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RESUMO
Durante o Processo de Aprendizagem, os fatores a serem considerados são vários, desde os mais amplos, até os
individuais - ditados pelas próprias experiências de vida. Geralmente, todos eles possuem como base de estudos a
Neurociência, que é o estudo do sistema nervoso e suas funcionalidades; através dela, é possível entender o
processo de desenvolvimento do ser humano através do cérebro. A idade é um fator determinante para o estudo do
cérebro, considerando que sua estrutura e processamento de informações também se modifica com o passar do
tempo, mudanças essas que acontecem de modo proeminente, especialmente nas etapas iniciais da vida. Para os
educadores, o entendimento dessas fases é fundamental para o melhor direcionamento da aprendizagem, isso
porque a primeira infância é o período decisivo na formação da personalidade, do caráter e maneiras de proceder
do adolescente e do adulto. Os 6 anos iniciais são essenciais para a formação da mente futura. De uma maneira
geral, as fases de desenvolvimento se organizam em grupos, sendo: primeira infância (0 a 6 anos), segunda infância
(7 a 11 anos), adolescência (12 a 21 anos), adultos (22 a 59 anos) e senilidade (a partir dos 60 anos). Porém, este
trabalho, ater-se-á à primeira infância, que é um componente muito importante na formação do caráter do ser
humano, ela não é uma simples fase das nossas vidas, algo que passa e que se supera e, sim, um mecanismo que
nos ajuda na formação da estrutura da nossa personalidade. Tal tópico tem o objetivo de ajudar a enxergar melhor
os limites e oportunidades relacionados a cada fase, além de analisar as possíveis consequências passadas e futuras
de acordo com os incentivos construtivos ou prejudiciais coletados em cada momento. Dirá respeito ainda, à
arquitetura/construção cerebral, aspectos cognitivos e às implicações dos estímulos no desenvolvimento durante
os primeiros anos da criança. Irá compreender suas nuances, funcionamentos, interações e também suas reações,
fazendo com que cada indivíduo seja único em suas características e personalidade. Será definido, ainda, o que é
a NEUROCIÊNCIA, pois, embora este campo do conhecimento seja mencionado em vários lugares, têm-se certa
dificuldade em entender seu real significado.
Palavras-chave: Neurociência. Aprendizagem. Desenvolvimento. Neuroplasticidade.

ABSTRACT
During the Learning Process, the factors to be considered are several, from the broadest to the individual ones dictated by their own life experiences. Generally, all of them are based on Neuroscience, which is the study of the
nervous system and its functionalities; through it, it is possible to understand the process of human development
through the brain. Age is a determining factor for the study of the brain, considering that its structure and
information processing also change over time, changes that occur prominently, especially in the early stages of
life. For educators, understanding these phases is essential for better targeting learning, because early childhood is
the decisive period in the formation of the adolescent's and adult's personality, character and ways of proceeding.
The initial 6 years are essential for the formation of the future mind. In general, the stages of development are
organized into groups, as follows: early childhood (0 to 6 years old), second childhood (7 to 11 years old),
adolescence (12 to 21 years old), adults (22 to 59 years old) and senility (from 60 years of age). However, this
work will stick to early childhood, which is a very important component in the formation of the character of the
human being, it is not a simple phase of our lives, something that passes and overcomes, but a mechanism that
helps us in the formation of the structure of our personality. This topic is intended to help better see the limits and
opportunities related to each phase, in addition to analyzing the possible past and future consequences according
to the constructive or harmful incentives collected at each moment. It will also concern the architecture/brain
construction, cognitive aspects and the implications of stimuli on development during the child's early years. You
will understand their nuances, functioning, interactions and also their reactions, making each individual unique in
their characteristics and personality. It will also be defined what NEUROSCIENCE is, because, although this field
of knowledge is mentioned in several places, there is some difficulty in understanding its real meaning.
Keywords: Neuroscience. Learning. Development. Neuroplasticity.
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INTRODUÇÃO
A Neurociência possui algumas subdivisões, dentre as quais está a Neurociência
Cognitiva, tendo como foco, o estudo sobre as capacidades mentais do ser humano, como
pensamento, aprendizado, inteligência, memória, linguagem e percepção. As sensações e as
percepções do indivíduo são o que norteiam os estudos da Neurociência Cognitiva, analisando
como cada indivíduo adquire conhecimento a partir de experiências sensoriais a que é
subjugado – uma canção, um cheiro, o sabor de um alimento, uma cena ou uma percepção
física, todos esses fatores compreendem as experimentações sensoriais, encarregadas por captar
subsídios do ambiente e transferi-los ao cérebro. A Neurociência Cognitiva, portanto, não diz
respeito apenas ao sistema nervoso, mas, também, às experiências sensoriais adquiridas ao
longo da vida, que são processadas pelo cérebro e transformadas em conhecimento.
