvimento, situacionais e experiências ou conhecimentos 

prévios.  

Algumas condições importantes para a aprendizagem são: os adultos sentem a 

necessidade de aprender e ter uma opinião sobre o quê, por que e como eles vão aprender. A 

participação voluntária é quase sempre preferível em relação à participação obrigatória, pois, 

quando os adultos se envolvem na aprendizagem por vontade própria, eles são mais 

comprometidos com o processo. A participação voluntária está relacionada à autodireção, no 

centro da qual estão os adultos e gostam de ser protagonistas. 

As metodologias clássicas de ensino são insuficientes para atingir os resultados 

esperados em vários treinamentos de capacitação e desenvolvimento técnico de adultos, sendo 

mais apropriado as metodologias ativas, pois desafiam os participantes a assumirem uma 
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posição proativa frente a realidade, capacitando-os a elaborarem e planejarem formas e 

estratégias de inovar e solucionar problemas de forma eficiente. 

O Design Thinking é uma metodologia que estimula a resolução de problemas 

complexos de forma ativa, criativa e colaborativa e vem sendo empregada em diversas áreas da 

educação e proporcionando ótimos resultados, como na área de clínica médica, proporcionando 

um maior engajamento e aumenta na retenção de conteúdos por parte dos participantes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

DESIGN THINKING 

Representa uma metodologia que envolve a observação, colaboração, aprendizagem 

rápida, visualização de ideias, prototipagem, coleta de feedback e redesenho de possíveis 

propostas de soluções. As estratégias graduais usadas no design thinking são: (1) empatia: que 

consiste em um processo de avaliação das necessidades para identificar o problema e as 

oportunidades observadas, envolvendo a empatização com os usuários; (2) definição: enquadrar 

o problema de uma maneira centrada no usuário; (3) idealização: corresponde a identificação 

de uma ampla gama de ideias e soluções potenciais; (4) protótipo: processo interativo 

envolvendo os usuários e assim reduzir as versões de soluções possíveis e aumentar a 

assertividade; e (5) teste: implementar e refinar a versão da solução escolhida com feedback do 

usuário. Esta última etapa inclui a consideração de alguns problemas ou necessidades, como a 

compatibilidade de uma forma dinâmica com possíveis mudanças no contexto ao longo do 

tempo. Semelhante aos ciclos de planejar - fazer - estudar - agir, o design thinking é um processo 

iterativo com ciclos de melhoria. Isto é perfeitamente adequado para mudanças rápidas de 

ambiente, dando aos usuários a capacidade de inovar e atuar como um veículo para mudança 

organizacional (BADWAN, et al., 2018). 

 

GOLDSCHMIDT (2017) afirmou que o termo design thinking tem significado diferente 

e variando com as atividades, distinguindo duas facetas: (1) Modelos descritivos do processo 

de design, com base em pesquisas observacionais da vida real ou em laboratórios de atividades 

individuais ou em grupos; (2) um método para ser praticado em indústrias que se esforçam para 

introduzir, produtos ou serviços inovadores no mercado. ELSBACH & STIGLIANI (2018) 

descrevem como uma abordagem para a resolução de problemas, tais como os relacionados a 

produtos, serviços, processos e ambientes. 

De acordo com COCHRANE & MUNN (2018) os três principais elementos do design 

thinking são a pesquisa observacional, a criação de sentido visual e prototipagem. Os autores 
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descrevem o processo típico como um ciclo de (1) empatia e observação, (2) definição do 

problema, (3) criação de ideias, (4) prototipagem, e (5) testes. Pelo reconhecimento de suas 

grandes contribuições para os diferentes negócios, tem ocorrido um aumento do número de 

programas educacionais que utilizam e ensinam design thinking a, estudantes, técnicos, 

gerentes e executivos de negócios (MATTHEWS & WRIGLEY, 2017). Para serem mais 

assertivos e competitivos, os alunos precisam entender, abraçar e gerar inovações ao 

desenvolver e implementar ideias novas e significativas (WRIGHT & WEST, 2010). 

Várias características e resultados com o uso do design thinking proporcionam grande 

entusiasmo aos educadores e estes podem mudar de acordo com os diferentes objetivos e 

configurações, possibilitando vantagens específicas. Suas técnicas têm sido aplicadas por 

pesquisadores, professores, treinadores, designers instrucionais, bibliotecários, criadores, 

desenvolvedores e gestores com experiências e interesses diversos no assunto. As áreas de 

aplicação abrangem, ensino superior, aprendizagem informal, pós-graduação e 

desenvolvimento profissional (PANKE, 2019). 

GROTH (2017) apontou que a incorporação de conhecimento ainda na fase de 

planejamento criam imagens mentais do produto e/ou atividade que será realizada. Isso pode 

ser visto como forma de dar significado através da interação entre a mente e o ambiente 

material, afetando assim o crescimento intrapessoal nas configurações educacionais. As 

histórias e metáforas compartilhadas, desencadeadas por modelos e artefatos facilitam o 

desenvolvimento de um conhecimento compartilhado e experiências de aprendizagem 

memoráveis. As representações tangíveis permitem que as pessoas interajam e troquem 

opiniões (CAMACHO, 2018). 

 

Após a realização do curso de design thinking com 39 alunos de 15 a 16 anos de idade, 

avaliou o aumento de habilidades na resolução de problemas, centralizado nas pessoas e em 

suas colaborações. Os resultados e descobertas indicam que embora os alunos variem em seu 

envolvimento com melhorias nas habilidades das atividades, todos os participantes melhoraram 

e mostraram claramente que o foco mudou para as pessoas, as interações das pessoas e 

atividades das pessoas (AFLATOONY, WAKKARY & NEUSTAEDTER, 2018). 

No meio acadêmico o design thinking está em discussão a cerca de 30 anos e sua adoção 

como um método de inovação levou à sua popularidade em várias disciplinas ao longo do tempo 

(WRIGLEY & STRAKER, 2017). O uso em ambientes de aprendizagem informal se 

concentraram em quatro objetivos: (1) projetar exposições, experiências e serviços; (2) 

aprendizagem de serviço e colaboração organizacional; (3) ampliação da exploração de 

artefatos, espaços e serviços; (4) fabricação e elaboração. Em ambientes de educação formal é 
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citado sua utilização em várias disciplinas, formatação e assuntos: (1) como um método de 

design instrucional no desenvolvimento do material do curso; (2) como uma técnica curricular 

de desenvolvimento; (3) como estratégia de ensino para atingir objetivos de aprendizagem 

específicos da matéria; (4) como um aprendizado objetivo em si; (5) como uma técnica de 

facilitação em apoio ao aluno, ou seja, orientação, e aconselhamento; (6) como um método para 

melhoria de processo ou desenvolvimento de produto; (7) como uma abordagem para liderança 

e desenvolvimento organizacional.  

As Motivações para usar o design thinking na educação são tipicamente multifatoriais: 

os educadores esperam por ideias surpreendentes, soluções inteligentes e novos conceitos. Eles 

querem facilitar um evento de aprendizagem ou desenvolvimento em um formato novo, 

engajado, revigorante e induzir a transferência de habilidades e competências entre os 

participantes. Vários estudos de caso compartilham narrativas positivas, como: participar de 

atividades de design thinking é uma experiência transformadora e emocionante. Além de 

informações características de ambientes de ensino: experiências práticas, aumento da empatia, 

redução do viés cognitivo, aprendizagem lúdica, entusiasmo, colaboração inter e meta-

disciplinar, produtividade, resiliência, soluções surpreendentes e confiança criativa (PANKE, 

2019). 

 

DESIGN THINKING NA EDUCAÇÃO MÉDICA 

Sua aplicação proporciona a oportunidade de realizar eventos e treinamentos em que os 

objetivos ou focos sejam mais amplos e não apenas usar a técnica como um componente da 

solução e assim gerar benefícios como maior criatividade e inovações, buscando melhorar o 

ensino médico e o futuro da saúde. Estas ações podem ser introduzidas na educação médica ou 

integrada em programas existentes, como em workshops sobre como melhorar a saúde local, 

regional e global, mas também como oportunidade para introdução seu uso em sessões de 

desenvolvimento do corpo docente envolvido na educação médica (BADWAN, et al., 2018). 

Com as constantes evoluções e mudanças no ambiente de trabalho clínico, uma 

crescente e contínua necessidade de melhorias no desenvolvimento profissional tem ficado cada 

dia mais importante e impactante para a obtenção de melhores resultados, sendo fundamental a 

adoção de métodos mais ágeis e eficientes de ensino e aprendizagem, onde o design thinking 

tem se destacado e representado uma grande oportunidade de uso. Entre as mudanças estão a 

adoção e implementação de novas tecnologias, as restrições e limitações na disponibilidade de 

tempo relacionado ao crescente aumento no volume de trabalho e a dificuldade em acompanhar 

a quantidade cada vez maior de informações e literaturas médicas, tornando cada vez mais 

difícil assimilar os avanços recentes nas ciências da saúde. Além do ambiente clínico em 
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mudança, as inovações disruptivas também estão alterando e impactando na forma com que as 

pessoas aprendem (CHAN, et al., 2020). As mídias sociais especializadas levaram a uma 

mudança drástica na forma com que as pessoas obtêm as informações por meio de acessos 

contínuos, ameaçando os modelos tradicionais de conferência baseada em palestras de educação 

continuada em saúde profissional. Academicamente, membros novos e existentes do corpo 

docente são constantemente solicitados a fazer mais com menos. Novos membros do corpo 

docente muitas vezes podem ter dificuldades em estabelecer sua identidade como professores, 

especialmente quando eles precisam aprender novas abordagens, como a educação médica 

baseada em competências e uso de metodologias modernas e ágeis (STEFAN, et al., 2019). 

A utilização do design thinking está ganhando popularidade como sendo uma nova 

abordagem pedagógica e a adoção na educação médica permite enfatizar a interdisciplinaridade 

colaborativa, criatividade e as habilidades de comunicação na educação médica. Um exemplo 

de aplicação são em workshop, como os relacionados às implicações éticas do transplante de 

fígados, sendo utilizada como uma estratégia de aprendizagem experiencial e visando encorajar 

os alunos sobre a empatia com os pacientes e outras partes envolvidas, levando a discussões 

sobre soluções éticas de problemas complexos ligados a alocação de recursos escassos, no 

desenvolvimento de habilidades e ainda avaliar o próprio uso do design thinking como uma 

pedagogia educacional na ética médica. Aplicando seus conceitos e princípios, os alunos 

formularam propostas para transformar os transplantes de fígado nos EUA em um sistema mais 

justo e eles consideraram extremamente relevante o uso desta metodologia para tais avaliações 

e ações (CARESSE, et al., 2015). 

THOMAS, et al. (2020) relataram que o uso do design thinking pode ajudar os 

programas de residência médica a definir desafios de bem-estar, desenvolver intervenções 

direcionadas aos alunos e rapidamente refinar e adaptar as intervenções para melhor refletir os 

princípios de design. Participantes de uma pesquisa realizada com residentes enfatizaram como 

o design thinking melhorou seu pensamento criativo e confiança no programa de residência, 

resultados estes que podem ter aplicações para outras esferas da educação médica. Citam ainda 

que seus resultados sugerem que o design thinking pode ser especialmente adequado para 

desenvolver intervenções abordando cultura organizacional e comunidade em programas de 

residência. 

Com base em pesquisas de avaliações e feedbacks positivos sobre a utilização do design 

thinking na aprendizagem médica, os resultados de indicam vários pontos satisfatórios, como a 

informação de que os participantes se sentiram mais envolvidos pelo processo e que lhes 

permitiram ter suas necessidades traduzidas em ideias acionáveis. Os participantes também 

sentiram que os processos de aprendizagem e desenvolvimento permitiram explorar as 
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necessidades que em muitos casos não estavam sendo percebidas no grupo. Com os resultados 

positivo da utilização do design thinking no desenvolvimento profissional contínuo, foram 

gerados cinco pilares principais para serem trabalhados nos próximos anos, sendo estes: (1) Na 

simulação e aprendizagem procedimental, que consiste na simulação de equipe, dia de 

habilidades procedimentais e simulação in situ; (2) Aprendizagem assíncrona através de 

conteúdos gravados e disponibilizados em plataformas digitais e/ou podcast; (3) Na 

aprendizagem síncrona com sessões de pequenos grupos e com interações e discussões ao vivo; 

(4) Comunidade conectividade via plataforma online para colaboração e comunicação; e (5) 

Mentoria e Coaching, sendo este direcionado para melhoria de prática específica, integração 

aprimorada para novos funcionários. Estas ações aumentam a retenção de conteúdos e o 

engajamento dos participantes nos desenvolvimentos profissionais contínuos, demonstrando a 

importância, o alto impacto e a necessidade dos educadores usarem na educação médica 

(CHAN, et al., 2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O design thinking é uma metodologia amplamente utilizada em diversas áreas, 

principalmente para melhorar as interações, engajamento e a qualidade nas resoluções de 

problemas complexos e a educação médica tem se beneficiado e colhido bons frutos com sua 

aplicação. 

 Com base em dados e pesquisas bibliográficas podemos observar que a utilização do 

design thinking na educação médica tem proporcionado grandes melhorias e evoluções 

significativas no processo de ensino e aprendizagem. Estes ganhos estão na valorização e 

protagonismo dos participantes e com isso aumento na velocidade e agilidade do processo de 

aprendizagem, um maior envolvimento e engajamento dos alunos. 

Sua utilização na área médica abrange vários pontos, como nas discussões sobre a forma 

com que os conteúdos precisam ser trabalhados, as grandes curriculares, workshop, 

desenvolvimento profissional continuado, entre outros. 

O design thinking é um ótimo impulsionador para maximizar o processo de ensino e 

aprendizagem na educação médica. Sua metodologia tem um nível mediano de complexidade 

e para o sucesso com sua aplicação será fundamental um alto nível de preparação, atenção e 

dedicação. A empatia e o envolvimento dos participantes serão primordiais para a construção 

de soluções adequadas e pontos como a escuta ativa, conhecimento e respeito aos envolvidos 

serão extremamente importantes para a obtenção de bons resultados e não podem ser 

negligenciados. 
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RESUMO   

O presente trabalho tem como objetivo investigar as bases neurais das emoções  com os 

principais avanços das Neurociências e a sua relação com um tipo  específico de neurônios, os 

neurônios-espelho. O Transtorno do Espectro Autista  (TEA) pode ser definido como um 

transtorno do neurodesenvolvimento que afeta  cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Os 

neurônios-espelho têm sido  relacionado a várias modalidades do comportamento como: a 

capacidade de  imitar, aprender novas habilidades, a compreensão das próprias intenções,  

comportamentos, emoções e a compreensão das intenções de outras pessoas.  A relação que se 

estabelece entre o TEA e o prejuízo no sistema dos neurônios espelho vem sendo apontada 

pelas neurociências, de forma significativa, pois  tem gerado discussões e reflexões em direção 

de novos construtos teóricos e,  consequentemente, novas técnicas de intervenções em prol da 

melhoria da  qualidade de vida do sujeito com TEA e todos envolvidos nesse contexto.   

Palavras-chave: Autismo; Neurociência; Neurônios-espelho.   

 

ABSTRACT   

The present work aims to investigate the neural bases of emotions through a  bibliographic 

research with the main advances in Neuroscience and its  relationship with a specific type of 

neurons, the mirror neurons. Autistic Spectrum  Disorder (ASD) can be defined as a 

neurodevelopmental disorder that affects  about 70 million people worldwide. Mirror neurons 

have been linked to various  behavioral modalities, such as: the ability to imitate, learn new 

skills, understand  their own intentions, behaviors, emotions and understand other people's  

intentions. The relationship established between the ASD and the impairment in  the mirror 

neuron system has been pointed out by the neurosciences, in a  significant way, as it has 

generated discussions and reflections towards new  theoretical constructs and, consequently, 

new intervention techniques in favor of  improving the quality of life of the subject with ASD 

and everyone involved in this  context.   

Keywords: Autism; Neuroscience; Mirror neurons.   

 

INTRODUÇÃO   

A expressão "autismo" foi utilizada pela primeira vez por Bleuler em 1911,  para 

designar a perda do contato com a realidade, o que acarretava uma grande  dificuldade ou 

impossibilidade de comunicação. O autismo faz parte dos  chamados Transtornos Invasivos do 
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Desenvolvimento os quais incluem ainda  síndrome de Asperger, síndrome de Rett e transtorno 

desintegrativo da infância  (AJURIAHUERRA, 1977).   

Alguns estudos independentes encontraram anormalidades da anatomia  e do 

funcionamento em repouso do lobo temporal em pacientes autistas. Essas  alterações estão 

localizadas bilateralmente nos sulcos temporais superiores.  Essa região anatômica é de grande 

importância para a percepção de estímulos  sociais essenciais. Além disso, estudos funcionais 

demonstraram hipoativação  da maior parte das áreas envolvidas na percepção social (percepção 

de faces e  voz) e cognição social (teoria da mente). Estudos sugerem que as áreas do  

processamento da linguagem em indivíduos autistas têm ativação reduzida.   

Além disso, estes apresentam anormalidades em circuitos cerebrais, como:  atraso no 

desenvolvimento maturacional dos circuitos do sistema límbico,  número diminuído de células 

de Purkinje no cerebelo, aumento do volume do  córtex frontal, dentre outros (LeDOUX, 2003).  

Todas essas áreas são hipoativas no autismo durante a execução de  tarefas que requerem 

cognição social, sugerindo um funcionamento anormal de  toda a rede de pensamento do 

cérebro social. Essa ativação anormal do cérebro  social envolve áreas envolvidas na percepção 

facial e de voz, bem como em  tarefas de ordem social mais elevada, tais como fazer 

julgamentos ou inferências  sobre as informações sociais. A não percepção do material social 

poderia estar  subjacente às dificuldades de extrair estados mentais do material social o que  

sugere que o prejuízo da comunicação social no autismo poderia estar baseado  no 

processamento perceptual anormal de informações socialmente relevantes  (MINSHEW, 1988).   

Os neurônios espelho foram ligados a várias modalidades do  comportamento humano 

tais como imitação, teoria da mente, aprendizado de  novas habilidades e leitura da intenção em 

outros humanos (RIZZOLATTI,  FOGASSI, & GALLESE, 2006) e a sua disfunção poderia 

estar envolvida com a  gênese do autismo (RAMACHANDRAN & OBERMAN, 2006). Assim, 

a  compreensão de tais mecanismos anormais pode estimular a elaboração de  novas e mais 

adequadas estratégias de reeducação social no autismo.   

NEUROBIOLOGIA DAS EMOÇÕES   

O papel das emoções na subjetividade humana é referenciado desde a  antiguidade como 

elemento indissociável da cognição. As pesquisas em  Neurociências têm demonstrado como 

as emoções estão implicadas de forma  complexa com a cognição.   

Em respeito à etimologia e às diferentes reações físicas e mentais que  produzem, o afeto 

(do Latim affectus, significando afligir, abalar, atingir) é  definido como sendo um conjunto de 

fenômenos psíquicos que se manifestam  sob a forma de emoções, sentimentos ou paixões, 

acompanhadas sempre da  impressão de prazer ou dor, de satisfação ou insatisfação, agrado ou 

desagrado,  alegria ou tristeza, Curiosamente, existe uma tendência universal.  
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Emoções (do Latim emovere, significando movimentar, deslocar) são,  como sua 

própria etmologia sugere, reações manifestas frente àquelas  condições afetivas que, pela sua 

intensidade, mobilizam-nos para algum tipo de  ação. As emoções gerenciam nossas ações e 

interferem em nosso aprendizado.  Izquierdo (2009) afirma que “somos o que lembramos, 

somos aquilo que nosso  cérebro faz de nós, somos aquilo que ele armazena em seu interior ao 

longo da  vida”. Posteriormente, Izquierdo (2010) verificou que a memória é seletiva e  

influenciada pela motivação e prazer sendo uma das características mais  valorizadas da espécie 

humana: a capacidade de raciocinar, portanto, a emoção  muitas é percebida como uma 

“anestesia” da razão.   

Maturana (2001) já afirmava que não há atividade humana que não esteja  sustentada 

por alguma emoção. Sendo assim, as emoções perpassam de plano  essencialmente biológico, 

para um plano de significado constituído pela cultura.   

A complexificação cerebral, ocorrida gradualmente, foi um processo  fundamental para 

a evolução da espécie humana. Essa tem um caráter dialético,  pois ao mesmo tempo em que a 

evolução do cérebro produziu o  desenvolvimento da cultura, esta estimulou lentamente o 

desenvolvimento do  cérebro, facilitando tanto a aptidão para aprendizagem quanto o  

desenvolvimento afetivo e cognitivo (PÓVOA & CALLEGARO, 2005 apud  MOURA, 2015).   

Segundo LeDoux, (2003), a integração de conteúdo emocional  relacionada aos 

processos cognitivos ocorre no complexo córtex órbito-frontal  (COF) e córtex pré-frontal 

(CPF) ventromedial. As impressões sensoriais  convergem, através do COF, para o CPF 

ventromedial, de onde a informação  sintetizada é levada às regiões do CPF dorsomedial e CPF 

ínfero-lateral. O  sistema límbico, que atua como regulador da emoção, recebendo mensagens 

do  córtex. Dentro da estrutura límbica existe o hipotálamo, que atua como ativador  do sistema 

nervoso simpático. Emoções como medo, raiva, fome, sexo e sede  são compreendidas pelo 

hipotálamo, já outras situações como raiva, prazer, dor  e medo, são compreendidas pelas 

amídalas e o septo.  

De acordo com Piaget (1980), o desenvolvimento intelectual possui dois  componentes: 

o cognitivo e o afetivo. Conforme Damásio (1996) há três níveis  de emoção, classificados em 

primário, secundário e de fundo. As emoções  primárias, também denominadas emoções 

básicas, são alegria, tristeza, medo,  raiva, surpresa e repugnância. As emoções secundárias ou 

sociais incluem  embaraço, ciúme, culpa e orgulho. E as emoções de fundo são bem-estar ou  

mal-estar, calma ou tensão. Segundo o autor, emoção exerce influência nos  processos mentais; 

os sistemas cerebrais destinados à emoção estão  intrinsecamente ligados aos sistemas 

destinados à razão; e que a mente não  pode ser separada do corpo.   

As alterações neuropatológicas no sistema límbico (hipocampo, amígdala,  corpos 
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mamilares, giro anterior do cíngulo e núcleos do septo) e cerebelares são  pequenas no tamanho 

e aumentadas em número por unidade de volume,  portanto, atrasando o desenvolvimento 

maturacional. No cerebelo foi encontrado  um número diminuído de células de Purkinje, 

especialmente no neocerebelo  póstero-lateral e no córtex arquicerebelar adjacente (BAUMAN, 

1991).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Nos autistas, público alvo desta pesquisa, observam-se problemas de  diferentes formas, 

mas as áreas da comunicação e imaginação são comumente  afetadas. Eles podem sofrer com 

ausência na habilidade de realizar intercâmbio  de ideias e sentimentos. Os aspectos não verbais 

da comunicação (gestos,  expressões faciais e vocalização) são particularmente anormais. 

Associam-se ao  autismo características como inflexibilidade, perseveração, foco nos detalhes 

ao  invés do todo, dificuldade nos relacionamentos interpessoais e dificuldades no  brincar. 

Todas elas poderiam ser explicadas por um comprometimento funcional  no lobo frontal, e 

consequentemente, nas habilidades das funções executivas  (BANDIM, 2011).   

As funções executivas abrangem um conjunto de processos  comportamentais 

complexos que permitem ao indivíduo a realização  independente e autônoma de atividades 

dirigidas a metas. Essas funções  

dependem da integridade de processos volitivos como a capacidade de  estabelecer objetivos a 

partir da motivação e consciência de si e do ambiente.  Estão relacionados a vários processos 

cognitivos como planejamento,  organização e prevenção das ações para atingir uma meta e um 

desempenho  efetivo, através de tomada de decisões, desenvolvimento de estratégias,  

estabelecimento de prioridades, controle de impulsos, auto monitoramento, auto  direção e auto 

regulação da intensidade, do ritmo e outros aspectos qualitativos  comportamentais. Além disso, 

envolve processos emocionais e motivacionais  como a ação intencional direcionada a um 

objetivo planejado, uma ação  produtiva baseada na capacidade de dar início, manter, modificar 

ou interromper  um complexo conjunto de ações e atitudes integradas organizadamente  

(RAMACHANDRAN, 2006).   

As funções executivas começam a desenvolver-se nos primeiros anos de  vida e 

terminam seu processo de maturação por volta do final da adolescência,  sendo responsáveis 

pelo processo cognitivo que inclui o planejamento e  execução de atividades como controle de 

impulsos, iniciação de tarefas,  memória de trabalho, atenção sustentada, entre outras. O 

desenvolvimento  dessas funções durante a infância proporciona gradualmente a adequação e 

um  melhor desempenho para a iniciação, persistência e conclusão de tarefas (LENT,  2010).   

A região pré-frontal executa atividades a partir de informações provindas  das regiões 
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posteriores do córtex. É responsável pelo planejamento, pela  coordenação entre a percepção e 

organização de diferentes movimentos, isto é,  a partir de informações emocionais, atencionais 

e mnemônicas recebidas do  sistema límbico ou do cerebelo e das regiões posteriores sensoriais. 

Essa região  faz um planejamento de ações complexas, soluciona problemas propostos pelo  

ambiente, organiza e desencadeia as respostas motoras. Assim, para a  realização de tarefas 

diárias e para um adequado convívio social, as funções  executivas devem necessariamente estar 

íntegras, pois a identificação de  respostas alternativas para a resolução de problemas reflete na 

adaptação  ambiental do indivíduo (LENT, 2010).  

As funções executivas não são restritas apenas aos lobos frontais.  Existem outras 

estruturas que apresentam uma ligação na execução dos  comportamentos como o lobo parietal, 

que participa da atenção espacial, e o  hipocampo, que pode ser visto como um sistema de 

coordenação executiva que  liga representações através das áreas corticais. Ainda, existem 

estudos que  

evidenciam a cognição ligada ao cerebelo e núcleos da base, podendo estas ter  uma formação 

em rede com o córtex pré-frontal (GAZZANIGA, 2006).   

As características da síndrome disexecutiva são a diminuição da  autocrítica, falta de 

preocupação com o futuro, indiferença afetiva, diminuição ou  ausência de senso crítico, 

irritabilidade, desinibição, impulsividade,  perseverações e euforia. Também são comuns a 

presença de sintomas como  baixa flexibilidade conceitual, excessiva rigidez comportamental, 

tendência a  

indiferença, apatia, entre outros (GAZZANIGA, 2006).   

De acordo com Klin (2006), o prejuízo das funções executivas no autismo  causam 

dificuldades no planejamento e manutenção de um objetivo na execução  de uma tarefa, 

podendo também gerar déficits no aprendizado por meio de  feedback e uma falta de inibição 

de respostas irrelevantes e ineficientes.   