A arquitetura do cérebro é constituída nos anos iniciais, impactando no processo de
conhecimento, modo de proceder e na saúde, por toda extensão da vida. Seu desenvolver
principia-se com uma base e consequentemente as aptidões triviais dão vida às complexas
competências, que serão sobrepostas umas às outras. As capacidades cognitivas emocionais e
sociais estão entrelaçadas ao longo da vida; antigamente, na psicologia, estudava-se cognição,
emoção e desenvolvido social separadamente, mas, sabe-se agora, que as três caminham juntas,
principalmente, nos primeiros anos de vida. Há grande importância em saber que os circuitos
neurais são conectados de forma ascendente, o que implica que seja imperativo aprender
inicialmente as competências de fácil compreensão para posteriormente acrescentar as
competências de maior complexidade.
Os neurologistas costumavam pensar que o cérebro se desenvolvia como um todo ao
mesmo tempo, hoje, porém, sabe-se que não, sendo que, diferentes partes do cérebro se
desenvolvem em ritmos e em idades diferentes. Nas primeiras etapas do desenvolvimento do
cérebro, os campos correlacionados a dados sensoriais como visão, audição e tato são as que
primeiro se aperfeiçoam, para, apenas depois surgirem as capacidades pertinentes à linguagem,
com a função cognitiva finalizada surgindo posteriormente, no transcorrer do crescimento.
Ao comparar as sinapses cerebrais de uma criança aos seis meses e aos seis anos de
idade, é possível verificar um aumento exponencial de conexões; já, ao se comparar as sinapses
de um adolescente de quatorze anos com uma criança de seis anos, é possível ver que a
quantidade de conexões do adolescente é menor, pois algumas conexões foram perdidas por
conta da poda cerebral - isto porque no decorrer do desenvolvimento deixamos de utilizar
determinados recursos que no começo do aprendizado eram requisitados com maior frequência.
Nos primeiros anos temos também os chamados “períodos sensíveis”, períodos de
tempo limitados, durante os quais o efeito da experiência inicial no cérebro é particularmente
forte, eles permitem que as experiências vividas instruam os circuitos neurais a executarem
informações de modo adaptativo e a propiciarem dados fundamentais para o desenvolvimento
normal, além de modificar o progresso continuamente; são períodos difíceis, nos quais o
experimento tem implicações intensas no cérebro. Esses períodos sensíveis são momentos na
vida das crianças em que a aprendizagem ocorre naturalmente e, sendo uma base sólida nos
primeiros anos de vida, melhora e muito as oportunidades de resultâncias positivas, à medida
que, um alicerce fraco acresce consideravelmente as chances de futuros problemas.
Sobre a Neurociência na primeira infância, uma dica valiosa aos educadores está
relacionada à plasticidade do cérebro, o que significa que os primeiros anos de vida representam
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a fase de maior abertura e absorção para que se aprenda o novo e, apesar de os fatores genéticos
fazerem grande diferença por tendências intrínsecas, as experiências extrínsecas também ditam
os rumos de melhor ou pior aproveitamento na aprendizagem. Sendo assim, tanto os estímulos,
quanto a falta deles, irão impactar essa criança, negativa ou positivamente visto que se trata de
um cérebro ainda vulnerável, modificando sua estrutura em tempo indeterminado, sobretudo no
que se refere às situações emocionais. Determinados episódios que incidem os anos primários,
podem até ser desmemoriados com o mover das estações, porém, abalam intensamente o modo
de ser, agir e de entender a realidade futuramente. Há, inclusive, estudos comprovando que o
amor materno por exemplo, pode ter amplos benefícios; mães mais afetuosas e que oferecem
apoio emocional, ajudam no desenvolvimento do Hipocampo, importante área do cérebro, que
se desenvolve duas vezes mais rápido em crianças que recebem mais afagos e amor do que as
que recebem tratamento de segregação, frieza e indiferença.