As funções executivas no autismo apresentam um déficit relevante, pois  há um prejuízo 

na capacidade atencional, na motivação, na memória, no  planejamento e execução de uma 

tarefa. Pela sintomatologia, o que se percebe  é que autistas não coordenam a percepção 

recebida do meio e a coordenação  de diferentes movimentos, a partir de informações recebidas 

do sistema límbico,  cerebelo e das regiões posteriores sensoriais. Sendo assim, os achados  

neuropsicológicos e neuropatológicos das estruturas corticais envolvidas através  da 

neuroimagem auxiliam na explicação dos comportamentos típicos do autismo,  apesar de não 

poderem ser considerados como marcadores biológicos próprios  do autismo (CASANOVA, 

2010).   

As evidências nos estudos demonstraram que a perseveração, a  incapacidade de 
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planejamento para atingir metas, a inflexibilidade cognitiva e a  rigidez para mudança no foco 

de atenção estão presentes nos autistas. Assim,  pode-se supor que os maneirismos e a 

estereotipia comportamental estão  

diretamente ligados a desinibição e impulsividade, pois o lobo cerebral préfrontal  parece não 

inibir os estímulos eferentes do sistema límbico. Do mesmo modo, a  dificuldade nos 

relacionamentos interpessoais, a dificuldade ao brincar, a  indiferença afetiva, as demonstrações 

inapropriadas de afeto poderiam ser  explicadas pelo déficit funcional do lobo frontal 

(BERNIER, 2007).   

A disfunção executiva é um comprometimento característico de indivíduos  com 

desordens do espectro autista. No entanto, se tais déficits estão  relacionados ao autismo em si, 

ou se existe deficiência intelectual associada,  ainda não está claro. Este estudo examinou as 

funções executivas em um grupo  de crianças com autismo em relação a um grupo controle com 

desenvolvimento  típico combinado individualmente com base na idade, sexo, QI e vocabulário.  

Deficiências significativas na inibição de respostas prepotentes foram relatados  para as crianças 

com autismo (MINSHEW, 1998).  

Apesar dos avanços nas pesquisas acerca dos sintomas e tratamento do autismo  nos últimos 

anos, ainda há muito a ser descoberto sobre a etiologia desse  transtorno. A hipótese do 

comprometimento das funções executivas no autismo  é possível, porém deve ser investigada. 

A compreensão neuropatológica e  neuropsicológica da sintomatologia do autismo é uma área 

promissora e de  extrema relevância para o tratamento desta patologia, levando-se em  

consideração os achados de imagem das disfunções cerebrais e a semelhança  com o quadro da 

síndrome disexecutiva, para o entendimento das lesões  apresentadas e consequentemente, para 

um tratamento efetivo. Desta forma, o  autismo relaciona-se com alterações neurológicas 

diversas, sendo alterações no  lobo frontal uma delas, ocasionando disfunção executiva. No 

entanto,  conclusões entre autismo e mecanismos exatos alterados no cérebro ainda são  

inconclusivos (KLIN, 2006).   

A neurociência cognitiva que é um ramo da neurociência relativamente  novo se 

encontra especificamente na compreensão dos processos cognitivos de  nível superior através 

das tecnologias das imagens. Recentemente, as  Neurociências têm estudado a possível relação 

do TEA com um tipo específico  de neurônios, os neurônios-espelho. Esses neurônios estão 

relacionados a um  diverso número de comportamentos como a interação social, imitação, a  

linguagem e na capacidade em adotar o ponto de vista do outro, incluindo a  empatia. Essas 

habilidades estão prejudicadas ou, até mesmo, suprimidas nas  pessoas que apresentam o TEA 

(RAMACHANDRAN, 2014).   

Os neurônios espelho desempenham uma função crucial para o  comportamento 
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humano. Eles são ativados quando alguém observa uma ação  de outra pessoa. O mais 

impressionante é o fato desse espelhamento não  depender obrigatoriamente da nossa memória. 

Se alguém faz um movimento  corporal complexo que nunca realizamos antes, os nossos 

neurônios-espelho  identificam no nosso sistema corporal os mecanismos proprioceptivos e  

musculares correspondentes e tendemos a imitar, inconscientemente, aquilo que  observamos, 

ouvimos ou percebemos de alguma forma (RIZZOLATTI,   

2008).   

A imitação é um mecanismo inato, comandado pelo neurônio-espelho,  com isso 

crianças menores de um ano já tem essa, sendo o processo de imitação  fundamental para o 

desenvolvimento de uma criança, e estão ligadas a  habilidades motoras, de comunicação, 

interação social. As crianças aprendem  vendo seus familiares, de modo que influenciam as 

crianças visualmente  tornadas assim os adultos seus inspiradores. Essa ação é essencial para a  

comunicação verbal e não verbal) e encontra-se relacionada com os neurônios  

espelho. capacidade (RIZZOLATTI et al., 2004)   

Os neurônios espelho foram associados a várias modalidades do  comportamento 

humano: imitação, teoria da mente, aprendizado de novas  habilidades e leitura da intenção em 

outros humanos e a sua disfunção poderia  estar envolvida com a gênese do autismo Além disso, 

considerando que a  capacidade humana de abstrair intenção a partir da observação de 

conspecíficos  é considerada crucial na transmissão de cultura. A descoberta dos neurônios  

espelho é de importância fundamental para compreendermos o que nos faz  diferente de 

outros animais, em termos cognitivos (RIZZOLATTI, 2008)   

As emoções também podem ser espelhadas pois, quando vemos alguém  chorar, por 

exemplo, nossas células refletem a expressão do sentimento que  pode estar por trás das 

lágrimas e trazem de volta a lembrança de momentos  

que já vivenciamos. A essa capacidade dá-se o nome de empatia, uma das  chaves para decifrar 

o comportamento e a socialização do ser humano. Essas  células também refletem uma série de 

elementos da comunicação não verbal,  como por exemplo, pequenas mudanças na face e no 

tom de voz nos ajudam a  compreender o que o outro está pensando ou sentindo (RIZZOLATTI, 

1998).   

Crianças com autismo têm grande dificuldade para se expressar,  compreender e imitar 

sentimentos como medo, alegria ou tristeza. Por isso se  fecham num mundo particular e acabam 

desenvolvendo sérios problemas de  socialização e aprendizado. O comportamento autista 

reflete um quadro  compatível com a falha do sistema de neurônios-espelho. O entendimento 

de  ações (essencial para a tomada de atitude em situações de perigo), a imitação  (extremamente 

importante para os processos de aprendizagem) e a empatia (a  tendência em sentir o mesmo 
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que uma pessoa na mesma situação sente, a qual  é fundamental na construção dos 

relacionamentos) são funções atribuídas aos  neurônios-espelho e são exatamente essas funções 

que se encontram alteradas  em pessoas autistas (RAMACHANDRAN, 2014).   

A descoberta dos neurônios-espelho proporcionou uma revolução no  interior das 

neurociências, pois possibilitou a compreensão de uma série de  comportamentos típicos dos 

seres humanos. Essa rede específica de neurônios  é ativada quando a pessoas realiza uma ação 

e quando ela observa a mesma  ação, sendo executada por outra favorecendo a base para o 

comportamento de  imitação e a empatia, variáveis que estão prejudicadas, ou até mesmo  

suprimidas, nos sujeitos com TEA (SINIGAGLIA, 2008). Os neurônios-espelho  podem 

explicar muitas habilidades mentais que permaneciam misteriosas e  inacessíveis aos 

experimentos e os neurocientistas acreditam que o  aparecimento e o aprimoramento dessas 

células propiciou o desenvolvimento de  funções importantes como linguagem, imitação, 

aprendizado e cultura  (RIZZOLATTI, 2005; DEPRETO et al., 2006).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O autismo faz parte dos chamados Transtornos Invasivos do  Desenvolvimento os quais 

incluem ainda síndrome de Asperger, síndrome de  Rett e transtorno desintegrativo da infância. 

Estudos sugerem que as áreas do  processamento da linguagem em indivíduos autistas têm 

ativação reduzida.  Além disso, estes apresentam anormalidades em circuitos cerebrais, como:  

atraso no desenvolvimento maturacional dos circuitos do sistema límbico, no  cerebelo, 

aumento do volume do córtex frontal, dentre outros.   

Todas essas áreas são hipoativas no autismo durante a execução de  tarefas que requerem 

cognição social, sugerindo um funcionamento anormal de  toda a rede de pensamento do 

cérebro social. Essa ativação anormal do cérebro  social envolve áreas envolvidas na percepção 

facial e de voz, bem como em  tarefas de ordem social mais elevada, tais como fazer 

julgamentos ou inferências  sobre as informações sociais. O TEA, afeta o sistema nervoso 

podendo afetar os  neurônios espelhos que tem função de imitar gestos ou ações de outros, uma  

intervenção nas estruturas de neurônios-espelho, poderia melhorar esse aspecto  da vida dos 

autistas. Assim, as pesquisas em relação ao autismo e neurônio espelho dependem de uma área 

relativamente nova nas neurociências e merece  maiores estudos.   
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RESUMO   

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa que  desencadeia a forma 

mais comum de demência. O estresse oxidativo (EO) é  uma das principais características da 

DA, influenciando ativamente na sua  progressão. Considerando que o tratamento atual da 

doença se limita ao alívio  da sua sintomatologia, permanece a necessidade de agentes seguros, 

não  tóxicos e oralmente eficazes, capazes de interferir nos processos oxidativos.  Objetivo: 

Descrever através de achados na literatura os mecanismos de ação de  fármacos promissores 

pelos quais exercem seus efeitos antiinflamatórios e  antioxidantes na DA. Metodologia: Este 

estudo trata-se de uma revisão  bibliográfica narrativa. Selecionou-se artigos científicos na base 

de dados  Pubmed, através de descritores específicos. Resultados: Os tratamentos  antiamiloides 

promoveram a diminuição dos níveis de peptídeo beta amiloide  (Aβ) e sua agregação 

conferindo citoproteção diante de estressores, incluindo o  estresse oxidativo.   

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Estresse Oxidativo, Peptídeo β amiloide,  

Antioxidantes.   

 

ABSTRACT   

Alzheimer's disease (AD) is a pathology neurodegenerative disorder that triggers  the most 

common form of dementia. Oxidative stress (OE) is one of the main  characteristics of AD, 

actively influencing its progression. Considering that the  current treatment of the disease is 

limited to the relief of its symptoms, there  remains a need for safe, non-toxic and orally 

effective agents, capable of  

interfering with oxidative processes. Objective: To describe, through findings in  the literature, 

the mechanisms of action of promising drugs by which they exert  their anti-inflammatory and 

antioxidant effects on AD. Methodology: This study is  a narrative bibliographic review. 

Scientific articles were selected from the  Pubmed database, using specific descriptors. Results: 

Anti-amyloid treatments  promote the reduction of peptide beta amyloid (Aβ) levels and their 

aggregation  providing cytoprotection in the face of stressors, including oxidative stress.   

Keywords: Alzheimer's disease, Β-amyloid peptide, Oxidative stress,  Antioxidants.   

 

 

INTRODUÇÃO   

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa de  caráter irreversível 

e progressivo que desencadeia a forma mais comum de  demência. Foi descrita pela primeira 

vez em 1906 pelo psiquiatra alemão Alois  Alzheimer e caracteriza-se por causar sintomas de 
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disfunção cognitiva tais como:  perda de memória, dificuldade de linguagem e comunicação; e 

alteração da  função executiva.   

De acordo com o World Alzheimer Report (2018), estima-se que cerca de  50 milhões 

de pessoas apresentam demência em todo o mundo. Espera-se que  os números subam para 82 

milhões em 2030 e para 152 milhões em 2050.  Devido ao impacto econômico da demência, a 

DA tem se tornado um problema  socioeconômico crescente em todo o mundo. Estima-se que 

os gastos mundiais  em cuidados de saúde foram de cerca de 1 trilhão de dólares em 2018 e no 

ano  de 2030 os custos serão de aproximadamente de 2 trilhões de dólares  (INTERNATIONAL, 

2018).  

As características patológicas presentes na DA são principalmente a  formação de placas 

amiloides extracelulares no parênquima e nos vasos  sanguíneos cerebrais, constituídas por 

agregados de peptídeo β-amiloide (Aβ) e  o acúmulo de emaranhados neurofibrilares formados 

através da hiperfosforilação  anormal da proteína Tau, encontrada principalmente nos neurônios 

e  pertencente à família de proteínas associadas aos microtúbulos (KUMAR et al.,  2015).   

O desenvolvimento de opções terapêuticas mais eficazes e seguras  consiste em um dos 

objetivos mais avidamente perseguidos no cenário científico  internacional. Drogas capazes de 

modificar a evolução natural da doença, ao  lado da antecipação do diagnóstico, representarão 

o futuro do tratamento da DA  e outras demências. Nesse contexto, a compreensão dos 

mecanismos que  levam à morte neuronal na DA será a base para o desenvolvimento de novas  

drogas.   

 

NEUROFISIOLOGIA DA MEMÓRIA   

A formação da memória envolve uma série de alterações bioquímicas em  várias áreas 

do sistema nervoso central (SNC), entre as quais se destaca o  hipocampo Os eventos 

bioquímicos envolvidos na formação da memória incluem  a ativação de receptores 

glutamatérgicos dos tipos N-metil-D-aspartato (NMDA)  e metabotrópico (mGluRs). Entre as 

proteínas cerebrais envolvidas destacam-se  a proteína quinase A (PKA), a proteína quinase C 

(PKC), a proteína quinase  dependente de GMPc (PKG) e a cálcio-calmodulina quinase II 

(IZQUIERDO,  2007).   

O glutamato é o neurotransmissor excitatório mais importante no SNC. O  glutamato 

atua através da ligação a proteínas receptoras específicas, os  receptores glutamatérgicos. Estes 

podem ser divididos em dois grandes grupos,  de acordo com suas estruturas e mecanismos de 

ação: os receptores  ionotrópicos estão associados a canais iônicos e, quando ativados, permitem 

a  entrada de cátions na célula, causando uma despolarização de membrana  neuronal. Os 

receptores NMDA são associados a canais iônicos com grande  

permeabilidade a íons Ca2+. No potencial de repouso, os receptores NMDA  permanecem 

bloqueados de forma dependente de voltagem por íons Mg2+. Para  que os receptores sejam 
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ativados, é necessário que haja uma despolarização de  membrana que cause a remoção do 

Mg2+, e ligação de duas moléculas do  agonista endógeno glutamato e do co-agonista glicina a 

sítios específicos  (YERNOOL, 2004).   

O sinal para a indução da potenciação de longa duração (LTP) é um rápido  aumento na 

concentração intracelular de Ca2+ na porção pós-sináptica. Na  camada CA1 do hipocampo, esse 

aumento é resultado da ativação de receptores  NMDA. Em algumas áreas do SNC, a indução 

da LTP pode ocorrer sem a  necessidade da ativação de receptores NMDA. A indução da LTP 

dependente  de NMDA pode ser bloqueada por antagonistas do receptor NMDA e pelo  

antagonista de receptores glutamatérgicos metabotrópicos (GREWER, 2005).   

Em condições patológicas, como na doença de Alzheimer, o estresse  oxidativo 

contribue para a despolarização parcial dos neurônios. Em  consequência da despolarização 

alterada, os níveis sinápticos basais de  glutamato estão elevados. Fatores adicionais, tais do 

bloqueio por Mg2+ permitirá  a ativação do receptor NMDA e um influxo aumentado da Ca2+ 

(ARAB, 2016). Os  níveis elevados do influxo de Ca2+ através dos receptores NMDA impedem 

a  detecção de sinais de Ca2+ que sob condições normais resultariam em LTP.  Dessa maneira, 

a rede neuronal dependente de LTP, que estabelece a base  celular para os processos cognitivos 

está comprometida. As concentrações intracelulares anormalmente elevadas de cálcio 

desencadeiam a formação de  radicais livres e fragmentação do DNA. Este processo é referido 

como  excitotoxicidade e está envolvido na degeneração neuronal na DA (GREWER,  2005; 

YERNOOL, 2004).   

 

ESTRESSE OXIDATIVO   

A terminologia estresse oxidativo refere-se a uma situação na qual existe  um aumento 

sustentado na concentração, em estado estacionário, das espécies  ativas de oxigênio acima de 

seus níveis fisiológicos. Em princípio, o estresse  

oxidativo pode resultar de uma situação em que ocorra uma diminuição nos  níveis das defesas 

antioxidantes, um aumento na velocidade de produção das  espécies ativas de oxigênio, ou de 

ambas (SIES, 1991).   

O consumo de oxigênio pelos organismos aeróbios está intimamente  ligado à 

otimização da extração de energia dos diversos substratos energéticos.  Seu alto potencial 

oxidante pode ser verificado pela comparação da eficiência  com que ocorrem as reações do 

metabolismo aeróbio. A redução completa de  uma molécula de oxigênio à água requer quatro 

elétrons, redução tetra  eletrônica, que evita as reações intermediárias e ocorre na cadeia 

respiratória  acoplada à fosforilação oxidativa, pelo sistema citocromo oxidase, que forma  ATP 

(DEL MAESTRO, 1980).   

Radical livre é uma estrutura química que possui um ou mais elétrons  desemparelhados 

em seu orbital externo, capaz de existir independentemente.  A molécula de oxigênio, em seu 
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estado natural, é um birradical que possui dois  elétrons desemparelhados, sendo um bom agente 

oxidante, capaz de oxidar  outros átomos ou moléculas, aceitando um par de elétrons. Este 

processo de  transferência de elétrons, ou a absorção de energia, pode gerar espécies  reativas 

de oxigênio (EAO) ((HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007; SIES, 1993;  SIES, 1991).   

O ataque as cadeias de ácidos graxos poliinsaturados pode ocorrer  através de processos 

de peroxidação. A abstração de átomos de hidrogênio de  um ácido graxo poliinsaturado leva à 

formação de um peróxido lipídico que altera  a função biológica das membranas celulares 

desencadeando mutações no DNA.  (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007).   

 

ESTRESSE OXIDATIVO E DOENÇA DE ALZHEIMER   

O estresse oxidativo (EO) é uma das principais características da DA,  influenciando 

ativamente na sua progressão. Considerando que o tratamento  atual da doença se limita ao 

alívio da sua sintomatologia, permanece a  necessidade de agentes seguros, não tóxicos e 

oralmente eficazes, capazes de  

interferir nos processos oxidativos. O sistema nervoso central é particularmente  vulnerável aos 

danos causados pelos radicais livres por apresentar alto consumo  de oxigênio e possuir grande 

quantidade de ácidos graxos poli-insaturados e  nível diminuído de enzimas antioxidantes 

quando comparado a outros tecidos  (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007).   

O DNA mitocondrial também é muito susceptível aos danos oxidativos  devido a fatores 

como sua proximidade à cadeia respiratória, mecanismos de  reparo limitados e ausência de 

histonas. Desta maneira, muitos estudos têm  encontrado alterações mitocontriais em indivíduos 

com Doença de Alzheimer, o  que pode contribuir para aumentar o estresse oxidativo, visto que 

as  mitocôndrias, quando sofrem alguma disfunção, podem tanto aumentar a  liberação de ERO 

como também provocar uma crise energética através da  depleção de ATP (BAINS & SHAW, 

1997).   

A βA desenvolve papel central no aumento do estresse oxidativo em  portadores de 

Doença de Alzheimer através da interação da βA com metais de  transição. Além disso, a 

proteína tau hiperfosforilada também tem participação  no processo de neurodegeneração, pois 

embora normalmente regule a formação  do microtúbulo, mantendo normal o calibre dos 

axônios, quando hiperfosforilada,  essa proteína não somente perde a função de estabilizar os 

microtúbulos, como  também passa a aumentar o estresse oxidativo resultando na destruição 

dos  microtúbulos. De uma maneira geral, o estresse oxidativo no cérebro de  pacientes com 

doença de Alzheimer é manifestado pelo aumento da oxidação  proteica, peroxidação lipídica, 

oxidação do DNA, RNA e formação de ERO  (BUTTERFIELD, 2002).   

Evidências experimentais sugerem uma relação entre a Aβ e a expressão  da iNOS. O 

NO gerado reage com o ânion superóxido (O2-) produzindo  peroxidonitrito (ONOO-), que 

exerce efeitos citotóxicos Sendo assim, pode-se  supor que o aumento na expressão da enzima 
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iNOS induzida pela Aβ é  acompanhado por alterações oxidativas altamente dependente da 

produção de  TNF-α (FURCHGOTT & ZAWADZKI, 1980; PALMER, 1987; IGNARRO, 

2002).  

 

ANTIOXIDANTES  

Uma ampla definição de antioxidante é qualquer substância que, presente  em baixas 

concentrações quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou  inibe a oxidação deste 

substrato de maneira eficaz. A produção contínua de  radicais livres durante os processos 

metabólicos levou ao desenvolvimento de  muitos mecanismos de defesa antioxidante para 

limitar os níveis intracelulares e  impedir a indução de danos (SIES, 1993).   

O estresse oxidativo tem seus danos minimizados pelas enzimas  superóxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx). A  SOD forma um grupo de enzimas que 

catalisam a reação de dois ânions  superóxido (O2), com consequente formação de peróxido de 

hidrogênio. A  catalase (CAT) tem ação no peróxido de hidrogênio, formado na dismutação do  

ânion superóxido, sendo transformado em água e oxigênio. Entre as  peroxidases, que usam o 

grupo heme, destaca-se a atividade da glutationa  peroxidase (GPx) catalisando a redução do 

peróxido de hidrogênio e de  hidroperóxidos orgânicos, através da oxidação da glutationa 

reduzida (GSH)  então regenerada por ação da glutationa redutase com consumo de NADPH.  

Neste processo de oxirredução, os grupamentos sulfidrilas doam dois  hidrogênios para os 

peróxidos, transformando-os em álcool e/ou água, formando  glutationa dissulfeto (GSSG) 

(BAINS & SHAW, 1997).   

As enzimas CAT e GPx agem com o propósito de impedir o acúmulo de  peróxido de 

hidrogênio. Tal ação integrada é de grande importância, uma vez  que essa espécie reativa, por 

meio das reações de Fenton e Haber-Weiss,  mediante a participação dos metais ferro e cobre, 

culmina na geração do radical  hidroxila (OH•), contra o qual não há sistema enzimático de 

defesa (SIES, 1993).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os pacientes com doença de Alzheimer apresentam alterações  associadas à inflamação 

e à função do sistema imunológico, que podem  representar um reflexo da atividade inflamatória 

do cérebro. A questão é se a  

inflamação está contribuindo para o fenômeno de deteriorização das células  cerebrais ou se 

isso é só uma reação às placas e emaranhados neurofibrilares.  Sendo assim, há motivos para 

vários pesquisadores estarem otimistas quanto à  possibilidade de a supressão da inflamação 

cerebral com drogas trazer  benefícios importantes em relação à doença de Alzheimer.   

Dentre os mediadores associados à doença de Alzheimer pode-se  destacar o fator de 

necrose tumoral (TNF-α) como modulador da resposta  inflamatória realizada pelo sistema 
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imunológico em resposta ao estresse oxidativo. Através da associação com um de seus 

receptores celulares,  denominados receptor do TNF tipo 1 (TNFR1) e receptor do TNF tipo 2 

(TNF-α)  que regulam respostas inflamatórias, diferenciação e apoptose. De maneira  geral, a 

ativação dos receptores para o TNF-α resulta na ativação das proteínas  quinases ativadas por 

mitógeno (MAPK) que por sua vez controlam a expressão  de diferentes proteínas pela ativação 

do fator nuclear-kB (NF-kB) (YAMAMOTO,  2018).   

Comparando níveis de insulina de seus receptores em cérebros saudáveis  e de pacientes 

com Alzheimer obteve-se que níveis médios do hormônio nas  áreas neurais associadas ao 

aprendizado e à memória eram até quatro vezes  superiores nos cérebros saudáveis que, por sua 

vez, também apresentavam até  dez vezes mais receptores de insulina. Assim, a doença seria, 

de acordo com  alguns pesquisadores, o diabetes tipo 3. A sinalização de insulina no cérebro 

foi  documentada em análises pós-morte de pacientes com Alzheimer e também em  animais 

modelos de estudos da doença, apresentando deficiência em ambos os  casos (MONTE, 2008; 

ZHAO, 2009).   

O uso da memantina na DA reside nos seus efeitos sobre a  neurotransmissão 

glutamatérgica que, assim como a colinérgica, encontra-se  alterada nessa doença. O glutamato 

é o principal neurotransmissor excitatório  cerebral, particularmente em regiões associadas às 

funções cognitivas e à  memória, tais como o córtex temporal e o hipocampo. O glutamato 

também age  como uma excitotoxina, causando a morte neuronal quando níveis elevados  desse 

neurotransmissor são liberados por períodos prolongados. As regiões  

corticais e subcorticais que contêm neurônios e receptores glutamatérgico  sofrem perdas 

estruturais e funcionais na evolução da DA . A memantina é um  antagonista não-competitivo 

de receptores NMDA, permitindo sua ativação  fisiológica durante os processos de formação 

da memória, porém bloqueando a  abertura dos canais e sua ativação patológica (MOURA, 

2014).   

O experimento com lítio revelou uma evidência de modificação de um dos  processos 

patogênicos centrais da doença de Alzheimer, que é a  hiperfosforilação da proteína TAU. O 

lítio inibe a atividade da enzima GSK3 Beta,  que fosforila a TAU. O lítio protege neurônios 

do sistema nervoso central de  excitotoxicidade induzida por glutamato. A relação do excesso 

de glutamato está  relacionado com a fisiopatología da doença de Alzheimer. Essa 

neuroproteção é  devida à supressão do influxo de cálcio mediado pelo receptor N-metil-D 

aspartato (NMDA). Outras evidências das ações neurotróficas do lítio no cérebro  humano vêm 

do estudo do N-acetil-aspartato por meio da espectroscopia por  ressonância magnética 

(FORLENZA, 2007).   

A terapêutica antiamilóide têm como pressuposto teórico a hipótese da  cascata do 

amilóide. À deposição de formas tóxicas do peptídeo beta amilóide  em tecidos cerebrais e a 
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sua agregação e polimerização sob a forma de placas  (senis), levando à distrofia dos neurônios 

adjacentes, ao colapso do  citoesqueleto, e à formação dos emaranhados neurofibrilares. 

Somam-se  reações de estresse oxidativo e mecanismos inflamatórios. Desse modo, ocorre  a 

conversão das placas senis em placas neuríticas. Os fármacos com  propriedades antiamilóide, 

ainda em experimentação, podem ser agrupados em  três categorias: (1) inibidores da 

fibrilogênese, (2) inibidores da formação, e (3)  promotores da depuração do b-amilóide 

(SANT'ANA, 2018).   

Outra forma de combater a formação das placas é estimular o sistema  imunológico para 

destruir a formação beta-amiloide. Cientistas desenvolveram  uma vacina que introduz essa 

proteína na corrente sanguínea para que haja  formação de anticorpos capazes de destruirem as 

placas. Esses resultados  animaram os pesquisadores na realização de estudos imunogenéticos 

em  humanos (SANT'ANA, 2018).  

Foram realizadas biopsias da pele de pacientes com Alzheimer e  inseriram nela o gene 

codificador do fator de crescimento neural (NGF) sendo  que as células geneticamente 

modificadas foram então introduzidas  cirurgicamente no cérebro desses pacientes fazendo com 

que elas produzissem  e secretassem NGF, o que preveniria a perda de neurônios produtores de  

acetilcolina e melhoraria a memória esta terapia baseada em células foi uma  estratégia 

inteligente para distribuir o NGF, proteína grande que, de outra  maneira, não conseguiria entrar 

no cérebro, embora o estudo tenha incluído  poucos indivíduos e carecido de controles 

importantes, pesquisas de  acompanhamento mostraram redução do declínio cognitivo nos 

paciente  (BARRILEAUX et al., 2006).   

O bloqueio farmacológico do fator de necrose tumoral α (TNF α), ou da  enzima óxido 

nítrico sintetase (iNOS),reduzem o dano induzido por Aβ140.  Resultados similares foram 

observados em animais com deleção para o receptor  do TNFα tipo 1 (TNFR1) ou para a iNOS. 

A administração da Aβ140 resultou em  aumento na expressão do TNFα e indução de alterações 

nos parâmetros  oxidativos no córtex pré frontal e hipocampo. O tratamento com o anticorpo  

específico contra o TNF α reduziu todas as alterações bioquímicas induzidas  pela proteína 

beta amiloide. Estes resultados sugerem o TNFα e a iNOS como  importantes alvos terapêuticos 

na doença de Alzheimer (PALMER, 1987;  IGNARO, 2002).   

Uma vez que o papel do estresse oxidativo na etiologia da doença de  Alzheimer tem 

sido muito bem descrito e evidenciado por diferentes estudos,  pesquisas têm focado sua atenção 

na redução desse estresse através do  consumo de antioxidantes. Dando maior embasamento 

para tais pesquisas,  estudos in vitro sugerem que os antioxidantes podem prevenir a disfunção 

da  proteína tau hiperfosforilada com menor taxa de morte neuronal induzida pela  proteína βA 

em cultura de células hipocampais e corticais (FURCHGOTT &  ZAWADZKI, 1980).   

Assim como as enzimas antioxidantes, que removem radicais livres antes  que esses 
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causem dano à membrana, existem substâncias que atuam como  

antioxidantes, evitando reações em cadeia, como a LPO. Elas são conhecidas  como defesas 

antioxidantes não enzimáticas. Essas substâncias podem suprimir  uma cadeia de peroxidação 

na fase de propagação e reparar ou reconstruir a  membrana. A destruição dos tecidos provoca 

um desequilíbrio entre agressão e  defesa caracterizando estresse oxidativo (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 2007).   

A vitamina C (ascorbato) desempenha diferentes funções no organismo,  através de sua 

atuação como cofator de enzimas, papel antioxidante,  participação no metabolismo iônico de 

minerais e na elaboração de  neurotransmissores. Já a vitamina E (tocoferol), por ser o principal 

antioxidante  da membrana celular, previne a propagação da peroxidação lipídica. Os  

antioxidantes trabalham de uma forma sinérgica, e uma reação clássica inclui a  cooperação 

antioxidante entre as vitaminas C e E. A vitamina E, ao prevenir a  peroxidação lipídica, forma 

o composto tocoferoxil e, para ser regenerada,  necessita dos elétrons doados pela vitamina C 

(CARDOSO & COZZOLINO,  2009).   

A menaquinona (MK), também conhecida como vitamina K2, forma uma  parte 

essencial da cadeia de transferência de elétrons em microrganismos que  usam a respiração para 

energizar a célula. Evidências emergentes apoiam novos  papéis para a influência da microbiota 

intestinal no cérebro os quais têm sido  associados ao envelhecimento e à doença de Alzheimer. 

Os estudos relataram  menores concentrações séricas de proteína quinase (PK) em pacientes 

com  doença de Alzheimer grave e declínio executivo mais grave associado aos  agonistas da 

vitamina K prescritos. Além disso, o aumento da ingestão de  vitamina K foi associado a queixas 

de memória subjetiva menos frequentes e  graves em idosos. Apesar do reconhecimento da 

importância da vitamina K para  vários parâmetros de saúde, incluindo a cognição, o impacto 

da MK produzida  intestinalmente na cognição não foi totalmente elucidado (PRESSE, 2018; 

Mc  CANN, 2020).   

A nanotecnologia tem sido empregada na criação de nanoformulações  para aumentar a 

biodisponibilidade como nanopartículas polímericas,  nanopartículas sólidas, nanopartículas 

lipossômicas/lipídicas, micelas,  

conjugados de polímeros e nanogéis (NAKSURIYA et al., 2014). Através da  nanotecnologia, 

a curcumina foi utilizada em associação com a piperina e, nessa  condição, a biodisponibilidade 

aumentou em 2000% em comparação com a  administração de curcumina isoladamente. O 

efeito sinérgico diminuiu o EO,  restaurou os níveis de antioxidante GSH e diminuiu níveis de 

marcadores  inflamatórios como TNF-α e IL-1β na região do estriado cerebral, mais  

acentuadamente do que no grupo tratado apenas com curcumina (BISHNOI,  2011; KUMAR, 

2015). Estudos recentes apontam vários componentes que  apresentam efeitos benéficos sobre 

a progressão da DA, tais como o sulforafano  (YAMAMOTO, 2018), a quercetina (ANSARI, 
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2019), as catequinas (ARAB et al.,  2016) e o resveratrol (SHARMA, 2020).   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avanços recentes na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos  relacionados à 

doença de Alzheimer apontam para novas estratégias de  tratamento da doença. A principal 

metodologia que vem sendo aplicada para  estudar os processos relacionados ao 

desenvolvimento e progressão da doença  de Alzheimer, consiste na utilização de modelos 

capazes de induzir o acúmulo  da Aβ no cérebro de animais.   

Neste sentido, tem sido proposto que uma fagocitose ineficiente da Aβ por  parte da 

microglia, e a consequente hiperativação celular e liberação de  mediadores inflamatórios e 

fatores neurotóxicos, contribuiria de maneira decisiva  no processo neurodegenerativo 

verificado na doença de Alzheimer. Em acordo  com esta hipótese, tem sido demonstrado um 

aumento nos níveis de diversos  mediadores pró-inflamatórios no cérebro de pacientes com a 

doença de  Alzheimer.   

Os dados do presente estudo sugerem que as vias de sinalização do fator  de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) e a enzima Óxido Nitrico Sintase (iNOS) estão  intimamente implicadas 

com os mecanismos neuropatológicos. Os tratamentos  antiamiloides promoveram a 

diminuição dos níveis do peptídeo Aβ conferindo  citoproteção diante de estressores, incluindo 

o estresse oxidativo. Assim, o desenvolvimento de opções terapêuticas mais eficazes e seguras 

consiste em  um dos objetivos mais avidamente perseguidos no cenário científico, capazes de  

modificar a evolução natural da doença representarão o futuro do tratamento da  DA.   
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RESUMO  

O câncer colorretal (CCR) é uma das principais causas de mortalidade e a sua  incidência tem 

aumentado nos últimos anos. Múltiplos estudos epidemiológicos  e experimentais comprovam 

que butirato diminui a incidência de CCR. Butirato  é um ácido graxo de cadeia curta produzido 

pela degradação das fibras  alimentares no cólon humano pelas bactérias intestinais. A produção 

está  associada à sua capacidade de promover a diferenciação das células  neoplásicas, inibir a 

proliferação celular, estimular a apoptose e regular a  expressão de genes. Assim, este trabalho 

de revisão objetivou descrever os  mecanismos de ação do prebiótico butirato como adjuvante 

frente as terapias  clássicas de primeira linha.   

Palavras-chave: Butirato, câncer colorretal, doença inflamatória intestinal.   

 

ABSTRACT  

Colorectal cancer is a major cause of mortality and its incidence has increased  in recent years. 

Multiple epidemiological and experimental studies have shown  that butyrate reduces the 

incidence of colorectal cancer. Butyrate is a shortchain  fatty acid produced by the degradation 

of dietary fiber in human colon by intestinal  bacteria. Its production is associated of its ability 

to promote the differentiation of  neoplastic cells, inhibit cell proliferation, stimulate apoptosis 

and regulate gene  expression. The purpose of this revision is to describe the action mechanisms 

of  butyrate prebiotc in the adjuvant therapy of first line.   

Keywords: butyrate, colorectal cancer, inflammatory bowel disease.  

 

INTRODUÇÃO  

As doenças inflamatórias intestinais (DII) representam um grupo de  disfunções do trato 

gastrointestinal, que acometem milhões de pessoas em todo  o mundo. A DII compreende um 

espectro de doenças que se caracterizam por  uma inflamação crônica do trato gastrointestinal 

sem uma causa ou patógeno  específico. Incluída nesta classificação está a retocolite ulcerativa 

inespecífica  (RCUI), de etiologia desconhecida caracterizada por ulcerações da mucosa,  

infiltrado inflamatório na submucosa e eventuais manifestações extraintestinais  (MOURA, 

2016).   

A estimativa de câncer Colorretal (CRR) para portadores de retocolite  ulcerativa 

aumenta aproximadamente de 5%, na primeira década, para 20%, na  segunda década, e 6% 

para cada ano subseqüente. O risco aumenta para o  desenvolvimento de câncer colorretal 

quanto mais longa for a duração da  patologia. Num estudo populacional envolvendo 3.117 
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pacientes com Retocolite  Ulcerativa observou-se aumento de 15 vezes no risco de desenvolver 

câncer  entre aqueles que apresentavam pancolite (inflamação em todo intestino) e  apenas 2,8 

vezes nos que tinham comprometimento apenas o cólon esquerdo.  A morte devido ao CCR é 

três vezes maior na população com Retocolite  Ulcerativa do que na população geral e acentuada 

entre gêmeos homozigóticos  (SALVIANO, 2007).   

A estimativa de câncer colorretal para portadores de RCUI aumenta  aproximadamente 

de 5%, na primeira década, para 20%, na segunda década, e  6% para cada ano subsequente. O 

risco aumenta para o desenvolvimento de  câncer colorretal quanto mais longa for a duração da 

patologia. Em um estudo  populacional envolvendo 3.117 pacientes com RCUI observou-se 

aumento de 15  vezes no risco de desenvolver câncer entre aqueles que apresentavam pancolite  

e apenas 2,8 vezes nos que tinham comprometimento apenas o cólon esquerdo.  A morte por 

causa do CCRl é três vezes maior na população com RCUI do que  

na população geral e acentuada entre gêmeos homozigóticos (SALVIANO,  2007).   

A inflamação crônica pode frequentemente predispor a transformação  maligna 

(TERZIC, 2010). Diversas linhas de evidências indicam que a inflamação  crônica é um fator 

de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal em  pacientes com doença inflamatória 

intestinal (ITZKOWITZ, 2004; HARPAZ,  2010). Os mecanismos subjacentes a esta 

transformação parecem estar  relacionados à resposta anômala do sistema imunológico do 

hospedeiro às  bactérias intraluminais, juntamente com certa predisposição à alterações  

genéticas (WESTBROOK, 2010). Inúmeros estudos apontam que a ingestão de  uma dieta rica 

em fibras possui efeito protetor associado à produção de butirato.  Assim, este trabalho de 

revisão bibliográfica objetivou descrever os mecanismos  de ação do prebiótico butirato como 

adjuvante frente ás terapias de primeira  linha.   

MECANISMOS DE AÇÃO DO BUTIRATO  

A diminuição da oxidação do butirato na mucosa inflamada pode estar  associada a 

redução da expressão do transportador Monocarboxilato (MCT1),  com consequente 

diminuição da captação do butirato, o que pode afetar os seus  efeitos reguladores a nível 

celular. A diminuição da expressão do MCT1 é maior  nos doentes que têm DII e CCR do que 

naqueles que têm DII que não evoluíram  para o CCR. De modo semelhante, o TNFα também 

diminui a expressão do  segundo transportador Monocarboxilato (SMCT1) via inibição da sua 

transcrição.  Assim, as citocinas pró-inflamatórias diminuem a expressão dos dois principais  

transportadores do butirato nos colonócitos, diminuindo deste modo a sua  oxidação na mucosa 

inflamada (HARPAZ, 2010; FILLMANN, 2012).   

A ação do butirato no CCR foi comprovado pela demonstração da  diminuição da 

expressão dos seus transportadores nos colonócitos neoplásicos,  resultando em diminuição da 

sua captação e do seu metabolismo. O seu  transporte em células epiteliais intestinais não 

transformadas envolve  principalmente o MCT1, com uma contribuição pequena do SMCT1; 
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enquanto  

que a captação por células tumorais é mediada apenas pelo MCT1  (GONÇALVEZ, 2011).   

A diminuição da captação e da oxidação do butirato que ocorre durante a  inflamação 

pode explicar porque os pacientes com RCUI têm um risco maior de  desenvolver CCR 

(BORTHAKUR, 2010). A inativação do NF-KB é o efeito anti inflamatório mais estudado do 

butirato. Em doentes com RCUI, a administração  de butirato diminuiu os níveis de NF-KB e a 

manifestação clínica da doença. Este  efeito anti-inflamatório do butirato via inibição do NF-

KB reduz a concentração  de mieloperoxidase, ciclo-oxigenase 2, moléculas de adesão e 

citocinas  (HAMER, 2008).   

O butirato induz a expressão da catalase, e inibe a expressão da  Ciclooxigenase 2 e da 

Superóxido Dismutase (SOD), contribuindo também para  a sua ação anti-inflamatória. A 

indução da catalase reduz a concentração de  peróxido de hidrogénio que é genotóxico. O 

butirato sozinho ou numa mistura  com outros AGCC tem um efeito protetor contra danos no 

DNA causados pelo  peróxido de Hidrogênio (TONG, 2004).   

O butirato inibe a desacetilação das histonas (HDAC) e induz a paragem  do ciclo 

celular, diferenciação e/ou apoptose de colonócitos neoplásicos in vitro  sendo também a 

principal fonte de energia dos colonócitos. O butirato pode  regular a expressão de genes quer 

por mecanismos epigenéticos quer por ação  direta e tem um papel importante na reversão de 

mecanismos epigenéticos  envolvidos na carcinogénese e na ativação da apoptose. O butirato 

inibe a  proliferação das células neoplásicas do cólon através da acetilação das histonas,  da 

metilação do DNA e da modulação da atividade do fator de transcrição NF KB 

(ANDRIAMIHAJA, 2009).   

 A acetilação de algumas histonas específicas, através da inibição da  HDAC, é 

considerado o mecanismo principal pelo qual o butirato inibe a  proliferação e estimula a 

apoptose e a diferenciação celular. O butirato causa  hiperacetilação das histonas através da 

inibição não-competitiva e reversível da  HDAC, aumentando a acessibilidade para a ligação 

dos fatores de transcrição  aos seus promotores no DNA (BLOUIN, 2011). Além disso, 

promove o  crescimento e a proliferação dos colonócitos normais; estimula a absorção de  

fluidos e eletrólitos; estimula a secreção de muco; aumenta a vascularização e a  motilidade; 

reduz o desconforto intestinal e a dor; inibe a inflamação colónica e o  stress oxidativo; e 

melhora as funções de defesa da barreira intestinal  (ANDRIAMIHAJA, 2009)   

O butirato induz a apoptose através da hiperacetilação das histonas, que  resulta na 

ativação da caspase-3. A incubação de células HT-29 com butirato  aumenta o número de 

células apoptóticas, verificando-se aumento da atividade  da caspase-3 e da caspase-9 sugerindo 

que a apoptose é ativada pela via  mitocondrial nesta linhagem celular (WANG, 2009). O 

butirato também induz a  apoptose pela via mitocondrial, através da translocação do citocromo-

c para o  citoplasma ocorrendo a formação do apoptossoma e a ativação das caspases.  Estudos 
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in vivo mostram que a apoptose desencadeada pelo butirato está  associada a uma alteração da 

expressão das proteínas da família Bcl2,  ocorrendo expressão da BAK que é uma proteína 

proapoptótica e diminuição da  BclxL que é uma proteína antiapoptótica (WILLIAMS, 2003). 

O butirato regula o  receptor 5 (DR5) nas células neoplásicas sensibilizando-as para a apoptose. 

O  butirato estimula seletivamente a expressão do DR5. Enquanto que as células  neoplásicas 

expressam como receptor o DR5, as células normais expressam o  DcR1 ou DcR2 que são 

receptores que não ativam a apoptose (KIM, 2004).   

O butirato é a principal fonte de energia dos colonócitos normais, mas com  a 

transformação maligna as células passam a usar a glicose como principal fonte  de energia. No 

entanto, o butirato tem a capacidade de alterar o metabolismo da  glicose em alguns tipos 

celulares, sendo que as células cancerígenas podem  mudar para um fenótipo que usa 

preferencialmente o butirato como fonte de  energia (BLOUIN, 2011).   

Em células neoplásicas, não diferenciadas e muito proliferativas, o butirato  inibe a 

proliferação, aumenta a diferenciação e a apoptose. Nas células normais  ou em células 

diferenciadas, a proliferação e a regeneração do epitélio com lesão  não é afetado pela exposição 

ao butirato. Isto demonstra que o butirato pode  exercer um efeito antiproliferativo na 

progressão tumoral, mas a sua produção é  segura e não tem consequências para o crescimento 

do epitélio normal  (COMALADA, 2006).  

No epitélio intestinal normal, o butirato aumenta a proliferação dos  colonócitos da base 

da cripta intestinal onde a sua concentração é baixa e induz  a diferenciação e apoptose das 

células no topo da cripta onde a sua  concentração é alta. A perfusão da mucosa normal com 

uma solução de butirato  com uma concentração semelhante à concentração fisiológica estimula 

a  

proliferação das células das criptas em ratos. Os AGCC têm um efeito trófico  sobre a mucosa 

retal humana e a sua ausência está associada a atrofia da  mucosa e morte dos colonócitos 

(LECONA, 2008).   

A ciclina B1, a ciclina D1 e a p21 são reguladores do ciclo celular com um  papel 

importante na carcinogénese. O butirato induz paragem do ciclo celular via  mecanismos 

dependentes e independentes da p21(CUFF, 2002). A p21 é um  inibidor das cinases 

dependentes de ciclinas que regula a apoptose, a  diferenciação celular e induz paragem do ciclo 

celular na fase G1. A sua  expressão encontra-se reduzida no CCR. O butirato induz a expressão 

da p21  mediante a inibição da HDAC, ativando o promotor da p21, num mecanismo que  é 

independente da p53. A administração de butirato aumenta os níveis do RNAm  e da proteína 

p21 e reduz a incidência de CCR induzido pela 1,2dimetilhidrazina  em ratos. O butirato 

diminui a transcrição da ciclina D1 e da ciclina B1 que têm  um papel importante na 

carcinogénese intestinal, induzindo a paragem do ciclo  celular e a diferenciação das células 

neoplásicas (CHEN, 2004).   
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O butirato diminui a viabilidade e a proliferação celular e aumenta a  diferenciação 

celular e a apoptose. O butirato induz a diferenciação de  colonócitos neoplásicos in vitro 

produzindo um fenótipo tipicamente associado  ao de uma célula madura normal e isto é 

demonstrado pelo aumento da atividade  da fosfatase alcalina. A diferenciação induzida pelo 

butirato altera a morfologia e  a ultraestrutura das células tumorais, resultando na perda da 

maioria das  características malígnas das células cancerígenas (WILLIAMS,   

2003)   

A proteína de resistência ao câncer de mama (BCRP) é uma proteína da  família de 

transportadores ABC que promove o efluxo, pela membrana apical, do  butirato no cólon 

humano. A sua expressão é abundante nos colonócitos  normais, ao contrário do que acontece 

no CCR em que a sua expressão se  

encontra reduzida. Assim, a sua reduzida expressão no CCR pode explicar  porque estas células 

são mais sensíveis aos efeitos do butirato do que os  colonócitos não neoplásicos. Além disso, 

a inibição da BCRP potencia o efeito  do butirato sobre a proliferação celular em colonócitos 

normais (GONÇALVEZ,  2011).   

Os receptores para o butirato que não são expressos nas células  neoplásicas, podem 

atuar como genes supressores tumorais induzindo a  paragem celular e o aumento da apoptose 

depois do tratamento com  butirato/propionato (TANG, 2011).   

A inativação do NF-Kb é o efeito anti-inflamatório mais estudado do  butirato. Em 

doentes com Retocolite Ulcerativa, a administração de butirato  diminuiu os níveis de NF-Kb e 

a manifestação clínica da doença. Este efeito anti inflamatório do butirato via inibição do NF-

Kb reduz a concentração de  mieloperoxidase, ciclo-oxigénase 2, moléculas de adesão e 

citocinas (HAMER,  2008). O butirato induz a expressão da catalase, e inibe a expressão da  

ciclooxigénase2 e da Superóxidodismutase (SOD), contribuindo também para a  sua ação anti-

inflamatória. A indução da catalase reduz a concentração de  peróxido de hidrogénio que é 

genotóxico. O butirato sozinho ou em uma mistura  com outros AGCC tem um efeito protetor 

contra danos no DNA causados pelo  peróxido de Hidrogênio (TONG, 2004).   

   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A incidência da doença inflamatória intestinal retocolite ulcerativa e o  câncer colorretal 

tem aumentado exponencialmente nos últimos anos em todos  os continentes. Inúmeros estudos 

apontam que a ingestão de uma dieta rica em  fibras diminui a incidência de células neoplásicas 

e este efeito protetor foi  associado à produção de butirato. O butirato diminui a viabilidade e a 

proliferação  celular e aumenta a diferenciação celular e a apoptose. Além disso, induz a  

diferenciação de colonócitos neoplásicos in vitro produzindo um fenótipo  tipicamente 

associado ao de uma célula madura normal e isto é demonstrado  pelo aumento da atividade da 
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fosfatase alcalina. A diferenciação induzida pelo  

butirato altera a morfologia e a ultraestrutura das células tumorais, resultando na  perda da 

maioria das características malígnas das células neoplásicas. Todos  estes estudos 

demonstraram que o butirato, para além de regular a expressão  de genes envolvidos no controle 

do ciclo celular, diferenciação celular e  apoptose, regula outros genes que têm um papel 

importante na manutenção da  homeostase intestinal. Tendo em vista as considerações 

supracitadas, sugere se que o prebiótico butirato é efetivo como adjuvante frente as terapias de  

primeira linha no tratamento do câncer colorretal em pacientes diagnosticados  com retocolite 

ulcerativa.   
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RESUMO   

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo  associado com 

um acúmulo de placas da proteína beta amiloide (Aβ) senis  extracelulares e o excesso de 

emaranhados neurofibrilares da proteína Tau  dentro das células. As características patológicas 

presentes na DA são  principalmente a formação de placas amiloides extracelulares no 

parênquima e  nos vasos sanguíneos cerebrais, constituídas por agregados de peptídeo  

βamiloide (Aβ) e o acúmulo de emaranhados neurofibrilares formados através da  

hiperfosforilação anormal da proteína Tau, encontrada principalmente nos  neurônios e 

pertencente à família de proteínas associadas aos microtúbulos. O  desenvolvimento de opções 

terapêuticas mais eficazes e seguras consiste em  um dos objetivos mais avidamente 

perseguidos no cenário científico  internacional. Drogas capazes de modificar a evolução 

natural da doença, ao  lado da antecipação do diagnóstico, representarão o futuro do tratamento 

da DA  e outras demências. Nesse contexto, a compreensão dos mecanismos que  levam à morte 

neuronal na DA será a base para o desenvolvimento de novas  drogas. Sendo uma patologia de 

ordem complexa a sua abrangência mundial  ultrapassa as fronteiras da medicina para se 

converter num problema de ordem  econômico-social. Assim, o presente artigo objetivou 

analisar as novas propostas  terapêuticas para os atuais tratamentos da doença de Alzheimer e 

sua relação  com os princípios bioéticos. Concluiu-se que os dados do presente estudo  apontam 

que as perspectivas futuras de tratamento à patologia da doença de  Alzheimer ainda encontra-

se em seus primeiros passos, sendo maiores as  expectativas e as abordagens fantasiosas a seu 

respeito do que, propriamente,  seus resultados fáticos atuais. Por este motivo, sugere-se o 

desenvolvimento de opções terapêuticas mais eficazes e seguras de tratamentos  que 

representarão o futuro do tratamento da DA demarcando os limites éticos  impostos pelo 

respeito à pessoa humana e à sua dignidade.   

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; beta amilóide (Aβ); Emaranhados  neurofibrilares, 

princípio da justiça; neurodegeneração.   

   

ABSTRACT  

Alzheimer's Disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder  associated with an 

accumulation of extracellular senile beta amyloid (Aβ) plaques  and excess Tau protein 

neurofibrillary tangles within cells. The pathological  characteristics present in AD are mainly 

the formation of extracellular amyloid  plaques in the parenchyma and cerebral blood vessels, 

consisting of aggregates  of β-amyloid (Aβ) peptide and the accumulation of neurofibrillary 

tangles formed  through abnormal hyperphosphorylation of the Tau protein, mainly found in  
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neurons and belonging to the family of proteins associated with microtubules. The  

development of more effective and safer therapeutic options is one of the most  avidly pursued 

goals on the international scientific scene. Drugs capable of  modifying the natural course of 

the disease, together with early diagnosis, will  represent the future of treatment for AD and 

other dementias. In this context,  understanding the mechanisms that lead to neuronal death in 

AD will be the basis  for the development of new drugs. As a complex pathology, its worldwide 

scope  goes beyond the borders of medicine to become a problem of an economic-social  order. 

Thus, this study aimed to analyze new therapeutic proposals for current  treatments for 

Alzheimer's disease and their relationship with bioethical  principles. It was concluded that the 

data from the present study indicate that the  future prospects of treatment for the pathology of 

Alzheimer's disease is still in its  first steps, with greater expectations and fanciful approaches 

to it than, in fact, its factual results. current. For this reason, we suggest the development of 

more  effective and safer therapeutic options for treatments that will represent the future  of AD 

treatment, demarcating the ethical limits imposed by respect for human  beings and their 

dignity.   

Keywords: Alzheimer's Disease; beta amyloid (Aβ); Neurofibrillary tangles,  principle of 

justice; neurodegeneration.  

 

RESUMEN   

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo progresivo  asociado con 

una acumulación de placas extracelulares de beta amiloide senil  (Aβ) y un exceso de ovillos 

neurofibrilares de proteína Tau dentro de las células.  Las características patológicas presentes 

en la EA son principalmente la  formación de placas amiloides extracelulares en el parénquima 

y vasos  sanguíneos cerebrales, constituidas por agregados de péptido β-amiloide (Aβ) y  la 

acumulación de ovillos neurofibrilares formados por hiperfosforilación anormal  de la proteína 

Tau, principalmente encontrada en neuronas y perteneciente a la  familia de proteínas asociadas 

a los microtúbulos. El desarrollo de opciones  terapéuticas más eficaces y seguras es uno de los 

objetivos más ávidamente  perseguidos en la escena científica internacional. Los fármacos 

capaces de  modificar el curso natural de la enfermedad, junto con el diagnóstico precoz,  

representarán el futuro del tratamiento de la EA y otras demencias. En este  contexto, 

comprender los mecanismos que conducen a la muerte neuronal en la  EA será la base para el 

desarrollo de nuevos fármacos. Como patología  compleja, su alcance mundial traspasa las 

fronteras de la medicina para  convertirse en un problema de orden económico-social. Así, este 

estudio tuvo  como objetivo analizar nuevas propuestas terapéuticas para los tratamientos  

actuales de la enfermedad de Alzheimer y su relación con los principios bioéticos.  Se concluyó 

que los datos del presente estudio indican que las perspectivas  futuras para el tratamiento de la 

patología de la enfermedad de Alzheimer se  encuentran aún en sus primeros pasos, con 

mayores expectativas y enfoques  fantasiosos que, de hecho, sus resultados fácticos. Por ello, 

sugerimos el  desarrollo de opciones terapéuticas más efectivas y seguras para tratamientos  

que representen el futuro del tratamiento de la EA, demarcando los límites éticos  que impone 

el respeto al ser humano y su dignidad.   