Considerando a essência do papel familiar, não se pode negar, nos dias de hoje, que
devido aos inúmeros compromissos do mundo moderno, os pais não estão com seus filhos
pequenos em tempo integral, o que faz com que a Educação Infantil tenha uma parcela de
influência muito importante no convívio na escola, sendo assim, o que antes era apenas de
responsabilidade da família, sabe-se que hoje é também um dos pilares fundamentais da
educação, considerando o ser integral em todos os seus aspectos de desenvolvimento.
Para entender melhor o nível de aproveitamento na primeira infância, dispensar atenção
à formação de sinapses, é imprescindível, pois, seu ápice nesta fase, se dá de forma rápida e
intensa. As sinapses são Neurotransmissores que carregam o sinal entre neurônios; são junções
entre a terminação de um neurônio e a membrana de outro, elas fazem a conexão entre as células
adjacentes, propiciando seguimento à propagação do estímulo nervoso por toda a extensão da
rede neuronal. Os neurônios realizam a ligação entre os órgãos do corpo e o meio externo, o
que sobrevém por meio de sinais elétricos, este impulsionar elétrico passa por toda a extensão
do neurônio, desde o corpo celular até os axônios, entretanto, não é possível que passem de um
neurônio a outro. O espaço entre as membranas das células é chamado de fenda sináptica; a
membrana do axônio que gera o sinal e libera as vesículas na fenda é chamada de pré-sináptica;
e, à membrana receptora de impulsos por meio dos neurotransmissores, dá-se o nome de póssináptica. Os neurotransmissores possibilitam aos íons serem conduzidos de uma célula a outra
modificando a potencialidade elétrica e, com isso, suscitando a potencialidade de ação.
A instituição escolar deve contribuir para que se desenvolvam metodologias que
abordem as várias barreiras para a aprendizagem apresentadas pelas crianças no ambiente
escolar, procurando ligar nesse processo, pais, professores e colaboradores que juntos devem
almejar da melhor maneira, um alto significado no desempenho acadêmico, social e
principalmente, emocional da criança. As crianças, espontaneamente, procuram por
convivência e entrosamento sussurrando, gesticulando, produzindo expressões faciais, e, por
conseguinte, os adultos, do mesmo modo, replicam suas expressões. Essas interações são
essenciais para o desenvolvimento de circuitos cerebrais saudáveis, deve-se pensar nas
implicações e apoiar a qualidade dos relacionamentos nos locais de cuidados para crianças,
comunidades e lares, pois essas interações dão suporte ao desenvolvimento para uma
arquitetura robusta do cérebro, visto que, interações sociais são essenciais para o
desenvolvimento de circuitos cerebrais saudáveis nas crianças.
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Estudos concretizados em 1995 são encontrados a respeito da atmosfera do linguajar do
bebê juntamente com genealogias vindas de 3 classes desiguais de ambiente: crianças na
companhia de mães em condições de pobreza; crianças em companhia de mães de classe média;
e, crianças acompanhadas por pais que desfrutavam de educação superior, a resultância deste
estudo revelou que aos 16 meses de existência, não sucedia disparidades entre os bebês, no que
se diz respeito a conteúdo de produção de linguagem, mas, ao longo do tempo a lacuna foi
ficando maior, o que já pôde ser observado nos primeiros 24 meses de vida, isso, porque, em
algum local do cérebro, você precisa estar apto a prestar atenção, inibir impulsos e manter mais
de uma coisa na memória para realizar mais de um evento ao mesmo tempo - a tão falada
multitarefa e, o responsável por tudo isso é o córtex pré-frontal.
O modo de atuação determinante do cérebro é um conjunto de aptidões que nos auxilia
na concentração de várias direções de informação simultânea, como estipular metas, elaborar
planos, apropriar-se de decisões e, revisar e resistir a ações precipitadas. Entre essas funções
executivas estão:
● Controle Inibitório: bloqueia pensamentos e impulsos com o intuito de combater
desejos e distrações.
● Memória de Trabalho: arquiva e manuseia informações no cérebro no decurso de
pequenos intervalos de tempo, regularmente de 3 a 5 informações por vez.
● Flexibilidade Cognitiva: ajustamento de solicitações, preferências e/ou expectativas
desordenadas, melhor dizendo, adaptar-se às mudanças.
*Pesquisas apontam que quando esses conceitos são aplicados na infância, trazem mais
autocontrole e preveem melhor saúde física e menos uso de substâncias químicas ou casos
relacionados à violência na vida adulta.