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer; beta amiloide (Aβ); Enredos  neurofibrilares, 

principio de justicia; neurodegeneración.   

   

INTRODUÇÃO   

  A bioética compreende o estudo das dimensões morais das ciências da  vida, utilizando uma 

variedade de metodologias éticas num contexto mais amplo,  sendo uma temática que ganha 

aceitação em grande parte como uma tentativa  de apresentar reflexões em torno de novos 

dilemas éticos que se apresentam ao  mundo científico. O termo surgiu no início da década de 
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70 nos Estados Unidos,  onde Van Potter foi o primeiro a utilizar o neologismo em seu famoso 

Bioethics:  bridge to the future (1971).   

Atualmente a bioética ganha uma surpreende aceitação em escala global,  em parte como 

uma tentativa de apresentar sinais de como lidar com os novos  problemas éticos que o mundo 

técnico-científico levanta ao interferir no mundo  da vida. Prova disso, são os enfoques inter e 

transdisciplinares, onde a bioética  procura na dinâmica de sua execução, uma interação com 

as diversas instâncias  do saber, indo de encontro aos problemas do mundo contemporâneo: da 

ciência  e da vida, do antropológico ao ecológico, do pedagógico ao jurídico, do biológico  ao 

social, do humanístico ao transcendente. Isto significa novos tempos para a  construção do saber 

(COSTA, 2009)   

De acordo com o World Alzheimer Report (2020), estima-se que cerca de  50 milhões 

de pessoas apresentam demência em todo o mundo. Espera-se que  os números subam para 82 

milhões em 2030 e para 152 milhões em 2050.  Devido ao impacto econômico da demência, a 

DA tem se tornado um problema  socioeconômico crescente em todo o mundo. Estima-se que 

os gastos mundiais  em cuidados de saúde foram de cerca de 1 trilhão de dólares em 2018 e no 

ano  de 2030 os custos serão de aproximadamente de 2 trilhões de dólares  

(INTERNATIONAL, 2020).  

As características patológicas presentes na DA são principalmente a  formação de placas 

amiloides extracelulares no parênquima e nos vasos  sanguíneos cerebrais, constituídas por 

agregados de peptídeo β-amiloide (Aβ) e  o acúmulo de emaranhados neurofibrilares formados 

através da hiperfosforilação  anormal da proteína Tau, encontrada principalmente nos neurônios 

e  pertencente à família de proteínas associadas aos microtúbulos (KUMAR et al.,  2015).   

O aducanumabe é um anticorpo monoclonal que tem como alvo a proteína  amiloide 

que forma aglomerados anormais no cérebro que podem danificar as  células e desencadear 

demência, incluindo problemas de memória e  comunicação, além de confusão mental. Segundo 

a Food and Drug   

Administration (FDA), há "evidências substanciais de que o aducanumabe reduz  as placas beta 

amilóide no cérebro". Baseado em estudos clínicos, o  medicamento aprovado em junho de 

2021, tem potencial de alterar a  fisiopatologia da doença, desacelerar o declínio cognitivo.   

O desenvolvimento de opções terapêuticas mais eficazes e seguras  consiste em um dos 

objetivos mais avidamente perseguidos no cenário científico  internacional. Drogas capazes de 

modificar a evolução natural da doença, ao  lado da antecipação do diagnóstico, representarão 

o futuro do tratamento da DA  e outras demências. Nesse contexto, a compreensão dos 

mecanismos que  levam à morte neuronal na DA será a base para o desenvolvimento de novas  

drogas.   



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

248 
Diante os elementos apontados que surgiu o interesse no estudo das  relações da Doença 

de Alzheimer com o enfoque bioético. Sendo assim, a  proposta do presente estudo foi analisar 

os tratamentos da Doença de Alzheimer  e sua relação com os princípios bioéticos.   

 

BIOÉTICA: CONCEITOS, PRINCÍPIOS E IMPLICAÇÕES   

   

A partir da década de 1970, Van Rensselaer Potter, fármacooncologista  e André 

Helleger, médico obstetra, ajudam a Bioética a nascer como uma nova  

ciência relacionada à área biomédica. Inicialmente, Potter referiu-se à bioética  em um sentido 

ambiental e evolucionista, aspirando à criação de um meio  ambiente ótimo para, dentro dele, 

o ser humano poder adaptar-se e  desenvolver-se.   

A palavra ―bioética‖ é um neologismo dos vacábulos gregos bios (vida)  e éthos 

(ética), definida em 1978 por Warren Thomas Reich, editor chefe da  enciclopédia de bioética. 

Para o autor, bioética é ― O estudo sistemático da  conduta humana na área das ciências da 

vida e cuidados com a saúde enquanto  esta conduta é avaliada à luz dos valores e princípios 

morais‖(REICH,1999).  Pode-se verificar, nesse conceito, a existência de alguns elementos de 

grande  importância na aplicação dessa nova ciência: conduta humana, saúde, valor e  moral.   

Estudar a conduta humana significa dizer que estamos falando de ética.  A ética 

procura definir quais ações são corretas e quais são incorretas em uma  circunstância particular, 

principalmente quando a resposta não é óbvia. Ética é o  estudo da conduta humana na medida 

em que ela pode ser chamada de boa ou  má‖ (CLOTET, 2003). Quando associamos o elemento 

conduta humana, sob a  análise da ética aplicada, com o elemento saúde, em relação aos avanços 

da  medicina, biologia e biotecnologia, estamos diante da bioética.   

Um outro elemento importante, no conceito de bioética é a palavra  ―valor‖. 

Por valor entende-se qualquer coisa material ou imaterial que possa ser  objeto de preferência 

ou escolha. É a crença, perpetuada ao longo do tempo, em  um paradigma específico de conduta, 

pessoal ou socialmente aceito e alicerçado  em uma conduta pré-existente. Por fim, verifica-se 

a existência do elemento  moral. Moral é, então, um conjunto de costumes, um sistema de 

valores  considerados corretos para uma determinada sociedade dos quais resultam as  normas. 

Portanto, quando se fala em bioética, significa dizer que estamos  estudando a conduta humana 

na área das ciências da saúde, com base nos  valores e princípios morais de cada sociedade e 

com o objetivo de que esta  conduta vá ao encontro da plenitude da pessoa humana.   

A bioética surge para indicar caminhos, refletir e dar sentido às metas já  estabelecidas 

e não para punir, mas para buscar, de forma multidisciplinar, um  

melhor entendimento do ser humano. O modelo principialista proposto por  Beauchamp e 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

249 
Childress tem sido, mais comumente, utilizado para a resolução  dos problemas relativos à ética 

biomédica. Ele enfoca quatro princípios:  beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça. 

Nenhum deles tem posição  hierárquica sobre os outros. A situação em causa é que determinará 

aquele  com preferência.   

O princípio da beneficência tem suas bases alicerçadas no juramento  hipocrático. Ele 

requer que nossas ações objetivem a criação de um bem ou  resultem em benefício à pessoa 

humana. Significa o dever de maximizar os  benefícios e minimizar os danos. É a manifestação 

da benevolência, um impulso  de fazer o bem ao outro. O ato médico tem, como fim prioritário, 

o bem do doente.  Contudo, pode não ser fácil decidir sobre o que é o bem. Quais parâmetros 

serão  utilizados para definí-lo? Quem deve decidir o que é bem em situações de  conflito? O 

princípio da beneficência nos diz não ser o bem do paciente  exclusivamente físico. Assim, o 

bem biomédico é um instrumento válido para o  paciente realizar o bem que somente ele pode 

julgar como bem total (JUNGES,  1999).   

O princípio da não-maleficência ressalta nossa obrigação moral de não  infligir um 

dano intencional. Significa dizer que se não podemos ajudar, pelo  menos não devemos causar 

danos. Ele difere do princípio da beneficência por  referir-se a uma abstenção, enquanto o da 

beneficência reporta-se a uma ação.  O princípio da não-maleficência não é absoluto. Não temos 

a obrigação de livrar  as pessoas de um dano quando esse é inerente à situação em causa. Porém,  

em primeira instância, nossa ação deve evitar todo o dano previsível se houver  possibilidade.   

O princípio da autonomia significa reconhecer a capacidade do paciente  de deliberar 

sobre seus objetivos pessoais e atuar no sentido de sua deliberação.  Respeitar a autonomia é 

dar valor às suas opiniões e decisões abstendo-se de  obstruir suas ações, a menos que estas 

produzam prejuízo a outros. As  condições básicas para uma pessoa poder atuar de forma 

autônoma são: agir  intencionalmente, sem restrições ou influências externas ou internas que 

possam  determinar o controle de sua ação e compreender plenamente o seu significado.  Esse 

é o princípio regulador das instâncias éticas expressas pelo paciente que,  

em virtude de sua dignidade, tem o direito de decidir autonomamente se deve  aceitar ou recusar 

o que se pretende fazer nele, tanto em relação ao diagnóstico  quanto à terapêutica.   

O princípio da justiça nos diz que devemos dar a cada um segundo as  suas 

necessidades e exigir de cada um segundo suas capacidades. Significa  uma distribuição 

eqüitativa dos direitos, benefícios, responsabilidades ou danos  entre os membros da sociedade. 

Muitas vezes, torna-se difícil de ser  aplicadodevido a percepções religiosas, filosóficas e 

políticas. O justo e razoável  varia de forma ampla, dependendo da linha de percepção atribuída 

à situação  em causa. Do ponto de vista biomédico, o princípio da justiça é defendido no  sentido 

de casos iguais requererem tratamentos iguais. Não podem ser  justificadas discriminações em 
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relação à assistência, baseadas em critérios  econômicos, sociais, raciais ou religiosos.   

As principais fontes de conflito ético nesta enfermidade podem situarse  na 

investigação e ensaios clínicos, o diagnóstico, a relação médico/paciente e a  tutela legal. O 

conhecimento pelos médicos e investigadores dos princípios éticos  de autonomia, a não 

maledicência, beneficência, a veracidade, a justiça e a  confidencialidade, são ferramentas úteis 

na prática diária. Aqui se faz referência  a estes princípios éticos e sua interação na doença de 

Alzheimer.   

 

BIOÉTICA, DIREITOS HUMANOS E SUA RELAÇÃO COM A DOENÇA DE  

ALZHEIMER   

O objetivo deste tópico é resgatar os princípios fundamentais dos Direitos  Humanos e 

sua relação bioética, neste caso, visto na perspectiva da doença de  Alzheimer. De grande 

importância para a fundamentação sobre a humanização  na saúde foi a Declaração da 

Conferência Internacional sobre Cuidados  Primários de Saúde, co-patrocinada e organizada 

pela Organização Mundial de  Saúde e pela UNICEF a qual reafirmou que a saúde é um estado 

de bem-estar  completo, físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças ou  

enfermidades, devendo ser compreendida como um direito humano fundamental.  

A Declaração enfatizou que a obtenção do mais alto nível de saúde  possível é o objetivo 

social mais importante a ser atingido pelos sistemas de  saúde, sendo que as pessoas devem ter 

o direito e a obrigação de participar,  individual e coletivamente, no planejamento e na 

implementação de seus  cuidados com saúde.   

As práticas e os avanços nas áreas das ciências biológicas e da medicina,  que podem 

proporcionar grandes benefícios à humanidade, têm riscos potenciais  muito graves, o que exige 

permanente vigilância dos próprios agentes e de toda  a sociedade para que se mantenham 

dentro dos limites éticos impostos pelo  respeito à pessoa humana, à sua vida e à sua dignidade. 

Na prática, a verificação  desses limites é facilitada quando se levam em conta os direitos 

humanos, como  têm sido enunciados e clarificados em grande número de documentos básicos,  

incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos, as  convenções e todos os 

acordos internacionais, de caráter amplo ou visando a  objetivos específicos, que compõem o 

acervo normativo dos direitos humanos.   

O significado atual dos Direitos Humanos e sua preponderância para toda  a humanidade 

foi sintetizada de modo magistral num documento da UNESCO  em que foram fixadas 

diretrizes para estudiosos de todas as áreas: "Os direitos  humanos não são uma nova moral 

nem uma religião leiga, mas são muito mais  do que um idioma comum para toda a humanidade. 

São requisitos que o  pesquisador deve estudar e integrar em seus conhecimentos utilizando as  
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normas e os métodos de sua ciência, seja esta a filosofia, as humanidades, as  ciências naturais, 

a sociologia, o direito, a história ou a geografia" (DALLARI,  1992).   

Tais antecedentes nos auxiliam a vislumbrar que ―Humanizar‖ do ponto  de vista 

bioético, é ver cada pessoa em sua singularidade, tendo necessidades  específicas, e, assim, 

criando condições para que tenha maiores possibilidades  para exercer sua vontade de forma 

autônoma. Segundo Rech (2003), é tratar as  pessoas levando em conta seus valores e vivências 

como únicos, evitando  quaisquer formas de discriminação negativa, de perda da autonomia, 

enfim, é  preservar a dignidade do ser humano. A reflexão humanística não enfoca  

somente problemas e necessidades biológicas, mas abrange as circunstâncias  sociais, éticas, 

educacionais e psíquicas presentes nos relacionamentos  humanos existentes nas ações relativas 

à atenção em saúde (ZOBOLI, 2003)  Neste âmbito, ―humanizar‖ também refere-se à 

possibilidade de uma  transformação cultural da gestão e das práticas desenvolvidas nas 

instituições  de saúde, assumindo uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do  

desconhecido, de respeito ao usuário entendido como um cidadão e não apenas  como um mero 

consumidor de serviços de saúde. No campo da atenção em  saúde o termo humanização tem 

sido utilizado com diferentes significados e  entendimentos. O conceito vem se modificando no 

decorrer dos últimos anos,  confundindo-se historicamente, nas fases iniciais, com a luta por 

direitos dos  pacientes/usuários.   

A humanização da atenção à saúde tem seu fundamento na Declaração  Universal dos 

Direitos Humanos, que em seu Art. 1º afirma: "Todos os seres  humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e em direitos. Dotados de razão e  de consciência, devem agir uns para com os 

outros em espírito de fraternidade".  Consequente à luz dos Direitos Humanos tratados acima, 

podemos considerar  os pilares bioéticos e os vínculos existentes com a DA: Primeiro, o 

princípio da  autonomia, isso nos força a ver o paciente como alguém capaz de tomar  decisões, 

ser livre para escolher, tanto tempo até que se tenha a capacidade de  fazê-lo.   

Em seguida, o princípio da não-maleficência, defender sempre que o  portador de 

Alzheimer está nas mãos dos encarregados do cuidado do paciente.  Talvez até mesmo da falta 

de informações sobre sua condição, de fato, em todas  as formas possíveis para evitar infligir o 

paciente, a doença é conhecida a  implicar que os tratamentos podem ser aversivas ou dolorosas, 

neste caso, o  psicólogo tem a obrigação moral de ser conhecedor das melhores alternativas  

para o paciente e dada esta preparação, devem orientar seus cuidadores as  decisões que 

repetidamente estar enfrentando no curso da doença.   

O princípio da beneficência seria aplicado para atender as necessidades  das 

necessidades do paciente e da família em ordem emocional, social e  

espiritual, baseada no fato de que uma pessoa, e é uma pessoa que está  sofrendo, este 
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sofrimento é lento, contínuo e crescente, portanto com base nessa  compreensão empática, o 

psicólogo deve equilibrar as necessidades que  emanam do doente e respirar o caminho da 

família para encontrá-los.   

O Princípio da justiça, no sentido de procurar cuidados de saúde  requeridos pelo 

paciente, seja na obtenção de melhores meios disponíveis para  ter o cuidado e a atenção 

necessários. A dificuldade em lidar com esta doença,  consiste na falta de testes específicos para 

a determinação do diagnóstico, isto  em todo o mundo, mas se torna mais acentuado pela falta 

de estruturas físicas e  organizacionais para ajudar, informar e tratar esta doença. Adicionado a 

isso, é  a carência de pesquisas sobre a doença, sua real incidência e prevalência na  população. 

Isso representa um problema sério porque de acordo com o princípio  ético da justiça, é provável 

que os serviços médicos e cuidado, não está atingindo  todas as pessoas que necessitam dele.   

 

PERSPECTIVAS DE TRATAMENTOS E O PRINCÍPIO DE JUSTIÇA   

A simples análise semântica do termo ―direito‖ já revela sua  complexidade. De fato, a 

palavra direito refere-se a um ramo do conhecimento  humano — a ciência do direito —, ao 

mesmo tempo em que esclarece seu objeto  de estudo: o direito, um sistema de normas que 

regulam o comportamento dos  homens em sociedade. Muitas vezes se emprega a palavra 

direito em sentido  axiológico como sinônimo de justiça e muitas outras em sentido subjetivo, 

é o  meu direito; trata-se, como ensina Reale, da "regra de direito vista por dentro,  como ação 

regulada". O termo é empregado com seu sentido de direito subjetivo  na reivindicação do 

"direito à saúde". Todavia, a referência à regra de direito vista  por dentro implica 

necessariamente a compreensão do direito como regras do  comportamento humano em 

sociedade.   

O direito à saúde ao apropriar-se da liberdade e da igualdade  caracterizase pelo 

equilíbrio instável desses valores. A história da humanidade é  farta de exemplos do movimento 

pendular que ora busca a liberdade, ora a  

igualdade. Os homens sempre tiveram a consciência de que para nada serve a  igualdade sob o 

jugo do tirano e de que a liberdade só existe entre iguais.  Princípio, palavra derivada do latim, 

(principium, principii) que significa  ―fonte‖, ―origem‖, ―base‖. O magistério de Paulo de 

Barros Carvalho cita que  ―Princípios são linhas diretivas que informam e iluminam a 

compreensão de  segmentos normativos, imprimindo-lhes um caráter de unidade relativa e  

servindo de fator de agregação num dado feixe de normas‖. No ordenamento  jurídico, há 

princípios implícitos e expressos, não havendo supremacia exceto  em relação ao princípio da 

certeza do direito, que está acima de todos os  princípios, a fim de garantir a convivência social 

organizada.   
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Neste contexto, a equidade se refere a questões de distribuição dos  cuidados de saúde 

e de acesso a eles. No nível mais concreto, é o modo pelo  qual os pacientes são tratados nas 

instituições de saúde. A medicina científica  de alta tecnologia está mais preparada do que nunca 

para curar e prevenir  doenças, mas a maioria das pessoas autônomas, as indústrias e até mesmo 

o  governo não podem arcar com os custos crescentes. Pacientes ricos podem  experienciar o 

êxtase dos últimos avanços para o tratamento da doença de  Alzheimer, mas um número cada 

vez maior de pacientes menos afortunados  sente raiva e frustração por não ser tratado quando 

necessita de cuidados e por  ser deixado à margem das benesses do dito progresso.   

A equidade exige que bens e serviços essenciais fornecidos somente a  algumas pessoas 

da sociedade, estejam disponíveis para outras, que têm  necessidades similares e compartilham 

a mesma dignidade. O cuidado essencial  com a saúde não deve estar disponível somente para 

alguns. Se mesmo bens e  serviços essenciais são tão escassos ou tão caros que não podem ser 

oferecidos  a todos, então, de acordo com a teoria, eles devem ser disponibilizados na forma  de 

sorteio. O valor igual de cada pessoa é reivindicado, então deveria ser  protegido.   

A lógica de tal conceitualização é admirável. Contudo, oferecer bens e  serviços para o 

atendimento igualitário das necessidades humanas essenciais é  algo tão complexo, que a lógica 

não funciona na prática. A lógica é simples, mas  

as diferentes realidades são complexas. A equidade impõe obrigações, mas por  si só não resolve 

os problemas da distribuição dos cuidados de saúde. Esquemas  extremamente simples como o 

mencionado para viabilizar a equidade  simplesmente não ajudam. Para a equidade funcionar 

na prática, a economia e  a política também devem funcionar, e muitos outros princípios e 

referenciais  éticos devem ser praticados. A autonomia, por exemplo, não pode ser ignorada,  

bem como a dignidade do ser humano. Sem compaixão, a equidade não pode  nem determinar 

a necessidade do cuidado de saúde nem oferecer os serviços  necessários.   

A equidade e a justiça estão estreitamente vinculadas. A justiça  estabelece os padrões 

para a distribuição dos bens, e a equidade é um dos  padrões. A justiça distributiva se refere à 

alocação de bens e serviços limitados.  A distribuição dos bens e serviços para todos na mesma 

base é um dos  significados tanto para a justiça quanto para a equidade. Idealmente, a justiça se  

esforçaria para tornar, na realidade concreta da vida de cada um, todos os seres  humanos iguais 

quanto fosse possível. É o filósofo norteamericano John Rawls,  em sua magistral obra Teoria 

da justiça, publicada no início da década de 1970,  que trabalha o conceito de justiça como 

equidade (justice as fairness), aplicada  à distribuição dos bens sociais. Para esse autor, a justiça 

―consiste em realizar  uma sociedade como sistema equitativo entre cidadãos livres e iguais‖. 

As  perguntas centrais da ética são estas: O que é uma sociedade justa? Como  construí-la? A 

justiça é a virtude da cidadania.   
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A igualdade é a consequência buscada pela equidade. A igualdade já não  é o ponto de 

partida ideológico que tendenciosamente buscava anular as  diferenças. É reconhecendo as 

diferenças e as necessidades diversas dos  sujeitos sociais que podemos alcançar a igualdade. 

Esse é o ponto de chegada  da justiça social, referencial dos direitos humanos abrindo caminho 

para o  reconhecimento da cidadania. A equidade deve ser o referencial ético  fundamental a 

guiar o processo decisório de priorização da alocação de recursos  escassos. Associando a 

equidade com os valores éticos da responsabilidade  (individual e pública) e da justiça, garante-

se o valor do direito à saúde. A  equidade, ao reconhecer as diferentes necessidades de sujeitos 

também  

diferentes, atinge direitos iguais que são o caminho ético para garantir  concretamente os 

direitos humanos universais, entre os quais o direito à vida,  efetivado na possibilidade de 

acesso aos cuidados necessários de saúde.   

O vertiginoso desenvolvimento de pesquisas em engenharia genética e  em medicina 

biomolecular - fundamentalmente com o advento de novas técnicas  de DNA / RNA 

recombinantes - com vistas, dentre outros, a identificar e tratar as  doenças, deu ensejo a um 

"trio" de possíveis ações: fala-se em (i) conhecer, (ii)  predizer e (iii) mudar (ARCHER, 1997). 

Entretanto, é possível afirmar que as  terapias propostas para o tratamento da doença de 

Alzheimer, ainda encontrase  em seus primeiros passos, sendo maiores as expectativas e as 

abordagens  fantasiosas a seu respeito do que, propriamente, seus resultados fáticos atuais.   

Segundo Conti (2004), e considerando tanto o estado atual quanto os  prognósticos 

futuros das pesquisas, ética e genética formariam um "binômio  incendiário". À primeira caberia 

o estudo crítico e o fomento do debate acerca  dos limites das ações humanas frente a princípios 

ou valores maiores,  fundamentalmente no campo da investigação científica, acentuando a 

noção de  deveres e ponderando tanto o inevitável caráter social e relacional do ser humano  

quanto seus aspectos intrínsecos. Na esfera de discussão bioético jurídica, o  caráter terapêutico 

acentua, por assim dizer, o poder argumentativo de quem a  defende, emergindo consequente 

ônus para as posições opostas. O que não  significa, todavia, a inexistência de discussões 

relevantes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Historicamente, a Doença de Alzheimer (DA) foi descrita inicialmente pelo  médico 

alemão Alois Alzheimer, em 1906 caracterizando como uma patologia  neurológica, de 

etiologia desconhecida e de aparecimento insidioso. Os aspectos  anatomopatológicos da 

doença são o acúmulo de placas senis beta amilóide  extracelulares e de emaranhados 

neurofibrilares devido a hiperfosforilação da  proteína Tau localizada nos microtúbulos.  
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Estudos recentes também têm indicado que o dano neuronal progressivo  associado à 

doença pode ser consequência de reações inflamatórias locais no  sistema nervoso central. Neste 

sentido, tem sido proposto que uma fagocitose  ineficiente da Aβ por parte da microglia, e a 

consequente hiperativação celular e  liberação de mediadores inflamatórios e fatores 

neurotóxicos, contribuiria de  maneira decisiva no processo neurodegenerativo.   

Neste sentido, tem sido proposto que uma fagocitose ineficiente da Aβ por  parte da 

microglia, e a consequente hiperativação celular e liberação de  mediadores inflamatórios e 

fatores neurotóxicos, contribuiria de maneira decisiva  no processo neurodegenerativo 

verificado na doença de Alzheimer. Em acordo  com esta hipótese, tem sido demonstrado um 

aumento nos níveis de diversos  mediadores pró-inflamatórios no cérebro de pacientes com a 

doença de  Alzheimer.   

Estes dados demonstraram a relevância de estudos que visam aprofundar  as 

perspectivas futuras de tratamento à luz da Bioética e dos Direitos humanos.  Sendo assim, o 

pilar bioético escolhido para tratar esta temática foi o princípio de  justiça que estabelece o 

atendimento igualitário das necessidades humanas  essenciais, por outra via, a equidade impõe 

obrigações, mas por si só, não  resolve os problemas da distribuição dos cuidados de saúde. 

Para a equidade  funcionar na prática, a economia e a política também devem funcionar e muitos  

outros princípios e referenciais éticos devem ser praticados.   

Tendo em vista as considerações supracitadas, a Bioética oferece  ferramentas para 

resolver os dilemas que apresentam os avanços nas áreas das  ciências biológicas e da medicina, 

que podem proporcionar grandes benefícios à  humanidade. Estes avanços podem trazer riscos, 

o que exige permanente  atenção para que se mantenham dentro dos limites éticos impostos 

pelo respeito  à pessoa humana, à sua vida e à sua dignidade. Na prática, a verificação desses  

limites é facilitada quando se levam em conta os direitos humanos, como têm  sido enunciados 

e clarificados em grande número de documentos básicos,  incluindo a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e os pactos, as  convenções e todos os acordos internacionais, de caráter 

amplo ou visando a objetivos específicos, que compõem o acervo normativo dos direitos 

humanos  delimitando a euforia da ciência médica.   
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RESUMO 

A Sindrome de Rett é um transtorno grave, degenerativo e que possui etapas regressivas que 

causam impactos severos na vida das crianças e das famílias onde o tratamento por vezes 

considera somente o paciente que, evidentemente, é o mais necessário mas, por muitas vezes, 

simplesmente ignora aqueles que lidam com o problema diariamente. O acompanhamento dos 

cuidadores, familiares, amigos e toda a equipe que convive com esse indivíduo é de extrema 

importância para que seja possível um trabalho de qualidade efetivando realmente a melhora e 

atenuação do quadro do paciente em questão. 