A aprendizagem não diz respeito apenas ao racional, muito pelo contrário, pois, a
memorização é uma equação complexa e o emocional influencia de forma decisiva. Concatenar
informações a sentimentos positivos, como a alegria, faz com que o cérebro as retome com mais
facilidade futuramente se necessário, isto porque o humor, além de facilitar o entendimento é
um caminho bem acessível às emoções. Contudo, o medo, a raiva, a tristeza e demais
sentimentos negativos, operam opostamente, acondicionando a uma aprendizagem medíocre,
insatisfatória e totalmente defeituosa. Quanto mais se atribui significado emocional a um certo
conhecimento, mais chance terá de guardá-lo para sempre, e mais motivação se terá para
persistir nos estudos. Para que se tenha um aceleramento no aprendizado a motivação se faz
necessária e, para se estar motivado verdadeiramente é sucinto que se tenha o desígnio de se
instruir. E, no caso de crianças, o lúdico é fundamental para um desenvolvimento de alta
qualidade, quanto mais ludicidade, melhor, pois, através das brincadeiras, elas vão formando a
base e a estrutura da sua própria personalidade.Quanto mais as crianças forem estimuladas,
melhor será seu desenvolvimento ao longo da vida, visto que, a capacidade de mudança do
cérebro é menor com o tempo, pois a plasticidade cerebral enfraquece com a idade e, por esta
razão há uma facilidade maior para que uma criança aprenda algo novo como um novo idioma,
por exemplo, do que para um adulto, uma vez que o empenho fisiológico cerebral para esse
aprendizado é muito menor na criança.
A construção dos circuitos cerebrais é altamente influenciada pelas experiências no
início da vida e diretamente mediadas pela qualidade das relações socioafetivas, principalmente
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pelas interações da criança com seus cuidadores - pai, mãe, avó, avô, babás e professores, entre
outros.
APRENDIZAGEM, QUANDO SE INICIA?
A habilidade de gerar conexões entre os neurônios permanece por toda a vida, logo,
somos e estamos aptos a aprender algo inaudito diariamente. O início de nosso aprendizado se
dá no quarto mês de gestação, com os primeiros reflexos proprioceptivos (propriocepção também denominada como cinestesia, é o termo utilizado para nomear a competência de
reconhecimento do local espacial do corpo, sua disposição e direção, a potência desempenhada
pelos músculos e o posicionamento de cada parte do corpo no que se refere às demais partes,
sem
utilizar a visão), com a função hipotalâmica:
Afeto – hormônios – Ação autonômica, o que dura a vida toda.
Tendo em vista, então, que o aprendizado se inicia no 4° mês de gestação, alguns
cuidados essências, devem ser tomados para que não haja danos e perdas para o indivíduo.
Dentre esses cuidados, pode-se destacar algumas interações genética-ambiental como por
exemplo a Síndrome do Alcoolismo Fetal e, a Desnutrição. Uma engloba uma série de defeitos
inatos à criança, ocorrendo quando a mãe consome álcool durante a gestação; essa condição
pode causar danos cerebrais e problemas de crescimento que não podem ser revertidos, pois,
não existe quantidade de álcool segura para o bebê durante gravidez. E, a outra, executa uma
acentuada impactação no desenvolver das estruturas e desempenhos cerebrais; trabalhos
científicos e literários indicam que a carência de nutrientes no pré-natal, contribui
veementemente para o desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas.
Para o “Aprender”, outro fator importante é a “Prematuridade”, pois, ela leva a um risco
6x maior de se apresentar problemas cognitivos e motores e, também está associada a
transtornos de desenvolvimento como TDAH, TEA, TDC e TA. Nota-se, portanto, que existe
um alto perigo para dificuldades de aprendizagem, sendo necessário que se amplie a atenção
para as possíveis implicações neurológicos e de desenvolvimentos.
Quando se começa a aprender é imprescindível que se dê grande atenção ao
desenvolvimento infantil, pois, há etapas de aquisições neurológicas da criança que são
fundamentais para avaliá-la e devem ser respeitadas. Uma dessas etapas de muita importância
é a fala.
O ritmo de aprendizado, porém, pode variar de criança para criança, de acordo com os
limites individuais e os estímulos que cada uma recebe, por isso, há importância em se
desenvolver as habilidades tão cedo, tendo ainda, um motivo nobre: a primeira infância é um
momento crucial para progressos futuros!