Palavras chave: Síndrome de Rett – Tratamento – Criança – Família - Melhora 

 

ABSTRACT 

Rett Syndrome is a serious, degenerative disorder that has regressive steps that cause severe 

impacts on the lives of children and families where treatment sometimes considers only the 

patient who, of course, is the most necessary but, often simply ignores those who deal with the 

problem daily. The monitoring of caregivers, family members, friends and the entire team that 

lives with this baby is extremely important in order to make quality work possible, effectively 

improving and mitigating the condition of the patient in question. 

Keywords: Reet Syndrome – Treatment – Children – Family - Improving 

 

INTRODUÇÃO 

 Busca-se com esse artigo investigar as nuances dessa síndrome relatada primeiramente 

por um médico da Áustria chamado Andreas Rett em 1966, sendo que então, se avaliarmos 

cronologicamente é um processo de diagnose recente e que pode ser investigado mais a fundo. 

Mas somente em 1983 após traduzido ao inglês que esse estudo pôde ser mais difundido já que 

anteriormente o texto havia sido feito em alemão 
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 Essa síndrome se refere a uma neuropatologia mais recorrente no sexo feminino onde 

ocorre uma perda simultânea das funções neurológicas e motora após um período de neonato, 

nato e pós nato (alguns meses após nascimento) normal. Intenta-se também verificar os aspectos 

emocionais dessas crianças e dos pais que ao verem os filhos “normais”, notam uma regressão 

deveras significativa na mobilidade e nas reações destes. 

 Compreender o que ocorre na psique dos pais ao saber que uma criança saudável até 

aquele momento começa a ser privada de funções extremamente importantes, devido a essa 

mudança brusca de realidade é extremamente importante, para que se auxilie no processo do 

tratamento daquele paciente e também das demandas necessárias aos pais que precisam saber 

como lidar e como se posicionarem frente a essa nova adversidade. 

 Ainda, através desta pesquisa procura-se auxiliar, quanto aos métodos de tratamento, de 

qualidade de vida (aspecto motor, emocional, social, educacional, físico) dessa criança e, 

também quanto ao acompanhamento dos pais ou responsáveis para que conduzam esse 

acompanhamento da forma mais eficaz possível. Em primeira seção busca-se conhecer a 

Síndrome de Rett, como ela acomete o indivíduo e suas etapas, em segunda parte intenta-se 

compreender como se sentem os responsáveis pelas crianças que possuem essa doença, como 

pensam e de que forma eles enxergam o que ocorre. Na parte três é possível verificar sobre o 

tratamento, atendimento multidisciplinar e algumas orientações pertinentes para que possa 

possibilitar ao paciente uma melhor qualidade de vida e em seção final verifica-se que ações o 

psicopedagogo pode realizar a fim de ao menos amenizar esses sentimentos da família o apoio 

que pode ser ofertado e o suporte possível por esses profissionais. 

CONHECENDO A SÍNDROME DE RETT E SEU FUNCIONAMENTO 

 É de suma importância a realização de uma busca pelo conhecimento dessa patologia 

que apesar de não ser tão comum acomete várias crianças no mundo. Além disso, saber sobre 

esse acometimento orienta quanto às ações quanto aos profissionais envolvidos com crianças 

que podem ser afetadas por esse processo regressivo e nessa seção é possível estabelecer uma 

base para construção dos conceitos e informações sobre essa doença. 

 A síndrome de Rett é um transtorno degenerativo infantil, ou seja, a criança nasce com 

todas as funções neurológicas normais, chora ao nascer, se movimenta, mama, entretanto após 

seis meses aproximadamente começa a degenerar suas funções motores primárias. Ocorre 

majoritariamente em mulheres e é visível por meios genéticos devido mutações no gene 

MECP2 que se encontra no lado 8, região 2 do braço largo do cromossomo X (Xq 28) em 80% 

dos casos; entretanto é possível também, em menor expressão alterações em outros genes ou 

ainda por delegação genica parcial. 
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 O gene MECP2 codifica uma proteína chamada MecP2 que silencia outros genes que 

devem deixar ocorrer a sincronia entre as demais para ocorrer o desenvolvimento do cérebro, 

mas ocorre fora do tempo gerando outros tipos de alteração no desenvolvimento do cérebro 

desenvolvendo a neuro patogenia. Conforme Blanco, Manresa, Mesch e Melgarejo (2006) Uma 

explicação ao fato de acometer mulheres é a letalidade embriológica o perinatal da alteração do 

sexo masculino, sendo o homocigóticos para o gene do cromossomo X. Essa patologia acomete 

em média 1 a cada 10.000 ou 15.000 mulheres no mundo. 

 Na prática, a partir dos seis meses de vida a criança perde os movimentos, de modo 

progressivo, estatização dos movimentos obtidos até então, há queda sensório motora. 

Conforme do DSM IV TR4 existe primeiro a menção de que todas as sintomáticas aqui citadas 

devem ser verificadas para a confirmação da patologia, sendo-as:  

A) Desenvolvimento pré-natal e perinatal aparentemente normal, 

desenvolvimento psicomotor normal até cinco meses de vida, circunferência craniana 

normal ao nascer.  

B)  Início das seguintes características após período do desenvolvimento normal: 

Desaceleração do crescimento craniano entre os 5 e 48 meses de idade, perda de 

habilidades voluntárias adquiridas entre os 5 e 30 meses com aparecimento de 

movimento estereotipado nas mãos. (DSM IV TR 2002). 

 

É importante mencionar a Síndrome de Rett não é uma patologia estática, isto quer dizer 

que se todas os sintomas clínicos forem encontrados a doença está na classificação clássica, se 

houver divergências a partir do processo degenerativo pode ser classificado como atípico. 

Essa patogenia é subdividida em fases sendo a primeira entre 6 e 18 meses onde ocorre 

leve desaceleração do crescimento e pode ser percebida quando a criança começa a se 

desinteressar por brinquedos, atrasos ao sentar-se e engatinhar, torção nas mãos e perda do 

contato visual. A segunda fase ocorre entre 1 e 4 anos de idade onde ocorre perda nos 

movimentos voluntários e da linguagem falada, pode ocorrer apneias e hiperventilação devido 

perda de movimentos motores e musculares durante o sono, dificuldade motora e pode ocorrer 

sintomáticas autistas como problemas com relacionamento social e comunicação. 

A terceira subdivisão está no acometimento mais severo dos processos dos 

neurotransmissores onde podem ocorrer convulsões, déficit motor e apraxia. Ainda assim pode 

ser visualizado na criança a partir do choro, irritação, movimentação e comunicação algum 

aspecto ou sensação de melhora (chamado de pseudo estacionária) por dar-se a entender que a 

doença está regredindo. Por fim a fase última e mais severa onde pode ocorrer escoliose, as 

funções motoras já estão altamente comprometidas, o caminhar torna-se muitas vezes 

impossível, pode ocorrer fraqueza muscular, rigidez ou espasticidade. 
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Cabe mencionar que partir da premissa de que esta síndrome acomete meninas em sua 

maioria não exclui possibilidades de acometimento de crianças do sexo masculino na hipótese 

seguinte: 

Los casos descritos en la literatura de niños con SR corresponden a varones 

con un cariotipo 47 XYY y en hermanos de niñas con SR familiar, que provoca 

frecuentemente encefalopatías letales en la infancia. Excepcionalmente, el SR 
en niños puede manifestarse como una encefalopatía no letal con un curso 

semejante al del sexo feminino. (González, Perrett & Pollak p. 23, 2002) 

 

A partir dessas informações é possível compreender que, meninos com um determinado 

tipo genético que pode ser herdado da família, podem provocar essas encefalopatias que podem 

ser letais ou não de modo semelhante a patologia da SR em meninas. 

Ainda em relação às neuropatologias da síndrome de Rett: 

, 
Las manifestaciones clínicas del síndrome se pueden agrupar cuando menos en 

12 categorías de fenomenología clínica neurológica, que indican áreas 

específicas de alteración del SNC y periférico para esta enfermedad: a) 

disfunción corticosubcortical fronto-temporoparietal y del sistema lúndico 
bilateral, b) disfunción de los ganglios básales o sus conexiones, c) disfunción 

del sistema reticular del tallo cerebral, d) disfunción del sistema reticular y del 

sistema límbico, e) disfunción bioeléctrica paroxística corticosubcortical con 

expresión clínica, f) disfunción neuronopática y/o de neuropatía periférica, g) 

complicaciones esqueléticas tónico posturales, h) disfunción seudobulbar, i) 

disfunción autonómica, y j) disfunción de la sensibilidad al dolor. Este 

agrupamiento facilita su diagnóstico y atención integra. (González, Perrett e 

Pollak 2002 p. 27). 

Logo, é possível perceber, através do apresentado nesta seção, as relações, etapas e 

como se manifesta a Síndrome de Rett, as fases e sintomas apresentados em cada uma delas e 

a maneira como ocorre, geralmente em meninas mas não tornando excluso os meninos de modo 

que torna possível uma percepção mais apurada no que tange o aparecimento dos sintomas para 

tornar possível a agilidade no diagnóstico e/ou encaminhamento aos profissionais a quem 

competem o tratamento. Na parte seguinte é abordado sobre a reação dos responsáveis das 

crianças acometidas por essa síndrome e o modo como se sentem, pensam e reagem a essa 

realidade.  

 

 

AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS POR CRIANÇAS COM SÍNDROME DE RETT 

É muito difícil imaginar que de algum modo um filho que nasceu totalmente saudável, 

se movendo, sorrindo, pegando objetos para brincar, de repente começa a perder os movimentos 

não olha mais nos olhos, perde os reflexos inerentes à faixa etária. Os responsáveis ficam sem 

ação sem compreender o que está ocorrendo e perdidos. Vê-se nesse tópico como ocorre esse 

processo nos familiares do paciente, que caminhos tomam e quais são as sensações mais típicas 

além de alguns transtornos cujos quais podem obter durante esse processo. 
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Logo, é possível perceber que ao nascer a criança reage aos estímulos comuns, brinca, 

se alimenta, interage, e para a família é plenamente satisfatório ter um filho plenamente 

saudável. Faz-se essa observação devido ao fato de que apesar de o amor pelos filhos ser 

incondicional há que se considerar que comorbidades interrompem até certo ponto uma vida 

normal, “uma criança como outras crianças”, em suma, por mais que o amor seja o mesmo, a 

realidade é que os pais sabem que aquele filho(a) não será como os outros e isso causa-os 

frustrações.  

As famílias inclusas nesse processo precisam ter uma mente muito bem trabalhada, 

precisam ser orientadas quanto ao modus operandi com a criança, pois no início não 

compreende o que está acontecendo consigo mesma e os responsáveis ficam no processo 

ambíguo de aceitar/rejeitar, amor/incompreensão, responsabilidade/sentimento de culpa e 

necessitam muitas vezes de acompanhamento psicológico para que possam trabalhar essas 

demandas e auxiliar o filho(a) da melhor forma. 

 

Conforme Guerra (2014 p.17) existem mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no 

mundo, cerca de 200 milhões com alguma dificuldade funcional e no Brasil 45, 6 milhões de 

pessoas possuem ao menos alguma dificuldade de locomoção, audição, visão, entre outras 

sendo respectivamente 25,8 milhões de mulheres e 19,8 milhões de homens ( respectivamente 

26.5 % mulheres e 21,2% mulheres). 

No que tange o artigo referido precisa-se abranger a faixa etária infantil onde encontra-

se 7,5% de crianças com deficiência, restrições físicas, motoras entre outras. Esses números 

demonstram que além das crianças, existem milhares de responsáveis, sendo eles, pais, mães, 

avós, tios, entre outros que precisam ser atendidos, não somente para que efetivamente ajudem 

aos tutelados mas também que possam ter uma qualidade de vida mental, emocional e , por 

consequência, física. 

Muitas vezes, devido a demanda, à correria do dia-a-dia com as crianças acabam se 

“abandonando” se descuidando de si mesmos, permitindo que a depressão, a ansiedade e outras 

psicopatologias possam ser desencadeada. A saúde mental nos responsáveis por pacientes 

infantis é primordial para o andamento do tratamento, e também da qualidade de vida da família. 

Segundo Guerra (2014 p. 27) ocorre desajustes no convívio familiar, quanto a nível de 

responsabilidade além de causar uma espécie de rejeição ou dificuldade de interação entre 

mãe/bebê com deficiência e juntamente a eles mecanismos de defesa como negação, 

acumulação, sobrecarga, estratégia de enfrentamento e superação. Para a psicanálise, por 

exemplo, a negação é o ato de negar conscientemente e praticar essa atuação no inconsciente a 

fim de ocorrer o recalcamento desse sentimento. Em alguns casos esse recalcamento do 
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“trauma” em ter um filho deficiente, caso não sublimado (substituído por ação válida ou 

deslocamento de energia psíquica para outro fim), pode trazer somatizações no âmbito físico 

e/ou psicológico como quadros depressivos, melancólicos ou histéricos. 

Isso ocorre porque A Síndrome de Rett é um estado que foge do esperado socialmente, 

onde um filho(a) nasce absolutamente normal, mas sofre prejuízos em suas atividades e 

funcionamento, trazendo prejuízos motores, sociais e afetivos para si (paciente) e para a família 

em forma de sofrimento. Alguns dos motivos pelos quais há essa angústia é o fato de os sonhos, 

planos da família em relação a uma criança “normal” são frustrados mediante as alterações 

congênitas que aparecem após o bebê ter nascido comumente. Outra situação é que o Brasil, 

apesar de alguns avanços na questão inclusiva, não é um pais inclusivo de fato, o sistema de 

saúde não consegue atender a demanda de tratamento a pessoas com deficiência e/ou 

transtornos, a medicina particular é extremamente cara e ainda é necessário lidar com o 

preconceito dos demais em relação ao filho. Para Ferreira, Bárbara e Rodrigues: 

A sociedade sempre apresentou uma grande dificuldade em aceitar e conviver 

com pessoas portadoras de quaisquer deficiências, seja pela dependência do 

cuidado pela falta de autonomia, pela incapacidade de contribuir para a 

produção, subsistência e sobrevivência do grupo, ou até mesmo por questões 

éticas, pois, em determinadas épocas da civilização, a presença de um 

indivíduo com deficiência na família, era considerado como um sinal de 

impureza, pecado ou imperfeição de um de seus membros ou de todos eles. 
(Ferreira, Bárbara & Rodrigues,2018 p.20 e 21) 

 

De acordo com (Fackenbach 2009 p.16) ao descobrir a criança como portadora de um 

transtorno, ainda mais degenerativo em que os responsáveis “provaram” de uma criança 

saudável desencadeia série de mudanças comportamentais, onde sentimento de culpa, rejeição, 

ansiedade, transtornos obsessivos entre outros. Só para citar alguns exemplos o TAG 

(transtorno de ansiedade generalizada) (DSM IV) devido momento de crise onde pode haver 

somatização através de taquicardia, dispneia, sensação de “bola no peito” entre outros sintomas. 

Outra doença possível de acometimento aos responsáveis após a descoberta da 

Sindrome de Rett em seus filhos é a depressão ou ainda segundo Freud (1996 p. 21)neurose 

traumática, onde ocorre a perda do interesse nas atividades como o trabalho, a família, 

incapacidade de amar (inclusive a criança com transtorno), diminuição ou até parada total na 

realização das tarefas, baixa autoestima, entre outras como no exemplo de uma guerra. Essas 

possibilidades não excluem outras psicopatologias possíveis como TEPT (transtorno de estresse 

pós traumático, psicoses entre outras. 

A partir deste estudo é possível compreender que não é fácil lidar com situações desse 

parâmetro. A família precisa imensamente de um conforto, um meio de saberem que não estão 

sozinhos e que infelizmente essa realidade não pertence somente a eles. A sociedade precisa ser 

receptiva a essa situação e a administração pública precisa dar condições desse tratamento. Isso 
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indica substancialmente a importância de um acompanhamento não somente das crianças, mas 

também dos responsáveis como menciona-se mais especificamente na seção 4 desse artigo. Na 

próxima seção trabalha-se referente ao tratamento das crianças com a Síndrome de Rett, quais 

são os caminhos para remissão dos sintomas ou amenos um processo de amenização que, 

possibilita ao menos, uma qualidade de vida ao paciente.  

 

TRATAMENTO À CRIANÇA COM SÍNDROME DE RETT 

Essa neuropatologia não tem cura, mas possui tratamento interdisciplinar que possibilita 

uma melhor qualidade de vida ou, ao menos um retardo nos sintomas. Isso quer dizer que as 

atrofias, a convivência social a fala e as demais relações podem facilitadas por meio de 

intervenções psicológicas, clínicas, fisioterápicas e psicopedagógica. Está última, a que 

tomaremos neste trabalho e mais em específico nessa seção partindo do pressuposto das 

intervenções na vida do aluno, suas interações com os colegas, a motricidade, a oportunidade 

lúdica que deve ser dada a esse paciente, de modo que ele possa se sentir capaz e com uma 

sensação de ser realmente aceito e autônomo. 

Conforme Ferreira, Bárbara & Rodrigues (2018) a psicopedagogia possibilita o papel 

de interação entre o aluno e o que ele representa unindo a psicologia/psicanálise que trata das 

desordens mentais e a educacional a que se refere às necessidades educacionais. Segue-se ainda: 

A Psicopedagogia clínica procura  compreender  de  forma  global  e integrada  

os  processos  cognitivos,  emocionais,  sociais,  culturais, orgânicos e 

pedagógicos, que interferem na aprendizagem, a fim de possibilitar  situações  

que  resgatem  o  prazer  de  aprender  em  sua totalidade, incluindo a promoção 

da integração entre pais, professores, orientadores  educacionais  e  demais  

especialistas  que  transitam  no universo educacional do aluno. [...] (Ferreira, 
Bárbara & Rodrigues APUD Araújo (2007 p.1) 

  

Essa informação ressalta o quão importante é o psicopedagogo nessa relação, já que 

abrange várias áreas, imprescindíveis da criança como brincar, o interagir, o ler, o estudar, o 

socializar, entre outras funções primordiais relacionadas ao convívio e ao ato de ser criança. 

Ainda cabe mencionar que como função do psicopedagogo além das demandas diagnósticas, e 

intervencionais é necessário um acompanhamento de perto junto à escola, tornando-se presente 

aos professores, coordenadores, diretores, propondo alternativas para incluir esse aluno. 

No âmbito clínico, o profissional vai utilizar de ferramentas específicas da área como 

jogos físicos ou digitais, atividades motoras finas e grossas, diálogo com a criança, ações que 

buscam a integração do indivíduo no âmbito social além de buscar elevar a autoestima da 

criança através da conversa, do vínculo que esse profissional cria com seu paciente para dialogar 

sobre os sentimentos do estudante e ir trabalhando esse conceito e a fim de que o aluno esteja 

bem consigo mesmo e se aceite como é. 
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Segundo Tedde (2012 p.32) a identificação, o planejamento e a ação de aplicação de 

recursos para possibilitar o acesso e participação dos alunos no ambiente regular (escola) com 

o objetivo de promover o processo de ensino aprendizagem, através dos valores, conhecimentos 

e comportamentos e possibilidade da autonomia e da aprendizagem significativa e possibilidade 

de obter experiencia de vida nos âmbitos educacionais e sociais e porque não, já que trata-se de 

uma síndrome que acomete o sistema motor mencionar experiência motora. 

Segundo Cardozo (2011 p.25) o psicopedagogo tem a função sanadora da sintomática e 

preventiva nas relações de progressão da patologia apresentada nas esferas de oferecimento de 

diversas ferramentas de ensino, possíveis ao aluno(a), detectar alterações no processo de ensino 

aprendizagem em aspectos motores, cognitivos e de comportamento promovendo as devidas 

orientações e intervenções para o problema localizado, proporcionar estímulos físicos, motores 

e socioemocionais além de orientar a equipe escolar quanto ao necessário para atender o 

estudante, atender individualmente esse aluno e/ou em grupos produtivos a fim de promover a 

interação social e o desenvolvimento psicomotor, auxiliar o estudante sempre que apresentar 

uma oportunidade (vínculo) a processo de conscientização, ouvir, observar, registrar 

anormalidades e buscar encaminhamentos quando necessário, orientar os professores quanto às 

possibilidades daquele estudante, quais os mecanismos possíveis para haver a inclusão do aluno 

e qual o caminho a trilhar para alcançar de melhor modo o processo de ensino aprendizagem 

além do diálogo direto com o aluno, a motivação a elevação da estima da possibilidade, a 

demonstração que um transtorno não indica o fim, mas que essa criança também possui seus 

pontos fortes, suas vontades e suas capacidades. 

Logo, a partir dessas reflexões é possível de fato ajudar na recuperação desses pacientes, 

oferecendo-os condições mais saudáveis de vida em sua esfera física, mental social, entre outras 

cabendo grande parcela deste tratamento ao psicopedagogo que pode muito contribuir para uma 

melhora significativa do quadro da criança. Na última parte deste artigo pode-se ver que apoio 

o profissional da psicopedagogia pode ofertar em apoio aos pais e de qual a relevância dessa 

atuação na vida da família.  

 

A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM BUSCA DA MOTIVAÇÃO E DA 

RECUPERAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

Apesar de habitualmente o psicopedagogo estar a serviço da criança e do adolescente, 

pertence a este a orientação aos pais ou responsáveis pelo paciente caso menor e essa 

intervenção familiar faz toda a diferença no quesito de aceitação, conduta e trato com a criança 

com esse transtorno pois o lar é uma continuação do tratamento psicopedagógico e médico. 
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Nesta seção procura-se analisar que contribuições é trazida por esses profissionais e suas 

positivas consequências para o paciente. 

É muito difícil, ao sonhar, imaginar, comprar o enxoval do neném, avisar aos amigos, 

família que há uma criança chegando e quanto esta nasce é um motivo de orgulho, de alegria. 

Os exames pré natais, ultrassonografias mostram-se normais e os pais ficam satisfeitos em 

receber uma criança saudável na família. Já o ato da gestação em si é um momento muito 

delicado para a mulher que em seus hormônios se alterando o tempo todo, enjoo, náuseas, dores, 

o peso na barriga, tudo isso almejando o filho(a) para brincar, ensinar, fazer diferente. Ao nascer 

a criança, perfeita, linda, chora, se mexe, mama, reconhece a mãe, percebe as coisas, e a família 

contente e alegre devido uma dádiva de Deus vir com plena saúde 

No caso da Síndrome de Rett após seis meses aproximadamente as quedas motoras e 

sensoriais começam a aparecer. A família não entende o que está ocorrendo e do nada, um bebê 

saudável começa a mudar, busca-se médicos, tratamentos, medicações, exames até realmente 

descobrir o que ocorre. No meio desse cenário, frustrações, noites mal dormidas, alimentação 

ruim devido à correria aos médicos, muitas vezes os pais não possuem condições para comprar 

as medicações ou o tratamento. Por vezes depende do sistema público que não consegue atender 

a demanda por superlotação e os prazos de agendamento para uma consulta com especialista 

leva meses. 

Este breve cenário já demonstra a quantidade de ansiedade é dispensada, o quanto a 

família busca de todas as formas possíveis ajudar e ao ver o estado do filho(a) piorando, leva a 

quadros depressivos, traumáticos e ansiosos. Nesse quesito os psicopedagogos podem intervir 

positivamente pois cabe a esses profissionais orientar e tranquilizar os responsáveis, quanto às 

demandas do estudante. Obviamente não cabe aqui substituir o psicólogo ou o psicanalista, nem 

ao menos descartar o tratamento multidisciplinar que a patologia exige, mas cabe sim aos 

profissionais psicoeducacionais conversar, dialogar, externar aos pais que uma vida é possível 

e dar o apoio profissional necessário aos mesmos. 

Conforme Nunes e Santos Apud Fávero (2005) e Kovács (1997) (p.1) uma carga 

emocional grande ocorre ao descobrir-se uma criança com algum tipo de deficiência e ainda 

segundo Freud necessita ocorrer o processo de sublimação, onde essa energia vai ser deslocada 

de modo a não somatizar, para não causar nenhuma psicopatologia. 

Ainda é importante ressaltar referente aos pais que cuidam de crianças com transtornos 

e/ou deficiências: 

 

A literatura aponta que os cuidadores formais dessas crianças 

vivenciam uma sobrecarga emocional elevada, o que colabora para o 
aumento da vulnerabilidade e um risco maior de acometimento por 

doenças ( Nunes e Santos apud  Fávero, 2005; Fávero & Santos, 2005; 
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Fisman & Wolf, 1991; Henderson & Vandenberg, 1992; Sanders & 

Morgan, 1997; Sprovieri & Assumpção, 2001 p.2) 

 

Assim é imprescindível o acompanhamento dos profissionais de saúde em conjunto com 

o psicopedagogo, desde a descoberta da síndrome a fim de que os responsáveis tenham um 

suporte significativo para lidar com esse transtorno que causa um desconforto e uma sensação 

de perda e culpa, para que o tratamento eficaz da criança possa ocorrer da melhor forma visando 

seu pleno desenvolvimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se a partir dessa pesquisa a importância do conhecimento dessa síndrome de 

modo mais profundo a fim de saber como auxiliar no tratamento de pacientes acometidos dessa 

neuropatologia, além de apropriar-se como profissional da área de saúde e educação de 

conhecimentos mais específicos para tratamento. Além das informações vistas segue a extrema 

importância de saber que essa doença possui um tratamento multidisciplinar que pode melhorar 

a qualidade de vida e que o psicopedagogo pode e deve intervir de forma significativa para o 

bem da criança 

Relevante mencionar o quão pontual e importante a ação do psicopedagogo na relação 

com os pais desses estudantes que possuem os mesmos direitos de todos mas necessitam de 

cuidados especiais, onde os responsáveis sobrecarregados necessitam de alguém ao menos para 

desabafar. O profissional deve acolher as famílias e incentivar com as técnicas apropriadas o 

desenvolvimento dessa criança para que ela possa ser o mais autônoma possível apesar das 

restrições que lhe foram apresentadas. 

O acolhimento e diálogo aos pais é de suma relevância para que se sintam norteados, se 

percebam indo na direção correta rumo a felicidade deles e da família, para que possam assumir 

esse estado diferente mas que possam aceitar e viver de forma saudável independente dos 

empecilhos ou dificuldades que venham aparecer. 

Ainda se considera imprescindível a contínua capacitação dos profissionais da 

psicopedagogia para a contínua demanda de crianças e responsáveis perdidos que procuram em 

estado de desespero e deve-se estar preparado para realizar um atendimento de qualidade para 

aquele paciente e um acolhimento humano, motivador e de esperança para aqueles que os 

procuram. Ainda considera se de imensa necessidade a continuidade de pesquisas e trabalhos 

nessa esfera que precisa de mais atenção e estudos para que se alcance a excelência no 

atendimento dos pacientes acometidos desta síndrome e dos familiares envolvidos. 
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RESUMO 

A proposta deste trabalho se refere ao estudo sobre drogadição um triunfo do gozo; observa - 

se que o poder da drogadição faz que o sujeito sai da castração, distante da função paterna. 

Todavia, a energia livre invade o aparelho psíquico, não é simbolizada que emerge o gozo. 

Entretanto, as drogas produzidas pela psicofarmacologia, pelo álcool, e as drogas ilegais 

funcionam como uma prótese que se pode chamar de cultura do narcisismo, aflorando uma 

sociedade onde não há espaço para a dor e para o sofrimento, pois todos têm que ser belos e 

felizes, mesmo sendo alienados e impregnados. É pelo caminho da alienação que se torna 

possível compreender o crescimento das toxicomanias nos dias de hoje. Verifica-se que a 

debilidade da figura paterna, a sua inércia diante da família impossibilita que a criança 

identifique com tal figura, torna - se objetivo fácil das ideologias autoritárias. Onde surgem 

figuras que não tem medo que estão sempre arriscando a vida, próximas da morte, nas 

transgressões e loucuras. A experiência analítica é uma experiência que se propõe tratar o gozo, 

e elucidar a relação do gozo e do laço social. O discurso é o laço social que impõe um freio 

sobre o gozo, pois acaba aflorando uma ordenação de gozo. Com a introdução da lei do desejo, 

a castração protege o sujeito do referido gozo.  

Palavras chave: drogadição, gozo, desejo, laço social. 

 

ABSTRACT 

The proposal of this work refers to the study on drug addiction as a triumph of joy. It is observed 

that the power of drug addiction causes the subject to leave castration, distant from the paternal 

function. Although, free energy invades the psychic apparatus, which it is not symbolized that 

it is entitle the joy. However, drugs produced by psychopharmacology, alcohol, and illegal 

drugs work as a prosthesis that can be called a culture of narcissism, emerging a society where 

there is no room for pain and suffering, since everybody has to be beautiful and happy even if 

it is alienated and impregnated. It is through the alienation pathway that it becomes possible to 

understand the drug addiction growth in our days. It is verified that the weakness of the father 

figure, his inertia before the family makes it impossible for the children to identify with such a 

figure, and they become an easy goal for authoritarian ideologies. Whence figures arise and 

those figures are not afraid, they are always risking their lives, close to death, in transgressions 

and reckless acts. The analytical experience is an experience which seeks to treat joy, and to 

elucidate the relation from the joy and from the social bond. The speech is the social bond that 

may hold back the joy, because it ends up ordering of joy introducing a the law for desire. 

Castration protects the subject from such joy. 

Keywords: Drug addiction, enjoyment, desire, social bond. 
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INTRODUÇÃO 

     Nota-se que na drogadição emerge o masoquismo, pois, para a compulsão a repetição é um 

problema no que concerne a economia psíquica. Assim a compulsão a repetição e o 

masoquismo são conceitos ligados à pulsão de morte e, em Freud e Lacan, se vai a destacar o 

gozo. 

     O gozo é uma experiência com o corpo, excluído do simbólico não desliza com o desejo, 

pois não vincula a nada. Na drogadição apresenta-se um estado de tensão contínua, só é 

interrompida com a absorção de mais drogas, desencadeando um estado de entorpecimento 

análogo à morte, que é alcançada com a overdose, uma fusão com o objeto de gozo. (Lacan, 

1950) 

     Nesta investigação tem como finalidade apresentar e uma articulação entre drogadição e 

gozo; tal gozo que poderá levar à morte porque não tem barreiras, é desenfreado e sem limites. 

Inclusive o ato psicanalítico é uma possibilidade de ponto de contenção com o propósito de 

rastrear o significante, fazendo borda neste gozo para emergir o gozo fálico, para que o ser 

humano volte a desejar.  

     A proposta desta investigação se refere ao estudo sobre drogadição, um triunfo do gozo. 

Observa-se que o poder da drogadição faz que o sujeito saia da castração, distante da função 

paterna, onde a energia livre invade o aparelho psíquico, não é simbolizada como o gozo, que 

se produz, se perde e se ganha. Por essa via, o produto químico acaba transformando-se, para o 

drogadito, em um sócio único e essencial.   

     As drogas são concebidas como uma das formas pelas quais o sujeito evita confrontar-se 

com a castração. O gozo derivado das práticas de intoxicação é considerado um rompimento 

com o gozo fálico, já que este último é resultante da operação de castração. O laço social impõe 

um freio ao gozo. Observa-se que, com a introdução da lei do desejo e surgimento da castração, 

vêm a proteger ao sujeito do gozo. Nota-se, então, a importância quando o paciente assume o 

estatuto de sujeito e não de adicto. O Analista deve pôr o seu paciente a falar, para que o adicto 

interrompa a via a atuação. 

     Pode-se verificar a incidência do gozo (gozo do Outro) na medida em que há uma busca de 

um prazer desenfreado, repetitivo e excessivo, levando a pessoa ao sofrimento e à dor, sem 

elaboração psíquica e sem simbolização? Como tratá-la? 

Com a intenção de respondê-las se seguirá uma série de hipótese durante a presente 

investigação:   

1. Nas adicções há um triunfo do gozo.  

2. Nos sujeitos consumidores há uma escassa dimensão simbólica e ampliação do registro 

do imaginário.  
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3. A invasão do gozo nas adicções produz os desbordes pulsionais. 

 

DESENVOLVIMENTO 

     A dependência é um transtorno entre a relação do usuário e seu modo de consumo. Todo o 

consumo de substâncias psicoativas e psicotrópicas, lícito ou ilícito, é influenciado por uma 

série de fatores que diminuem ou aumentam o risco de complicações agudas e crônicas. 

Observa-se que, com o passar do tempo, vem desenvolvendo um padrão particular de consumo 

de substâncias. Tal padrão é influenciado por uma série de fatores biológicos, psíquicos e 

sociais. 

     De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OM) (sf), as drogas são substâncias, 

consumidas, inaladas, injetadas ou fumadas que produzem distúrbios no funcionamento do 

organismo humano, pois as drogas psicotrópicas podem alterar o funcionamento do cérebro, 

com as mudanças na atenção, nos reflexos, desencadeando alterações no comportamento.  

     As toxicomanias, em todas suas formas, são por onde o drogadito procura proteção com a 

finalidade de salvar-se da destruição que ameaça sua vida, pois é uma contenção ilusória e não 

a solução de seu problema. A toxicomania é uma atividade violenta frente à vida, pois o 

capitalismo lhe acaba proporcionando sustentação, pois também, implica na exploração de seres 

humanos. Portanto, a drogadição em vez de libertar o sujeito, acaba aprisionando-o, 

transformando-o em seres passivos e dependentes. 

     Entretanto, as drogas produzidas pela psicofarmacologia, o álcool e as drogas ilegais 

funcionam como uma prótese que se podem chamar a cultura do narcisismo, aflorando uma 

sociedade onde não há espaço para o dor e para o sofrimento, pois todos têm que ser belos e 

felizes, inclui sendo alienados e impregnados. Verifica-se que tais drogas vêm preencher a falta 

com o propósito de silenciar o sofrimento. É pelo caminho da alienação que se torna possível 

compreender o crescimento das toxicomanias na atualidade, isso no que concernem as drogas 

ilícitas e, também as inumeráveis drogas lícitas (o álcool, o tabaco e os psicofármacos). Nota-

se que todas essas drogas conseguem silenciar o sofrimento psíquico. Portanto, o sofrimento, 

para a psicanálise é estrutural, pois o sujeito está marcado pelo desamparo. 

     A tendência do ser humano é retornar ao estado inorgânico que se chama pulsão de morte, 

pois seu propósito é que se cumpra de forma natural o que se denomina pulsão de vida. 

Entretanto, o objetivo da pulsão de vida não é evitar a morte, senão evitar que a morte ocorra 

de uma forma no natural; é reguladora do caminho até a morte. Há dois tipos de repetições, a 

repetição do mesmo e a repetição diferencial, pois a primeira tem que haver com a reprodução 

na medida em que é estereotipada, e a segunda tem que haver com o novo e as transformações. 

(Garcia-Roza, 2003) 
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     Na drogadição, a compulsão à repetição, o sujeito olha a possibilidade de o gozo relançar-

se onde encontraria a completude e a satisfação, mas as coisas não tomam este caminho, ao 

contrário, se verifica que o ponto culminante da drogadição é a angústia, pois o sujeito, no 

apogeu da dor, se relança através de mais uso de drogas. 

     O objetivo da função paterna é fixar a lei, sendo reconhecida como um símbolo. Por isso, o 

declínio da função paterna está relacionado com a drogadição. Nota-se que cada pai vem 

perdendo seu poder, não conseguindo desempenhar sua função de modo eficiente, fazendo 

emergir o declínio da função paterna, pois vêm aparecendo novas estruturas familiares, 

principalmente, mães e chefes de famílias, se verifica que, em todas estas transformações, a 

função paterna é indispensável para a constituição psíquica do sujeito. 

     A falência da função paterna consiste na ausência de protótipos identifica tórios estruturados, 

gerando estabelecimentos precários das leis, que chegam a buscar protótipos identificatórios 

nos chefes das gangues de traficantes, procuram com insistência os limites não adquiridos no 

início de sua existência, por intermédio de três instituições que podem oferecer-lhes que são: 

polícia, hospital e cemitério. Os pais em diversas situações acabam montando um modelo de 

pacos perversos com mensagens contraditórias, como que ser independentes, respeitando os 

limites, não são coisas tão necessárias para a vida, pois estimula ao adolescente a não valorizar 

a própria vida, facilitando a morte. Entretanto, toda drogadição é uma negação da frustração, 

nota-se que é uma enfermidade suicida a curto e em longo prazo.  

     As adicções são um aspecto compulsivo com o objetivo de aliviar à psique. Não obstante, 

as adicções abrangem as condutas de toxicomania, de alcoolismo, que acarretam dependência, 

com ou sem substância tóxica, podendo ser adicto de alimentos (bulimia), ou adicto de ausência 

de alimento (anorexia); do suicídio com as aquisições de tóxicos como: álcool, tabaco, haxixe, 

heroína, morfina, cocaína, êxtase, crack, etc.; de psicotrópicos; de jogos – jogos de vídeo e de 

computador; do sexo, do trabalho, de atos criminosos, adictos de sacrifícios e de cortes 

dolorosos; de relações amorosas e até o adicto de auto culpabilizar-se.  (Pirlot, 2014) 

     A globalização requer uma produção em massa das coisas, dado que constituem formas de 

gozo, denominadas anteriormente por Freud (1920/1969), como pulsão de morte, que na clínica 

destaca como compulsão à repetição, consistindo em modos de expressão atual do mal estar na 

cultura.  

     Do ponto de vista da Psicanalista Brasileira, Denise Maurano Mello (1994), a relação entre 

gozo e a lei é complexa, pois passa pelo drama em Totem e Tabu, onde o assassinato do pai da 

horda primitiva proporciona a origem à cultura, por intermédio do retorno do amor. O pai morto 

não libera o filho para o gozo, o assassino do pai estimula a interdição. Freud problematiza a 

questão de amor ao próximo, à tendência nativa do homem pela maldade, a agressão, a 
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crueldade e a destruição. Pois, o homem explora outro homem, transgredindo a lei, se 

apropriando de suas possessões, causando sofrimento, torturando e chegando a matar. 

     Verifica-se que a toxicomania está fixada a fase oral, são como sucedâneas da masturbação, 

pois o adulto com influência de álcool se comporta como se fosse uma criança. (Kalina, 1999). 

Segundo a teoria freudiana o alcoolismo uma manifestação de impulsos regressivos, fase oral 

como a drogadição. As drogas produzem uma inflação inútil ao narcisismo que impede a 

percepção de sua autodestruição. A ação da droga faz que o adicto se volte cada vez mais para 

o infantil, obedecendo exclusivamente ao princípio do prazer. (Freud, 1904) 

     A experiência analítica é uma experiência que se propõe tratar o gozo, que propõe elucidar 

a relação do gozo e do laço social. O discurso é o laço social que implica colocar um freio sobre 

o gozo, é ordenação do gozo: um freio, um limite. 

     A Psicanálise é um laço social e, também, um saber, que trata de transformar a relação do 

sujeito com o significante mestre, no entanto, a psicanálise pode tentar investir os prejuízos e 

estigmas, para que volte a aflorar o sujeito e seu desejo. 

 

METODOLOGIA 

     Verifica-se que a investigação é qualitativa, descritiva (teórica), e interpretativa.  A 

investigação é bibliográfica com ilustração de alguns casos clínicos. A pesquisa bibliográfica 

é, no entanto, utilizada livros, revistas, documentos, periódicos, registros impressos, etc.   

 

RESULTADOS 

     A aposta é que, por intermédio do trabalho psicanalítico, o sujeito venha a falar e volta a 

desejar; para a psicanálise lacaniana o desejo nasce da defasagem entre a necessidade e a 

demanda pela necessidade, o sujeito escolhe um objeto específico com o qual satisfazer-se. 

Assim é como o desejo se relaciona com a falta, um grande vazio que nunca será satisfeito. 

     O desejo é uma barreira ao gozo fundada na linguagem, é uma defesa contra o gozo. O gozo 

em si mesmo é uma relação perturbada do animal que fala com seu próprio corpo, não há o 

respeito, harmonia do gozo. (Miller, 1987) 

     O tratamento psicanalítico inicia quando o sujeito responsabiliza no que consiste a situação 

e da divisão pela falta ou excesso de satisfação, encontra em seu sintoma. Entretanto, há 

distintas formas de posicionar-se a respeito dessa demanda (Donghi, 2000): pois se pode 

padecer, repetir e transferir. Porque essas posições podem transformar-se uma em outra, o efeito 

terapêutico da psicanálise pode não ser mera catarses, senão experiência do inconsciente que 

acrescenta ao inconsciente, pois os sintomas são somente como hipótese teórica.  
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     Com respeito à drogadição que o processo psicanalítico atuaria com olhares a substituir o 

casamento do drogadito com as drogas para com o atributo fálico, criando uma nova forma de 

gozo que rompe com o gozo tradicional, para emergir o sexual, o fálico. (Melman, 1992) 

     O laço social que põe um freio ao gozo, no entanto, com a    introdução da lei do desejo, a 

castração protege o sujeito do gozo. Nota-se a importância quando o paciente assume o estatuto 

de sujeito e não de adicto. (Campanario, 2000) 

     Quando o drogadito está em tratamento é fundamental que entenda o que significa NÃO, e 

ter consciência sobre o que é o limite e a lei e conseguir a introjeção do NÃO como posição 

limite, do NÃO como lei. O NÃO delimita nosso EU do EU dos outros, tentando superar as 

concepções infantis narcisistas da vida. (Kalina, 1999) 

     É necessário por ao sujeito a trabalhar com todo o sofrimento que ele próprio havia feito 

equivaler à droga, o que exige a presença do Analista e de seu ato em apostar no desejo. Sem a 

mediação simbólica, a intoxicação pelas drogas se volta resistente ao discurso. O Analista deve 

por o seu paciente para falar para que o drogadito não siga pela via da atuação. Em esses 

momentos, o Analista deve intervir para guiar o sujeito até a dimensão simbólica, auxiliando-o 

a questionar-se acerca do seu consumo. 

     A capacidade de transformar o ato agressivo e a repetição alienada em ato criativo e rompe 

com a posição simbólica que leva aos jovens até a morte. (Guerra & Martins, 2013) 

     Expõe Levato (2012) que: 

(…) a direção na cura se orientará até  a via do amor, do amor  transferencial e assim poder 

obter um saber sobre o que a faz não ter limites e unir-se a um companheiro que lhe faça suportar 

a disparidade. (p.431) 

DISCUSSÃO 

     Esta investigação teórica através da abordagem psicanalítica, vem enfatizar o fenômeno da 

drogadição e de sua dinâmica psíquica; com destaque para as formas de gozo. Tendo em conta 

que a drogadição está relacionada aos impasses do sujeito com seu sofrimento psíquico que 

necessita de tratamento. Contudo, o tema desta investigação: “A drogadição: um triunfo do 

gozo. Estudo psicanalítico sobre a pulsão de morte em Freud e gozo em Lacan”, se destaca no 

que concerne à globalização, pois requer uma produção em massa das coisas, pois são formas 

de gozo, que são modos de expressões atuais do mal estar na cultura. As drogas são concebidas 

como uma das formas pelas quais o sujeito evita a confrontar-se com a castração cobrindo, no 

entanto, a angústia que produzirá como consequência lógica o seu encontro com o desejo do 

Outro, que é o desejo como tal, que está marcado pela impossibilidade da existência de um 

objeto que satisfaz completamente. O gozo derivado das práticas de intoxicação é considerado 

um rompimento com o gozo fálico, já que este último é resultante da operação de castração. O 
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laço social impõe um freio ao gozo. Observa-se que com a introdução da lei do desejo, pois o 

surgimento da castração vem proteger o sujeito do gozo. Nota-se então sobre a importância 

quando o paciente assume o estatuto de sujeito e não de adicto. O Analista deve instigar que o 

seu paciente fale, com a finalidade que o adicto interrompa a via da atuação.  

     Nota-se que esta investigação busca fortalecer o intercâmbio de pesquisa científica entre o 

Brasil e os diversos países do planeta com o propósito de beneficiar  Psicólogos, Psiquiatras, 

Psicanalistas, etc; e a todos os investigadores interessados no tema. Portanto, esta investigação 

tem o objetivo de beneficiar os estudiosos da área “Psi” e posteriormente a comunidade 

científica, atendendo às investigações e suas inquietudes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Verifica-se que o consumo de drogas do ponto de vista da psicanálise ou da psicoterapia 

psicanalítica, se destaca de um recorrido de diferentes autores e de diferentes escolas 

psicanalíticas sobre a etiologia do consumo de drogas, tendo em conta tanto a neurobiologia 

das adicções, como o ponto de vista psicológico, assim como os diferentes tipos de 

personalidade e psicopatologias no que concerne as pessoas que consumem drogas. Todavia, 

tendo em conta os pontos em comum que diferentes autores desde diferentes escolas propõem 

à hora de entender a psicopatologia, assim como a etiologia do consumo para os diferentes 

pacientes que recorrem a consulta. 

     O Pai é o agente efetivo da castração, impõe o limite fundamental, que constitui a proibição 

do incesto, pois é o pai quem opera como interditor da fusão do filho com a mãe. Verifica-se 

que um pai debilitado não pode impor a Lei. Os sintomas e as atuações, delatam falhas na 

transmissão da Lei. Porém, o limite e a reinserção no território da palavra, vem possibilitar o 

surgimento do desejo. (Milmaniene, 1995) 

     A cura psicanalítica tem o propósito que o sujeito possa construir a sua própria história, pois 

é falar sobre os incidentes insuportáveis e os momentos difíceis do viver. Nota-se que é através 

do relato do vivido, a interpretação das condições inconscientes de toda a insistência repetitiva, 

todavia, é a condição necessária para transcender a sucessão caótica e insuportável de incidentes 

traumáticos. (Milmaniene, 1995). 

     O Objetivo da análise não é procurar proporcionar ao analisando uma imagem verdadeira 

ou correta do self, já que o EU por sua própria natureza, é uma distorção, um erro, um depósito 

de mal entendidos: “EU acredito… EU SOU…”. 

     Portanto, a experiência analítica, que também é um laço social, se propõe tratar o gozo, 

elucidando a relação do gozo, tão triunfante na vida dos drogaditos. A psicanálise tem o objetivo 
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que implica por um limite, um freio sobre o gozo, ordenando tal gozo. Apostando a que o sujeito 

possa perder gozo e voltar a emergir seu desejo, com a finalidade de superar os preconceitos 

infantis narcisistas da vida. 
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RESUMO 

A proposta deste trabalho é estudar e comprovar a eficácia terapêutica das atividades criativas 

na área de Saúde Mental. No Desenvolvimento do artigo vem enfatizar a Política Nacional de 

Saúde Mental, focalizando o Sistema Único de Saúde (SUS) e suas respectivas investigações 

efetuadas em três programas de Saúde Mental, pelo SUS, como: Grupo de Atividades 

Terapêuticas, Amigos para Sempre, na cidade de Itaú de Minas, MG, Brasil (GAT), Programas 

da Saúde da Família (PSF) também em Itaú de Minas e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

investigações efetuadas na cidade de São Sebastião do Paraíso, MG, Brasil e outras 

investigações efetuadas na cidade de Passos. MG, Brasil. No entanto neste estudo vem enfatizar 

sobre as atividades criativas e o processo de socialização, enfocando: o Brincar, a Arte e a 

Recreação, com embasamento de vários autores de enfoque psicanalítico. Todavia, destaca o 

estudo da História da Enfermidade Mental: o Homem Primitivo, o Grego- Romano, na Idade 

Média e no Renascimento, e finalmente no Século XX, vem enfocar o processo de 

desinstitucionalização, ressaltando também a Saúde Mental e a Psicanálise, Saúde Mental e 

Grupos, Saúde Mental e Saúde Pública, destacando a sua efetividade terapêutica; finalizando 

com destaque sobre a Investigação de Campo, nos Programas: GAT, PSF E CAPS e a 

comprovação da eficácia terapêutica das atividades criativas na área da Saúde Mental.  

Palavras-Chave: Saúde mental. Atividades criativas. Grupos. Brincadeira. Arte. 

 

ABSTRACT 

This search main goal is to study and prove the mental health therapeutic effectiveness of 

creative activities. The development thesis article come to emphasize  on mental health national 

politic, focusing on System Unique of health (Sistema Único de Saúde, SUS), your this 

respective on three Mental Health Programs supported by SUS: Grupo de Atividades 

Terapêuticas, Amigos para Sempre, in Itaú de Minas, MG, Brasil (GAT); Programa da Saúde 

da Família (PSF); investigation were made in two Programas da Saúde da Família (PSFs), in 

the city of Itaú, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), investigations made in the city of São 

Sebastião do Paraíso, MG, Brazil an others searches were made in the city of Passos, MG, 

Brazil. givers emphasis to creative activates and in the socialization process focusing on: 

Playing, art and recreation basing on several psychoanalytic authors. However stands out in this 

study Mental Health, first highlighting history of mental suffering: the Primitive Man, Greek, 

Roman, Middle Ages and Renaissance, the XVIII and XIX centuries, and, finally, XX century. 

However, in that chapter about mental health exposes about the desistitutionalization, standing 

out to Mental Health and Psychoanalysis; Mental health and therapeutic groups; Mental Health 

and Public health, highlighting  therapeutic effectiveness, finishing with highlight  Field 

Investigation about the result of all programs: GAT, PSF E CAPS. In the end the conclusion of 

proposed , the verification of the effectiveness therapeutic of creative activities in this area of 

Mental Health. 

Keywords: Mental health. Creative activities. Groups. Play. Art. 
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Este Artigo cujo o tema: “Saúde Mental e Atividades Criativas”; enfatiza sobre as 

intervenções das atividades criativas, como: brincar, arte e recreação, com o propósito de 

minimizar o padecimento psíquico favorecendo a humanização na saúde mental utilizada 

durante o processo de desinstitucionalização em diversos países, sobretudo, o Brasil.  

Este estudo vem enfatizar sobre a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil, o 

processo de desinstitucionalização dos manicômios, com a criação de programas humanitários 

como: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Programa da Saúde da Família (PSF) e Oficinas 

Terapêuticas.     

As atividades criativas desenvolvidas em grupo buscam estimular trabalhos para que os 

participantes do grupo possam integrar-se e apoiar-se mutuamente, promovendo a saúde mental 

e a participação social dos integrantes. Portanto neste Artigo vem demonstrar a eficácia 

terapêutica das atividades criativas (brincar, arte e recreação) à medida que os sujeitos com 

sofrimento psíquico estão efetuando tais atividades em grupo nos programas da saúde mental 

no Brasil. A investigação foi realizada no Grupo de atividades Criativas em Itaú de Minas.MG, 

dois Programas de Saúde da Família também em Itaú de Minas, dois Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) em Passos.MG e São Sebastião do Paraíso em MG.    

Neste Artigo se organizou através da investigação de campo, por intermédio de 

questionários, realizados através de perguntas aos usuários e os profissionais de cinco 

programas humanitários na saúde mental. Entende-se que o objetivo destes programas é para 

verificar o grau de satisfação e a possível estabilização do sujeito, onde há diminuição do 

sofrimento, da dor psíquica, à medida que as pessoas vêm criando, fazendo laços e socializando. 

A conclusão através das visões: crítica, dogmática e hipotética. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Neste Artigo vem demonstrar que o potencial criativo tem que ser considerado e 

resgatado, estimulando o surgimento do desejo. Em que consistem as atividades criativas, pois 

é importante enfocar-se a atuação da sublimação que modifica as pulsões para efetuar 

construções e criações no mundo externo. Nota-se que o sofrimento psíquico, as 

psicopatologias, pois este estudo prioriza a atuação da psicanálise que tem contribuído 

notavelmente para a estruturação da humanização na saúde mental, liberando ao sujeito das 

amarras repressoras que sempre provocam dor psíquica. 

Verifica-se que a saúde e enfermidade mental, sua história e o processo de 

desinstitucionalização, destaca a saúde mental, a formação dos grupos, construções de redes e 

o fator civilizador que incentiva sempre à socialização. Nota-se que a Saúde Mental e 

Psicanálise, pois tratam da importância das manifestações inconscientes, repressões, castração, 
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interpretação, da libido e Mal estar da Cultura. Em este mesmo capítulo focaliza também a 

Saúde Mental e Saúde Pública, função da gestão pública, políticas públicas da saúde no Brasil, 

a saúde coletiva e a causa biopsicossocial. A efetividade terapêutica pode ser comprovada com 

a participação das pessoas com padecimento psíquico nas atividades criativas, verifica-se que 

a estruturação de sua autoestima, vem melhorando a qualidade de vida e proporcionando o 

crescimento pessoal no sentido de transformação de identidade e maior habilidade artística. No 

sétimo capítulo, expõem sobre os resultados da investigação de campo com demonstração de 

Gráficos com Usuários e Profissionais da área de Saúde mental: Grupo de Atividades 

Terapêuticas (GAT), Programa de Saúde da Família (PSF) e Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), nas Cidades de Itaú de Minas, São Sebastião do Paraíso e Passos. MG. Brasil.  

A cultura é o sonho que nos humaniza. No entanto, pensar na cultura, por exemplo: é a 

roupa que se veste, o livro que se lê, a música que se ouve, a maneira como se saúda aos outros. 

São mitos e rituais que enchem a vida de significado e sentido. O conjunto é como uma poética 

que elabora o passado significa o presente e projeta o futuro. Todavia, todo este acervo é 

insuficiente para dar conta do desamparo humano, pois temos um corpo, um sexo, amores, 

paixões e morte, estamos inseridos num campo traumático. 

As atividades criativas são propostas para que o sujeito com sofrimento psíquico possa 

minimizar seus conflitos e dores, pois não se pretende atuar através das repressões dos sintomas, 

mas que haja articulações que transformem as formas de investir, capaz de possibilitar o 

surgimento de criações artísticas, construções e produções no mundo externo, para que se 

efetuem novas significações. 

Com a finalidade de expansão da convivência social do sujeito com sofrimento psíquico, 

parece ser uma possibilidade terapêutica. Verifica-se que o preconceito vem sustentar o mito 

do diferente, que oprimirá o sujeito, rejeitando-o e isolando-o em seu meio ambiente, elevando 

como já indicamos anteriormente, sua tensão interna e o sentimento de inferioridade. A 

participação nas atividades criativas em grupo pode incentivar ao sujeito com sofrimento 

psíquico a buscar novas possibilidades, favorecendo que ele assuma sua identidade pessoal e 

cultural. 

De modo geral, os pacientes internados nas instituições psiquiátricas se mostram 

angustiados e isolados, sentindo-se abandonados, sem planos ou esperanças. Muitas vezes, o 

uso excessivo de medicação pode conter a agitação do sujeito, a custa da repressão de seus 

impulsos e da obstrução da energia sexual, impedindo que efetue as criações no mundo externo. 

Assim, o resultado deste processo de contenção pode cronificar o sofrimento psíquico. 

As criações artísticas, as brincadeiras e as atividades de recreações, são estimuladas pela 

atuação da sublimação e da busca de prazer (fruição, satisfação) constituindo aspectos que 
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contribuem a facilitar a convivência social e, sobretudo, para a integração interna do sujeito 

com sofrimento psíquico. 

            O brincar, que é uma possibilidade criativa e terapêutica, onde as crianças apresentam 

suas fantasias e desejos, cumprindo a função de metáfora. A criança se desenvolve com 

estimulação e exploração dos espaços internos e externos presentes no dia a dia, como: 

atividades criativas diárias, as brincadeiras, o modo de falar e as experiências vividas, são 

momentos que propiciam construções de aprendizagem. O brincar é um instrumento de 

aprendizagem, cujo recurso busca a inserção da cultura do sujeito, para adquirir conhecimento 

sobre o mundo. O carácter simbólico associado às expressões lúdicas cria possibilidades de 

reviver as situações da vida cotidiana por meio do brincar, propiciando a redução das tensões. 

            Verifica-se que a arte está relacionada com a atividade simbólica, pois criar é um aspecto 

interno do ser humano, faz parte de seu viver, existindo uma conexão entre criar e viver. A arte 

como terapia promove a qualidade de vida do sujeito humano, pois representa uma conexão 

entre o sujeito e o mundo externo.  A recreação (ócio, descanso, diversão, etc.) encontra suas 

raízes no brincar: pode-se verificar a semelhança de seus propósitos no que envolva a satisfação, 

a construção imaginária e a jovialidade social. Pois através da canalização das pulsões 

deslocadas se constroem atividades criativas no mundo externo. A recreação é o brincar do 

adulto, quem tenta usar as criações para trabalhar com a realidade. As produções do artista e do 

escritor que puseram em evidência na vida, lhes proporcionam prazer e liberação de tensões. 

            De acordo Maíra Bonafé Sei (2016), Psicóloga, Arteterapeuta, Professora Universitária 

Brasileira, com estudos na área de Saúde Mental; em sua obra: “Arteterapia e Psicanálise” 

(2016); enfatiza sobre a reforma psiquiátrica no Brasil enfocando os trabalhos da Médica 

Psiquiatra (1940) Dra. Nise da Silveira se destacou pela sua atuação no “Centro Psiquiátrico de 

Engenho de Dentro”, Rio de Janeiro, relacionando arte e psiquiatria. A Terapia Ocupacional se 

fundamentava em propostas verbais e não verbais que promoviam a livre expressão dos 

sintomas.  

            Verifica-se que Nise da Silveira (2015), estudiosa sobre a arte terapia desenvolveu seu 

trabalho com esquizofrênicos no Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. 

Desenvolveu a expressão dos pacientes através de desenhos, pintura, onde emergia imagens 

caóticas, como desmembramentos de corpos humanos ou de animais, corpos sem cabeça, sem 

braços e pernas, ou de árvores cortadas em pedaços, significando despedaçamento da 

personalidade.  

         Observa-se que Silveira (2015), expõe “que sem conhecer a mitologia não conhecerá os 

delírios de seus pacientes” (p.106). Ela ressalta sobre a importância dos sonhos e fantasias, onde 
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solicitava que o paciente pudesse expressar livremente, desenhando, dramatizando, pintando, 

dançando, modelando, etc.  

        Nota-se que Silveira (2015), destaca sobre a importância dos estudos de Jung na 

conjugação de imagens, ação e a correlação entre arquétipos e os instintos, onde há a penetração 

no mundo interno do ser humano, de confronto com imagens que a energia psíquica configura 

no deciframento das formas simbólicas. Os desenhos e pinturas são aceitos pelos investigadores 

da saúde mental, como forma de acesso ao mundo interno do esquizofrênico e muitos atribuem 

a sua eficácia terapêutica. A pintura pode ser uma possibilidade para reorganizar o mundo 

interno humano para reconstruir a realidade. 

        Percebe-se Lopes (2014) enfatiza que a arte terapia onde as pessoas estão envolvidas no 

desenvolvimento artístico com a finalidade do progresso humano libertador, catártico e 

terapêutico através da arte expressiva, pois o ato criador é estímulo para auto expressão, abrindo 

espaço para restauração de uma vida mais saudável. A ação criativa é uma proposta de 

promoção da saúde mental. O fazer criativo é um instrumento no desenvolvimento pessoal, 

pode dar forma à multiplicidade de experiências e valores humanos.  

        Portanto, verifica-se que as atividades criativas (brincar, arte e a recreação) são um 

processo terapêutico, pois chega a minimizar o sofrimento psíquico, onde as pessoas possam 

interatuar criarem vínculos e expressarem seus sentimentos; produzindo formas de mover a 

existência, pois tais condições vêm favorecer que o sujeito com sofrimento psíquico possa 

elaborar seus conflitos mentais dando um novo sentido para sua vida reduzindo o seu 

padecimento.      

 

 

 

METODOLOGIA 

Segundo Severino: 

 A investigação exploratória busca só levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto, em realidade é uma preparação para a investigação 

explicativa. A investigação explicativa é aquela que, ademais de registrar e analisar 

os fenômenos estudados busca identificar suas causas [...] (SEVERINO, 2007, p. 

123). 
 

O estudo é exploratório, qualitativo e descritivo interpretativo, com uma parte 

quantitativa referente às porcentagens detectadas nas respostas obtidas pelos questionários 

fechados e duas perguntas abertas, aplicadas em 30 usuários e em 10 profissionais 

intervenientes.  
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A pesquisa quantitativa é baseada em números e cálculos matemáticos enquanto a 

pesquisa qualitativa tem caráter subjetivo utilizando narrativas escritas ou faladas e 

também usada para descobrir as tendências de pensamentos e opiniões. (DIANA, 

2019, p.01) 

 

Para a investigação bibliográfica foram utilizadas: livros, revistas, documentos, 

periódicos, registros impressos, clássicos da literatura psicanalítica. 

Na investigação de campo pretendem-se aplicar questionário com doze interrogantes 

fechados (objetivos), mais duas perguntas abertas sobre as atividades criativas com 30 (trinta) 

nos usuários dos Programas na área de saúde mental no Brasil e também com dez (10) 

profissionais da referida área, com estrutura parecida com o questionário aplicado aos usuários. 

Os programas são: Grupo de Atividades Terapêuticas (Amigos para Sempre), Programas da 

Saúde da Família e Centros de Atenção Psicossocial no ano 2015.  

Os instrumentos que se pretendem utilizar são: questionários com interrogantes, 

perguntas fechadas e abertas, com 12 (doze fechadas), 02(duas abertas), com 30 usuários e 10 

profissionais. Com 12(doze) usuários no Programa de Saúde da família (PSF) na cidade de Itaú 

de Minas, MG; 06 (seis) usuários do Grupo Amigos para Sempre de Itaú de Minas; 06(seis) 

usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e de São Sebastião do Paraíso. MG; 

06(seis) usuários no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Passos. MG, todavia, sendo 

06 (seis) usuários de cada programa totalizando: 30 (trinta) usuários. A investigação se estende 

aos 10 profissionais, dois de cada programa investigado, totalizando então: 10 profissionais, 

que serão realizadas as mesmas perguntas. 

No desenho e a estratégia de investigação se espera obter a constatação da eficácia 

terapêutica à medida que sujeito com sofrimento psíquico efetuam as atividades criativas para 

conseguir lidar melhor com seu padecimento e minimizando a dor psíquica.  

Esta investigação se propõe analisar os 05 (cinco) programas de saúde mental: Um (1) 

Grupo de Atividades Criativas: Amigos para Sempre na cidade de Itaú de Minas, Brasil; dois 

(2) Programas de Saúde da Família na cidade de Itaú de Minas, Brasil; um (1) Centro de 

Atenção Psicossocial na cidade de Passos. MG, Brasil; e um (1) Centro de Atenção Psicossocial 

na cidade de São Sebastião do Paraíso. MG. Brasil. Portanto, tais programas surgiram depois 

do processo de desinstitucionalização no Brasil.  

  De acordo com Severino (2007, pp.124-125): 

O questionário é um conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se 

destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos investigados, com 
propósito visando  conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo. As 

questões devem ser objetivas, para suscitar as respostas igualmente objetivas, 

evitando provocar dúvidas, ambiguidades e respostas lacônicas. Podem ser questões 

fechadas ou questões abertas. Em primeiro caso, as respostas serão coletadas entre as 

opções predefinidas pelo investigador; em segundo, o sujeito pode elaborar as 

respostas, com suas próprias palavras, a partir de sua elaboração pessoal. Em geral, o 

questionário deve ser previamente provado (pre-test), mediante sua aplicação a um 
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grupo pequeno, antes de sua aplicação ao conjunto dos sujeitos a que se destina o que 

permite ao investigador avaliar e, em seu caso, revisá-lo e ajustá-lo. (...)  

        Os questionários que serão aplicados nos usuários e profissionais que estão 

participando dos programas de saúde mental no Brasil, nos três PROGRAMAS DE SAÚDE 

MENTAL com questões abertas e fechadas, pois têm o propósito de obter: o grau de satisfação 

dos usuários à medida que realizam as atividades criativas; Se houve melhora no quadro 

psíquico dos usuários? Se os usuários gostam de efetuar as referidas atividades criativas? 

Agradam-se os usuários ou não, quando estão realizando as citadas atividades criativas? 

Agradam-se os usuários quando realizam as atividades criativas em grupo? Qual a avaliação 

dos usuários e profissionais, se por ventura as atividades criativas estão promovendo a saúde 

mental dos participantes? Se houve diminuição das medicações psiquiátricas, à medida que os 

usuários estão realizando as atividades criativas? Como os usuários e profissionais estão 

avaliando a frequências dos usuários, na medida em que estão realizando as atividades 

criativas? Se os familiares estão satisfeitos com os usuários à medida que estão participando 

das atividades criativas? Qual a avaliação dos usuários e profissionais com relação ao grau de 

interesse em realizar as atividades criativas? O que marcou positivamente ou negativamente à 

medida que os usuários estão realizando as atividades criativas nos programas da saúde mental? 

        Finalmente com as análises dos resultados detectados nos questionários, com os 

profissionais e usuários, visando comprovar a eficácia terapêutica das atividades criativas 

(brincar, arte e recreação) na saúde mental. 

        Foram aplicados questionários com doze perguntas em trina (30) usuários dos 

programas de saúde mental, também em dez (10) profissionais que atuam nestes referidos 

programas. No entanto verificou-se através das respostas dos usuários e profissionais: o grau 

interesse elevado pelas atividades criativas pelos usuários, observou-se o grau acentuado de 

satisfação de ambos, importante inter-relação nas atividades grupais dos usuários com a 

obtenção dos diversos vínculos sociais e a redução da medicação psiquiátrica.  

        Portanto, as atividades criativas promovem a saúde psíquica dos usuários que 

participam dos programas da área de saúde mental. Observa-se que as respostas dos usuários e 

profissionais são parecidas, fornecendo sustentação para afirmar que há eficácia terapêutica nas 

atividades criativas realizadas pelos usuários minimizando o seu sofrimento psíquico. 

 

RESULTADOS 

Neste estudo foram aplicados questionários em três programas de Saúde Mental: Grupo 

de Atividades Criativas e cinco estabelecimentos: no Grupo Amigos para Sempre de Itaú de 

Minas, MG, Brasil (GAT); em dois Programas de Saúde da Família na cidade de Itaú de Minas, 

MG, Brasil (PSF1 e PSF3); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) na cidade de Passos. 
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MG. Brasil e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS - Paraíso) na cidade de São Sebastião do 

Paraíso. MG. Brasil.  

Foram aplicados questionários com doze perguntas objetivas e duas perguntas abertas, 

em Trinta (30) usuários dos programas da saúde mental citados acima. Pois o propósito desta 

investigação aponta a: detectar os interesses nas atividades criativas, o grau de satisfação ao 

executar tais atividades, o trabalho grupal na medida em que realizam laços sociais, detectar se 

há promoção da saúde psíquica, se houve redução da medicação, se houve também satisfação 

dos familiares e dos usuários na medida em que participam das atividades e os pontos positivos 

e negativos que os usuários percebem quando efetuam as atividades criativas. O mais 

importante se há eficácia terapêutica a medida que os usuários realizam atividades criativas. 

Também foram aplicados questionários com 10 (dez) dos profissionais que atuam nestes 

programas da saúde mental: Três (03) Psicólogos, Três (03) Terapeutas Ocupacionais, dois (02) 

Educadores Físicos, um (01) Enfermeira, um (01) Nutricionista. Nestes questionários aplicados 

aos profissionais, nota-se que os conteúdos são parecidos com os questionários aplicados aos 

usuários e o propósito é detectar o ponto de vista dos profissionais que trabalham em tais 

programas da saúde psíquica juntamente com os usuários, se houve eficácia terapêutica na 

medida em que os usuários realizam atividades criativas. Todavia, o que foi detectado nos 

questionários aplicados com os usuários dos programas de saúde psíquica, pode-se então ser 

demonstrados: verifica-se que 56,66% dos usuários em cinco programas de saúde mental estão 

muito satisfeitos e 36,66% estão satisfeito, então se percebe o grau elevado de satisfação na 

medida em que executam as atividades criativas; na terceira questão observa-se que 100% 

gostam de participar de tais atividades.  

Contudo, 66,66% dos usuários disseram que houve melhora em seu quadro psíquico, e 

23,33% melhorou um pouco, então se percebe que as atividades criativas ajudam à evolução da 

saúde mental, pois é algo que gostam de realizar. Detectou-se que 43,33% gostam de criar e 

transformar coisas, posto que lhe agrada fazer coisas; 23,33% gostam de dialogar com os 

participantes e 20% lhes agradam fazer amizades. Os 46,66% participam das atividades como 

forma de fazer laço. Foi perguntado sobre o que não gosta mais de fazer, então se detectou que 

76,66% gostam de todas as atividades criativas desenvolvidas.  

Verifica-se que é a maioria, pois 20% gostam, mas tem alguma observação, por 

exemplo: em criar e intervir sobre os objetos e não realizar atividades alegando não sente 

liberdade para cumprir com as tarefas do grupo, por causa de sua timidez, introspecção, etc. 

A avaliação dos usuários sobre a realização das atividades criativas em grupo, todavia, 

46,66% dos usuários disseram que é importante por estar junto das pessoas, e 40% deles 
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disseram que é importante pela ajuda mútua, se nota que 86,66% avaliam positivamente o 

trabalho das atividades criativas em grupo.  

Foi verificado que o motivo principal da participação dos usuários nas atividades 

criativas é para ter mais satisfação na vida com 40%; pois com 33,33% sente-se que está 

construindo algo e 23,33% para estar junto com outras personas. 

Foi feita a pergunta se o entrevistado está percebendo que as atividades criativas estão 

promovendo a saúde psíquica dos participantes do grupo na medida em que está desenvolvendo 

as atividades criativas, então se detectou que 46,66% disseram que está promovendo a saúde 

psíquica de forma acentuada e 46,66% expuseram que está promovendo a saúde psíquica de 

forma gradual. 

Neste estudo é importante verificar se as atividades criativas ajudam a diminuir a 

medicação psiquiátrica, pois as medicações excessivas podem levar à cronicidade dos sintomas 

e se inserirem no campo do gozo. Porém, o resultado enfatizou que 33,33 % dos investigados 

disseram que diminuiu de forma acentuada a medicação, 20% dos usuários disseram que 

diminuiu de forma reduzida e 33,333% disseram que a quantidade de medicação é a mesma. 

Então 53,33% detectado mostrou que houve diminuição da medicação. 

Em relação à frequência dos usuários para realizar as atividades criativas, no entanto 

esta pergunta tem o propósito para detectar se houve esforço e empenho dos referidos usuários 

para que efetuem as atividades criativas. Então o resultado foi que 70% estão sempre 

frequentando as atividades criativas e 30% frequentam as atividades criativas na medida em 

que podem, no quadro geral, pode-se perceber que a maioria dos usuários está frequentando as 

atividades criativas nos programas de saúde mental. Nota-se que 96,66% demostraram interesse 

em participar das atividades criativas.  

Em outra pergunta pretende-se analisar o envolvimento dos familiares no que diz 

respeito à participação dos usuários nas atividades criativas em grupo, pois o resultado foi o 

seguinte: 93,32% dos familiares demostraram satisfação com relação à participação do referido 

usuário nas atividades. 

Na pergunta aberta sobre o que marcou positivamente a vida do usuário na medida em 

que vem desenvolvendo as atividades criativas, pois o resultado foi o seguinte: 33 % houve 

benefício físico e psíquico na medida em que está realizando as atividades criativas; 30% 

despertou o potencial criativo; 26,66% foi conseguir fazer laços com os participantes dos 

programas da saúde mental e 10% em poder estabelecer vínculos transferenciais obtidos com a 

equipe multi profissional. 
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Outra pergunta sobre o que marcou negativamente na medida em que o usuário está 

realizando as atividades criativas, então se pode verificar que 86,66% não tem nada de negativo 

na medida em que desenvolve as atividades criativas.  

Em um número muito menor dos usuários disseram que não suporta o barulho das 

pessoas quando estão realizando as atividades criativas, dois (02) usuários; um usuário, 3,33%, 

expôs que as atividades criativas são repetitivas e um usuário disse que precisa mais tempo para 

efetuar as atividades criativas. 

Com relação aos profissionais que atuam nos programas de saúde mental se nota o grau 

de satisfação na medida em que os usuários estão desenvolvendo as atividades criativas; na 

primeira questão se nota um grau de satisfação parecida entre os usuários, todavia, entre os 

profissionais o grau de satisfação é maior de que dizem os usuários nas atividades criativas, 

60% muito satisfeito e 40% satisfeito, então a satisfação geral é de 100%. 

Com relação à melhora da evolução da saúde psíquica, se percebe que a expectativa de 

melhora é muito maior que o dos usuários, pois 100% dos profissionais disseram que houve 

melhora no quadro psíquico dos usuários. Porém, 100% dos profissionais expuseram que 

percebem que os usuários gostam das Oficinas terapêuticas e atividades criativas. Então, do 

ponto de vista dos profissionais acham: 30% gostam de estabelecer amizade com os 

participantes; 30% disseram que são outros (Ganhos coletivos e individuais; porque cada tipo 

de Oficina Terapêutica tem que ver com cada pessoa individualmente; aumentar seu 

conhecimento). Todavia 20% dos profissionais expuseram que os usuários gostam de divertir-

se, e 10% de criar e transformar coisas, 10% gosta de estabelecer laços de amizade com os 

participantes. Portanto nesta questão as respostas dos profissionais foram diferentes que as dos 

usuários. 

Do ponto de vista dos professionais sobre o que os usuários não gostam na medida em 

que estão realizando as atividades criativas, 50 % colocaram: Outros: (mudanças dos tipos de 

atividades criativas, 01 Profissional; não se identificam com algumas atividades criativas 

propostas, 02 Profissionais; Vai a depender do momento que cada usuário está passando, 02 

Profissionais). 30% dos profissionais expuseram que os usuários não se sentem a vontade; 10% 

apresentam dificuldades em criar e transformar coisas, 10% apresentam dificuldades em 

dialogar com os participantes. 

Com relação à realização das atividades criativas em grupo a opinião dos profissionais 

é: 50% é importante por estar junto as pessoas e 50% é importante pela ajuda mútua. Nota-se 

que as respostas são parecidas ao que expuseram os usuários. 

O motivo principal da participação dos usuários nas atividades criativas, de acordo com 

o ponto de vista dos professionais, que expuseram o seguinte: 40% é para buscar ter mais 
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satisfação na vida; 30% Outros: (Pela conquista da saúde psíquica e o bem estar, um(01) 

Profissional; Resgatar e despertar o potencial criativo, dois(02) Professionais). Estar com outras 

personas 20%; 10%sentir que está construindo algo.    

Do ponto de vista dos profissionais, as atividades criativas estão promovendo 

gradualmente à saúde psíquica dos participantes do grupo, foi detectado que 100% dos 

profissionais percebem a promoção da saúde psíquica dos participantes diferente da opinião dos 

usuários que 46,66% que expuseram que as atividades criativas estão promovendo a saúde 

psíquica de forma acentuada. Observa-se que as atividades criativas tanto efetuadas pelos 

usuários que estão executando-as como pelos professionais que vêm observando, se comprova 

a há promoção da saúde mental dos participantes do grupo. 

Do ponto de vista dos profissionais, 33,33%, acredita que diminuiu de forma acentuada 

a quantidade da medicação e 33,33% a quantidade da medicação é a mesma, e 20% houve certa 

diminuição, no entanto, as respostas foram às mesmas dos usuários e dos profissionais. Portanto 

geralmente houve certa diminuição da medicação na medida em que estão realizando atividades 

criativas. 

Qual é a avaliação que faz com relação à frequência dos usuários nas atividades 

criativas, pois 70% sempre estão frequentando as atividades criativas e 30% frequentam as 

atividades criativas na medida em que podem; se nota que as respostas dos usuários e dos 

profissionais são as mesmas. Com relação ao grau de interesse dos usuários na medida em que 

realizam atividades criativas, os professionais perceberam que 50% tem muito interesse e 40% 

tem interesse, respostas parecidas com a dos usuários:  60% tem muito interesse e 36,66% tem 

interesse.           

Com relação ao envolvimento dos familiares e o grau de satisfação na medida em que 

os usuários estão realizando atividades criativas, foi então detectado: 70% dos profissionais 

disseram que os familiares dos usuários demonstram satisfação, 20% são indiferentes e 10% 

demonstram muita satisfação; e os usuários têm a seguinte opinião: 46,66% demonstram muita 

satisfação, 46,66% demonstram satisfação. No entanto, a maioria absoluta dos familiares 

demonstra satisfação na medida em que os usuários estão realizando as atividades criativas em 

grupo. 

Em relação à opinião dos professionais o que marcou positivamente aos usuários na 

medida em que vem desenvolvendo atividades criativas, o resultado foi o seguinte: 40% houve 

benefício físico e psíquico; 30% despertaram o potencial criativo e 30% conseguiu fazer laços; 

agora a opinião dos usuários foi: benefício na saúde física e psíquica, 33,33%; despertou o 

potencial criativo, 30%; conseguir fazer laços, 26,66%; vínculos com a equipe multi 

profissional, 10%.   
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Sobre o que marcou negativamente aos usuários na medida em que estão realizando as 

atividades criativas segundo a opinião dos profissionais, é o seguinte: dificuldade de lidar com 

determinada sintomatologia: 40%; não há feito negativo: 30%; restrições de atuação nos 

programas: 30%. A opinião dos usuários, disseram que 86,66% não existe feito negativo; 

barulho das pessoas, com 6,66%; atividades repetitivas, com 3,33%; necessita, mas tempo para 

realizar as atividades criativas, com 3,33%. Porém, se nota que tanto na opinião dos usuários 

como dos professionais, em geral, não há feito negativo. 

As atividades criativas vêm favorecer a participação das pessoas em grupo e também 

nas produções no mundo externo, criando formas, cores, expressões na realidade para 

simbolizar a perspectiva intrapsíquica, na tentativa de elaborar os seus conflitos psíquicos. A 

arteterapia consiste num progresso humano libertador, catártico e terapêutico através da arte 

expressiva, pois o ato criador é estímulo para auto expressão abrindo espaço para restauração 

de uma vida mais saudável, no entanto, a ação criativa é uma proposta de promoção da saúde 

mental, pode-se verificar que no trabalho terapêutico do Grupo Amigos para Sempre na cidade 

de Itaú de Minas. MG, Brasil, que vem desenvolvendo suas atividades criativas há 27 anos foi 

um meio para que os seus usuários possam edificar as construções de possibilidades 

terapêuticas através das atividades criativas em grupo, dinâmicas, Oficinas Terapêuticas e as 

recreações. 

No âmbito da Saúde Mental no que concerne aos trabalhos teóricos e práticos, é comum 

encontrar abordagens de diversas linhas teóricas psicoterapêuticas. A perspectiva obscura e 

enigmática do mundo intrapsíquico de uma pessoa, transita em una rede repleta de contradições. 

Todavia, as atividades criativas na área de saúde mental, o trabalho terapêutico para que haja a 

novos significados, por intermédio do "fazer" e da criação de algo novo. É primordial ter em 

conta os elementos culturais e sociais ativos de uma comunidade para que existam espaços de 

expressões diversas (artísticas, socioculturais, coletivas, recreativas, terapêuticas e educativas).  

      Finalmente com as análises dos resultados detectados nos questionários, com os 

profissionais e usuários, visando comprovar a eficácia terapêutica das atividades criativas 

(brincar, arte e recreação) na saúde mental. 

Foram aplicados questionários com doze perguntas em trina (30) usuários dos 

programas de saúde mental, também em dez (10) profissionais que atuam nestes referidos 

programas. No entanto verificou-se através das respostas dos usuários e profissionais: o grau 

interesse elevado pelas atividades criativas pelos usuários, observou-se o grau acentuado de 

satisfação de ambos, importante inter-relação nas atividades grupais dos usuários com a 

obtenção dos diversos vínculos sociais e a redução da medicação psiquiátrica. 
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Portanto, as atividades criativas promovem a saúde psíquica dos usuários que participam 

dos programas da área de saúde mental. Observa-se que as respostas dos usuários e profissionais 

são parecidas, fornecendo sustentação para afirmar que há eficácia terapêutica nas atividades 

criativas realizadas pelos usuários minimizando o seu sofrimento psíquico. As atividades 

criativas levam o ser humano a transmitir sua experiência emocional na medida em que constrói 

e produz, pois este propósito tem carácter libertador, por exemplo: gerando, criando, modelando 

formas por intermédio de sucessivas metamorfoses. Nota-se a importância de criar um ambiente 

bom que seja facilitador para o desenvolvimento emocional. Observa-se que o trabalho criativo 

é uma busca de reconstruir, restaurar ou recriar uma estrutura destruída e perdida. Por 

intermédio das atividades criativas, o sujeito consegue construir formas, acontecimentos, cenas, 

situações e ocasiões fictícias, de tal modo que recriam sua experiência pessoal, e dos que 

apreciam sua criação. Pela via das atividades criativas existe uma disposição legítima e natural 

vindo estimular o exercício da cidadania e a integração social do sujeito. 

Nota-se que é uma forma reducionista e ultrapassada de intervenção na  dimensão da 

saúde mental a exclusão das pessoas em hospitais psiquiátricos com uso excessivo de 

medicação psiquiátrica, pois chega a sufocar os sintomas psíquicos contendo o comportamento 

do sujeito.  

Portanto é relevante que sejam estruturadas as atividades criativas, como: brincar, arte 

e recreação, pois têm um carácter humanitário, para lidar com o sujeito com sofrimento 

psíquico. O trabalho na saúde mental por intermédio das atividades criativas tem um valor 

terapêutico, que utilizam os conflitos psíquicos para encontrar novas representações e saídas, 

visando uma organização interna do sujeito. O ato criativo leva o sujeito a obter satisfação 

possibilita o fazer laços melhorando o processo de socialização. 

 

DISCUSSÃO 

        O que seria do mundo sem criatividade? O que seria do mundo sem imaginação? 

        A Intervenção das Atividades Criativas na perspectiva da Saúde Mental resulta na 

forma de expressão e simbolização do mundo interno do sujeito com padecimento psíquico com 

objetivo de favorecer sua integração interna. 

        As atividades criativas possibilitam construções e produções no mundo externo 

estimulando a socialização do sujeito com sofrimento psíquico para que lide com seus sintomas 

psíquicos. 

        Espera-se que neste estudo incentive os profissionais de saúde dos serviços de 

saúde mental a realizar investigações para que efetue uma intervenção mais humanitária. 

Observa-se no que concerne a história da saúde mental foi marcada por discriminações, 
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cerceamentos e cronificações. Nesta investigação que focaliza os trabalhos terapêuticos na 

dimensão da saúde mental vindo priorizar a atuação das atividades criativas, pois se pretende 

ser avaliada a opinião de usuários e profissionais da área de saúde através de entrevistas e 

questionários sobre sua eficácia terapêutica. Estas investigações vêm contribuir para avaliar a 

política de saúde mental, elaborando novas ações que ampliem a atenção às pessoas com 

transtornos psíquicos, assim como sua adesão ao tratamento no sentido de promover sua 

reinserção psicossocial. 

        Com relação às atividades criativas desenvolvidas nas oficinas terapêuticas e as 

atividades grupais desenvolvidas pela equipe do Programa de Saúde da família (PSF) onde os 

sujeitos com sofrimento psíquico participam. As referidas Oficinas Terapêuticas que são 

desenvolvidas nas unidades básicas da saúde, tais como: Oficinas de artesanato, Oficinas de 

trabalhos manuais, exercícios físicos, Oficinas de pintura, atenção individual e de grupo e, 

quando é necessário, com a incorporação e participação da família. Porém estas atividades 

possibilitam a comunicação entre indivíduos e um incremento de sua rede social e de trabalho. 

Há também oficinas que desenvolvem atividades que possibilita ganhos financeiros. Estas 

atividades criativas desenvolvidas diminuem notavelmente os sintomas, melhoram a qualidade 

de vida dos familiares e do paciente e constituem os objetivos propostos para a reabilitação 

psicossocial.  

        Os serviços dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tratam de dispor de 

diversas categorias profissionais, consideradas externas na área da saúde, tais como: músicos, 

artistas plásticos, artesanatos, entre outras, depende de a possibilidade de cada serviço e da 

criatividade de cada um.  

        Nota-se a relevância estruturada nas atividades criativas, como: brincar, arte e 

recreação, pois têm um carácter humanitário, para lidar com o sujeito com sofrimento psíquico. 

O trabalho na saúde mental por intermédio das atividades criativas tem um valor terapêutico, 

que utilizam os conflitos psíquicos para encontrar novas representações e saídas, visando uma 

organização interna do sujeito. Entretanto, o ato criativo leva o sujeito a obter satisfação 

possibilita o fazer laços melhorando o processo de socialização. 

        Neste estudo sobre “Saúde Mental e Atividades Criativas”, tem se destacado em 

três programas de saúde mental que na atualidade vem desenvolvendo atividades criativas, 

como: Grupo de atividades terapêuticas (GAT), Programa de Saúde da Família (PSF) e Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS); pois utilizam oficinas terapêuticas, com diversas atividades 

artísticas e recreativas, resgatando identidade pessoal, cultural e a dignidade do sujeito com 

sofrimento psíquico. Porém as atividades criativas desenvolvidas na saúde mental podem ser 

comprovadas sua eficácia terapêutica através das investigações que foram efetuadas. 
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        As atividades criativas no âmbito da saúde mental tentam alcançar sete (07) 

propósitos: A) Despertar o potencial criativo. B) Fazer laços. C) Manter vínculos com a 

comunidade onde vive. D) Manter as relações interpessoais dos usuários. E) Reduzir a 

medicação psiquiátrica. F) Minimizar o sofrimento psíquico. G) Promover a saúde mental. 

        Portanto, uma das funções da psicologia Social e Comunitária diz respeito em 

possibilitar que os seres humanos possam desfrutar dos recursos culturais, psicológicos e 

educacionais que a sociedade dispõe. A dimensão sociocultural é uma estratégia reconhecida 

nos âmbitos nacionais e internacionais promovendo a Saúde Mental juntamente com o 

desenvolvimento do laço social.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Portanto é relevante que sejam estruturadas as atividades criativas, como: brincar, arte 

e recreação, pois têm um carácter humanitário, para lidar com o sujeito com sofrimento 

psíquico. O trabalho na saúde mental por intermédio das atividades criativas tem um valor 

terapêutico, que utilizam os conflitos psíquicos para encontrar novas representações e saídas, 

visando uma organização interna do sujeito. O ato criativo leva o sujeito a obter satisfação 

possibilita o fazer laços melhorando o processo de socialização. 

         Espera, com este estudo, incentive aos profissionais de saúde dos serviços de saúde mental 

a realizar investigações de intervenção, utilizando teorias do processo de avaliação de qualidade 

que respaldam sua aplicação, assim como desenhos metodológicos com maior nível de 

evidência. Estes trabalhos contribuíram para avaliar a política local e, em consequência, a 

elaboração de novas ações que ampliem a atenção a as pessoas com transtorno mental, assim 

como sua adesão ao tratamento, no sentido de promover sua reinserção psicossocial. 

        Uma das funções da psicologia Social e Comunitária e também da Saúde Coletiva é 

preocupar-se do direito que têm as pessoas de usufruir dos recursos relacionados à: cultura, 

psicologia, educação e sobretudo à saúde que a sociedade dispõe. A dimensão sociocultural é 

uma estratégia reconhecida nos âmbitos nacionais e internacionais promovendo a Saúde Mental 

juntamente com o desenvolvimento do laço social.  

Portanto conclui-se sobre a importância das atividades criativas na perspectiva da saúde 

mental, pois é o que permite ao sujeito simbolizar através dos processos expressivos, 

possibilitando então a captação do mundo emocional e relacional. Nota-se que o despertar do 

potencial criativo vem fazer ligação entre o sujeito e o mundo externo. 
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RESUMO 

É visível o quanto fatores externos interferem na aprendizagem do indivíduo, além das 

mudanças que ocorrem diariamente e a velocidade dos acontecimentos e cabe ao psicopedagogo 

que, na maioria das vezes recebe primeiramente em especial a criança, identificar ou ao menos 

perceber alterações emocionais e afetivas nos pacientes. Nesse contexto busca-se nesse artigo 

informações sobre transtornos ansiosos, aplicações na esfera psicopedagógica e as intervenções 

possíveis e atuação na esfera diagnóstica, sem, evidentemente excluir demais especialistas que 

participam do processo de atendimento do indivíduo. 
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ABSTRACT 

It is visible how much external factors interfere in the individual's learning, in addition to the 

changes that occur daily and the speed of events, and it is up to the psychopedagogue, who most 

often receives the child primarily, to identify or at least perceive emotional and affective 

changes in patients. In this context, this article seeks information on anxiety disorders, 

applications in the psychopedagogical sphere and possible interventions and performance in the 

diagnostic sphere, without, of course, excluding other specialists who participate in the 

individual's care process. 
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INTRODUÇÃO  

Nos dias atuais, a agilidade, a falta de tempo, a grande quantidade de informação e de 

expectativa tem refletido nas pessoas uma série de ansiedades ou quadros depressivos, seja 

devido a exigência do mercado de trabalho, cobrança dos professores, gestores em sala de aula, 

a demanda imposta por grande parte dos responsáveis para que seus filhos sejam médicos, 

advogados ou se destaquem obrigatoriamente em relação aos demais, além das demandas 

impostas por esferas superiores governamentais que devem ser atingido por todos os membros 

dos envolvidos nessa relação. 
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Logo, o objetivo deste artigo é, através de análise qualitativa por meio de pesquisa, verificar, 

contribuir e indagar sobre os transtornos que são causados por meio externo, ou seja, por 

estimulo de outrem, que interfira, direta ou indiretamente na aprendizagem e/ou nas atividades 

cotidianas do indivíduo, além de trazer à luz da psicopedagogia, caminhos que podem ser 

traçados para auxiliar o paciente. Além disso, intenciona-se neste abrir os olhos a alguns 

transtornos que parecem não ocorrer, ou que são ignorados, mas que, a partir de um olhar 

diferenciado pode ser percebido em relação a descoberta e intervenção adequada àquele que 

procura o atendimento. 

De modo algum cabe neste artigo invadir outros departamentos da área de saúde como 

medicina, fonoaudiologia, psicologia, psicanálise, entre outros mas, é sabido que os 

profissionais da psicopedagogia também convivem com pessoas com transtornos diversos e que 

pode contribuir por meio de suas abordagens para que o cliente retome suas atividades normais 

o quanto antes ou, ao menos, tenha melhorada a qualidade de vida. 

  

CONHECENDO ALGUNS TRANSTORNOS E A INTERFERÊNCIA NAS 

ATIVIDADES COTIDIANAS 

         Conforme Oliveira (2017 p.1) Apud Roeser e Eccles (2000) questões relacionadas à 

emoção e comportamento interferem diretamente nos estudo e no trabalho e pode ser 

internalizado ou externalizado (somatização). Assim, é possível verificar o prejuízo desses 

acontecimentos para a vida escolar da criança, ou do estudante na universidade, do adulto numa 

formação da empresa, entre outras relações que comprometem seriamente seus aspectos 

cognitivos. 

         Em todos os grupos sociais, em qualquer ambiente onde exista mais de uma pessoa pode 

ocorrer situações que mexam com o emocional, seja uma cobrança de algo, uma brincadeira 

que se goste ou não, uma atitude mais invasiva em relação a alguém que pode desencadear 

algum transtorno ou reação adversa inesperada. Algumas situações desagradáveis mais 

recorrentes atualmente são o bullying, a perseguição do professor frente ao aluno, da gestão ou 

superiores em relação aos subordinados na esfera empresarial, a falta de paciência e de empatia 

em relação a alguém de quem se espera algo, pressões ou problemas de saúde de parentes 

próximos entre outros, que podem ser assimilados pelo indivíduo, trabalhado internamente e 

resolvido, absorvido e transferido para outra situação proveitosa ou que ao menos espante 

aquela pressão conhecido na psicanálise como sublimação  ou o caso de causar um transtorno 

mental que pode refletir na esfera física considerado como estado de somatização. 

         O que ocorre basicamente é que nossa mente suporta determinada quantidade de carga, 

esta que é naturalmente trabalhada nas esferas consciente e inconsciente, e isto depende muito 
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da criação do indivíduo, como foi formado, ensinado e a partir dessas etapas é constituída a 

quantidade de “ força mental” possuída nesse ser. Quando o estímulo negativo que é recebido 

é muito mais forte do que o suportado a pessoa acometida tende a adoecer, em geral nesses 

casos na esfera psíquica, através de tristeza, uma depressão leve, de início, indisposição que 

pode ser refletiva na falta de vontade de levantar da cama, de estudar de sair de casa para 

trabalhar, uma aversão a um ambiente entre várias outras demonstrações possíveis. 

         Os transtornos trabalhados aqui são o TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) o 

TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) e o TEPT (Transtorno de Estresse Pós Traumático), 

o que não indica que os demais são irrelevantes, mas para tratamento dos demais seria 

necessário, uma outra demanda não proposta neste artigo. Ainda é importante mencionar que 

as psicopatologias aqui citadas almejam um parâmetro de ação psicopedagógica em relação à 

remissão e/ou auxílio no processo terapêutico necessário, sem eximir, excluir ou diminuir a 

extrema importância das demais especialidades no tratamento dessas doenças. Conforme O 

DSM V-TR (2015) afirma que a ansiedade é a preocupação com algo que pode ocorrer, 

preocupação com acontecimentos futuros e pode trazer tensionamento muscular e outras 

respostas fisiológicas 

         Ainda conforme DSM V-TR Transtorno de Ansiedade Generalizada (F41.1) possui 

como critérios para diagnóstico preocupações excessivas por seis meses ou mais e alto grau de 

apreensão, interferindo nas atividades escolares e profissionais sendo-os: 

Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele; 2- Fatigabilidade; 3- 
Dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente; 4- irritabilidade 5- 

Tensão muscular; 6- Perturbação no sono (DSM V-TR 2015). 

Uma observação que se faz relevante ainda é que, em caso de crianças, um só desses 

sintomas, persistindo por ao menos seis meses já é o suficiente para o diagnóstico. Isso implica 

na seriedade e cuidado necessário a esse público em especial, aonde, todos os envolvidos na 

formação deste aluno devem estar atentos aos estímulos (positivos ou negativos) que está sendo 

ofertado. Essa patologia interfere nas relações do indivíduo com o meio social, seja escola, 

trabalho, amizades entre outros. 

Algumas causas desse transtorno são provocações na escola, dentre colegas de trabalho, 

cobrança extrema dos pais, das instituições de ensino quanto à resultados, épocas da vida onde 

algo impactante está prestes a ocorrer na vida de um estudante como discurso de formatura, 

aprovação no vestibular ou concurso público, perseguição na empresa por parte dos patrões, 

ameaça, entre várias. 

Outro transtorno recorrente nos estabelecimentos empresariais, escolares em geral é o 

TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) que ainda conforme Cordioli (2014 p.3 e 4) Apud 
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DSM V TR classifica em duas esferas sendo a obsessão que é pensamento ou imagem recorrente 

de algo vivido que pode trazer ansiedade, a sensação de desconforto e em outra esfera também 

indica a tentativa de neutralização de determinado sentimento causando uma somatização 

através de compulsão. 

Quanto à compulsão ainda se refere a comportamentos repetitivos, seguidos de forma 

rígida afim de prevenir ou reduzir ansiedade vezes não parelho com o cotidiano ou em alguns 

casos atitudes cometidas com excesso. Essas condutas fazem com que o paciente chegue a 

perder horas do dia para a realização daquele determinado “ritual”, compromete a socialização, 

as atividades cotidianas. Ainda cabe, como classificação do TOC: 

Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o estresse e transtornos 

somatoformes (F40-F48), dentro de uma categoria específica (F42), subdividido ainda 

nas subcategorias F40.0 – com predominância de pensamentos obsessivos ou 

ruminações obsessivas, F42.1 – com predominância de comportamentos compulsivos 

(rituais obsessivos), F42.2 pensamentos e atos obsessivos mistos . (Cordioli 2014 p.5 

Apud CID 10 1998). 

 Cabe ainda ressaltar a sintomática necessária para o diagnóstico do transtorno obsessivo 

compulsivo sendo a compulsão e/ou obsessão presente por mais de duas semanas ininterruptas, 

pensamento originário do próprio paciente, repetitiva, desagradável e irracional ( um sintoma 

obsessivo ou compulsivo ao menos), tentativa de luta contra a compulsão, sem êxito por parte 

do acometido, sendo que essa atitude não é prazerosa, mas sim uma atitude para alívio de tensão 

ou ansiedade e não são reflexos de outras psicopatologias anteriores ou que estão em conjunto 

com o TOC. 

Essa desordem pode advir de traumas sofridos na infância ou de algum choque 

emocional muito relevante e significativo, seja no trabalho, uma crise financeira, um assédio 

ou agressão física ou mental, o bullying, entre outras, de modo que o indivíduo sinta-se forçado 

a realizar tal ato em prol de um pouco de paz, sossego; este que dura pouco tempo, vezes menos 

de horas, fazendo com que aquele que possui o transtorno precise realizar o rito várias vezes ao 

dia em alguns casos. 

Além desses dois transtornos supracitados tem-se como um dos transtornos mais atuais 

e recorrentes o TEPT (Transtorno de Estresse Pós Traumático) em que como o nome sugere é 

uma psicopatologia que acomete o indivíduo após um trauma (psicológico) e que pode estar 

atrelado a qualquer situação anterior ao aparecimento da doença de fato que, após determinado 

tempo, vezes anos, é externado através de uma ansiedade de alta intensidade podendo causar 

muitas variações sintomáticas. 

 Evidenciado após a pessoa vivenciar, testemunhar ou ter sido confrontada com um 

ou mais eventos traumáticos (Critério A1) e reagir com intenso medo, pavor ou 

comportamento de esquiva (Critério A2). O TEPT é caracterizado pela presença de 
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três categorias de sintomas: (a) re-experiência intrusiva (Critério B); (b) evitação e 

entorpecimento (Critério C); e (c) excitabilidade fisiológica aumentada (Critério D). 

Os sintomas devem estar presentes por um período superior a um mês (Critério E). 

Borges, Zoltolwski, Zucatti & Dell’ Aglio (2010 p. 88 apud DSM-IV-TR, APA, 

2002). 

 Essas experiências podem ser somatizadas psicologicamente e fisicamente através de 

vários outros transtornos como borderline, anorexia, bulimia (mais recorrentes em mulheres e 

na idade entre a pré adolescência e a fase adulta que podem levar a óbito o acometido. Ainda 

conforme pesquisa dos autores (2010 p.89 apud Ximenes e colaboradores 2009) média de 6,5% 

dos estudantes de seis a treze anos apresentam esse transtorno. De outro modo, exemplificando, 

a cada 100.000 alunos, 6.500 sofrem dessa psicopatologia. 

 

AUXÍLIO E INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM AUXÍLIO A 

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE  

Primeiramente é necessário compreender o porquê do psicopedagogo necessita 

compreender os transtornos que decorrem de quadros ansiosos pois, assim, consegue-se 

verificar o campo de atuação deste profissional e obviamente, suas limitações. Segundo o portal 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) através de publicação em site do dia 21 de março de 

2019, até o ano anterior (2018) aproximadamente 1,18 milhões de crianças e adolescentes 

estavam sendo atendidos pela educação especial no Brasil, dessas, mais de 992 mil na rede 

pública de ensino. Isso significa que principalmente nas instituições de ensino existem várias 

questões de defasagens na aprendizagem que, na ordem natural, são encaminhados pelos 

professores e gestores das escolas para um profissional da área, logo, em sua maioria, os 

psicopedagogos estão dentre os primeiros a atenderem essa demanda. Isso sem levar em conta 

os alunos sem desordens que demandam atendimento especial, mas que apresentam mudanças 

repentinas de comportamento que, por rebeldia da idade ou algum acontecimento vezes omitido 

altera-se de um ótimo filho(a) para um jovem rebelde. 

Recebido este paciente, faz-se os procedimentos de praxe; entrevista preliminar e 

identificação da queixa, anamnese, avaliação, devolutiva e intervenção. Neste último além das 

atividades psicomotoras, de concentração entre outros o especialista consegue identificar se 

algo externo está interferindo. Em alguns casos o  problema não é o paciente, mas um 

acontecimento que demandou um esforço mental naquele indivíduo que ele não suportou 

causando um trauma, uma ansiedade que somatizou em seu comportamento, concentração ou 

aspectos físicos. 

Durante o tratamento é comum que um vínculo seja construído, que ocorra uma 

transferência devido ao diálogo constante entre cliente e profissional e neste pode ser absorvido 

alguns sinais que sejam relevantes no aspecto da compreensão da causa daquele ocorrido. 
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Brincadeiras, jogos físicos e videogames, testes caligráficos e de desenho podem também 

auxiliar nesse processo. 

Obviamente após identificar sinais que possam indicar esses tipos de transtornos, por 

não ser do âmbito psicopedagógico o tratamento dessas desordens em específico, mas sendo de 

extrema importância conhecer para poder sinalizar a quem fará a continuidade um adiantamento 

no processo, que auxilia no diagnóstico diferencial e nas intervenções, cabe a este encaminhar 

ao psicólogo ou psicanalista e psiquiatra para um atendimento multidisciplinar, enquanto faz-

se as intervenções devidas do psicopedagogo. 

Conforme Oliveira (2017 p.5 e 6) é de competência deste profissional verificar as causas 

que atrapalham a aprendizagem, seja escola, trabalho, família e, dentro de seu campo de atuação 

intervir de modo a diminuir ou até resolver as causas dessas alterações e caso não seja de sua 

alçada, recorrer a especialistas que consigam atender a demanda apresentada. 

Conforme código de ética dos psicopedagogos em seu capítulo I artigo 3º que fortalece essa 

tarefa, ao indicar que os psicopedagogos também são responsáveis pela mediação de relações 

interpessoais afim de resolver ou prevenir dificuldades, em especial no âmbito da aprendizagem 

do indivíduo. 

Conforme Rubinstein (1999 p.27) a atenção do terapeuta aos mínimos detalhes durante 

o processo avaliativo e interventivo é substancial, para que se perceba nuances para a remissão 

do paciente. Ainda conforme a autora a relação transferencial é muito importante para se 

identificar a evolução nos âmbitos cognitivos e subjetivos. 

  

RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS NO ATENDIMENTO 

DE PACIENTES COM TRANSTORNOS ANSIOSOS. 

É evidente que o trabalho psicopedagógico é extremamente eficaz para o auxílio de 

transtornos de ansiedade e que, segundo Rubinstein, 1999 “...Ela possa aprender a falar por si 

mesma, falar do que julgue importante”. 

Isso implica na importância do diálogo criando vínculo terapêutico para que o cliente 

possa se sentir livre, leve, que possa “despejar” seus anseios, medos enquanto trabalha com 

suas defasagens, suas dificuldades. Ainda conforme a autora a sensibilidade do profissional é 

de suma relevância para ultrapassar os desconfortos daquele sintoma, nesse caso a ansiedade. 

Ainda menciona no livro um exemplo sobre uma prova de geografia, onde a paciente está aflita 

e na verdade não está “com cabeça”. No caso dessa ansiedade, a motivação do psicopedagogo 

adicionado com as intervenções realizadas é importante para diminuir ou até eliminar um 

gatilho emocional ansioso. 
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Isso transmite ao paciente a confiança no trabalho onde se sente seguro, acolhido e, 

muitas vezes, vê no psicopedagogo um confidente, um “amigo” que guarda segredos que muitas 

vezes nem os pais, esposa e filhos conhecem. Logo, após essa interação o ambiente 

psicopedagógico se torna mais um lugar para livre expressão, para aprender sobre si mesmo, os 

conteúdos sobre como lidar no meio social, lidar com erros e frustrações, entre outras demandas 

efetivas na realidade do ser humano. 

Todo esse trabalho reflete na diminuição da sintomática ansiosa que, em conjunto com 

outros profissionais de saúde deve ser administrado de maneira que o cliente tenha uma 

qualidade de vida e autonomia efetiva. Rubinstein (1999 p.38) ainda menciona o efeito 

psicopedagógico na esfera de trabalhar o imediatismo, a questão de não poder ou não aceitar a 

espera e ainda as rupturas nos conhecimentos adquiridos no pós modernismo, a velocidade das 

mudanças; o que causa diversas ansiedades já que quanto mais se busca informações e estudos 

mais se percebe que não se possui o conhecimento e gera a necessidade de busca. 

A psicopedagogia também pode contribuir com a escolha do que aceitar, na esfera 

psíquica, já que é recebido estímulos positivos e negativos, auxiliando na absorção ou não do 

que é ouvido através do diálogo e das atividades lúdicas. Ainda é possível evoluir nas questões 

afetivas do paciente na aceitação das suas dificuldades, sendo possível também as diminuir ou 

eliminá-las, mas potencializar as habilidades, os pontos fortes, melhorando a auto estima, 

trabalhando as causas das ansiedades, fornecendo ferramentas substitutivas aos ritos 

compulsivos e atuando em prol de uma remissão além da melhora das dificuldades apresentadas 

e fortalecimento das competências já existentes no paciente. 

  

  

  

 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

      Após as verificações, análises e pesquisas realizadas conclui-se que pertence à 

esfera da psicopedagogia o conhecimento dos transtornos de ansiedade em crianças, jovens e 

adultos em casos que interfiram no processo de aprendizagem, já que, cada vez mais a falta de 

tempo devido a correria do dia a dia, as cobranças na escola, no trabalho, na família, as 

expectativas que se tem sobre si mesmo, a competitividade, tem tornado a todos muito ansiosos 

e também, na questão de assimilação de informações no âmbito profissional. Além disso pode-
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se verificar que não há nenhuma razão para que demais setores da área da saúde sintam-se 

invadidos ou depreciados, já que o campo de abrangência é diferenciado e que as técnicas de 

abordagem são geralmente divergentes. 

Isso implica na extrema importância dos especialistas na aprendizagem dessas 

desordens para que possa fazer os devidos encaminhamentos, caso necessário a quem 

diretamente compete o tratamento de determinada psicopatologia. Ainda mais ao ponto de, caso 

o psicopedagogo tenha conhecimentos relevantes sobre o transtorno e faça os diagnósticos que 

lhe pertence, ainda pode apontar em seus prognóstico e relatório de encaminhamento o que foi 

visualizado a fim de auxiliar e agilizar o profissional competente pelo tratamento do paciente 

que seja fora da competência dos psicopedagogo para que o cliente possa ter seu tratamento 

multidisciplinar rapidamente iniciado para que tenha uma qualidade de vida e autonomia. É 

visto ainda a importância do desenho, do dialogo com o psicopedagogo em relação ao paciente 

para que se construa um vínculo de confiança, até para que se possa, num primeiro momento 

estar aberto ao paciente falar o que sente, seus traumas, o porquê daquele medo, receio ou 

dificuldade em determinada matéria, escola, sala, setor da empresa, entre outras. 

Relata-se ainda que é de suma importância o atendimento e acompanhamento por vários 

profissionais que realizam um trabalho conjunto a favor daquele que os busca e compete a todos 

os profissionais da área solicitar ajuda e/ou outros colegas de várias especialidades para atender 

com qualidade o indivíduo. Possível também perceber a importância da capacitação profissional 

para que se possa prontamente ou, o mais rápido possível, sem dirimir-se da qualidade intervir 

junto àquele que busca o atendimento, dando atenção aos detalhes, representações, ao lúdico, 

às expressões e sentimentos apresentados, às entrevistas e transferência na relação com o outro 

para que se apresente cada vez mais um atendimento eficaz e duradouro senão permanente. 
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