É possível definir a iniciação da infância como um passo expressivo para que se
estabeleça algumas desenvolturas essenciais da criança; o cérebro, com toda sua formação
estrutural e organização de conhecimentos, informações e referências das mais versáteis
plausíveis, modifica-se ao longo do tempo. Estas transformações sucedem com força marcante,
especialmente nas etapas primárias da vida, ao que se dá o nome de primeira infância. Este
período caracteriza-se pelo iniciar de uma sequência comportamental e de inter-relação com o
ambiente a que se está inserido. Faz-se imperativo, no entanto, ter conhecimento de quais são
as questões vigentes de vulnerabilidade das especificidades de aprendizagem, fazendo-se
igualmente considerável enfatizar as condições do desenvolvimento, reverenciando os pontos
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fortes da criança; isto contribuirá de maneira bastante significativa, auxiliando também na
proposição de estratégias que podem ser mais efetivas para a aprendizagem infantil.
O cérebro da criança precisa assimilar as informações repassadas, somente dessa
maneira conseguirá obter uma boa aprendizagem, por isso, a importância de se respeitar as
etapas.
A Neurociência é um campo de atividade empenhado no estudo do sistema nervoso,
objetivando o esclarecimento de seu funcionamento, bem como sua estrutura, desenvolvimento
e circunstanciais variações que possa vir a sofrer. O estudo dessa ciência é de grande
complexidade e multidisciplinaridade, ela tenta entender o processo de aprendizagem por meio
de experimentos comportamentais e do uso de aparelhos como os de ressonância magnética e
tomografia, que permitem observar as alterações cerebrais durante seu funcionamento,
permitindo, ainda, que os profissionais que a estudam, compreendam com mais clareza o
funcionamento do cérebro e suas ações.
O cérebro divide-se em duas metades, dois hemisférios: direito e esquerdo, porém, ainda
que tenham estruturas com alto grau de semelhante, certas funcionalidades são de encargo
apenas de um único lado. Geralmente, o hemisfério dominante de uma pessoa se ocupa da
linguagem e das operações lógicas, como fazer contas, estudar, escrever e, o outro hemisfério
controla as emoções e a criatividade. O hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo,
e o hemisfério direito, comanda o lado esquerdo, assim, conseguimos pensar e nos movimentar
ao mesmo tempo), e, cada hemisfério cerebral encontra-se dividido em 4 áreas separadas,
chamadas lóbulos, são eles Frontal, Temporal, Parietal e Occipital.
● ÁREA FRONTAL - responsável pelas funções executivas, onde ocorrem todos os
processos que exigem planejamento, organização, sequência, decisão, análise, síntese,
atenção executiva (seletiva e sustentada), coordenação de estratégias (seleção de
primazias e atuações secundarista), inibição comportamental, memória de trabalho,
exigibilidade de relevâncias, consciência das falhas e edificação das correções.
● ÁREA TEMPORAL – dirigente da consciência auditiva sonora e dos diversos
estruturamentos de linguagem fonológica, é o cerne integral da linguagem de nosso
cérebro.
● ÁREA PARIETAL - conectada à sensibilidade geral (tátil, propriocepção e dor entre
outros), coordenação espacial, integração senso-perceptiva e orientação atencional. O
processo atencional tem sua operacionalidade no Córtex Pré-Frontal Dorsolateral,
auxiliando na memória de trabalho, com isso, juntos promovem a facilitação educativa
e afetuosa da personalidade. As adversidades na concentração prejudicam metas e
fortalecem reações impulsivas e, por esta razão, ultimamente privilegia-se o foco
atencional na aprendizagem de um trabalho motor, posto que, foi definido por alguns
autores como uma habilidade ou capacidade de controlar a concentração não só com
distrações externas, mas, também ser capaz de concentrar-se nos comandos específicos
para determinada tarefa.
● ÁREA OCCIPITAL – conectada inteiramente com a competência visual, tornando-se o
ponto central das percepções visuais para os trabalhos habituais.
O cérebro tem uma atuação coordenada e conectada umas às outras de maneira
considerável, sendo, a mais complexa conhecida; é o principal órgão do sistema nervoso, onde
se concentram todas as informações que recebemos; representa “aproximadamente 2% do peso
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corporal e consome 20% do oxigênio e da glicose do organismo”, e, comanda as atividades,
como o controle das ações motoras voluntárias – corre, falar, andar, e, involuntárias –
respiração, digestão, batimentos cardíacos, que o corpo realiza; a integração dos estímulos
sensoriais e as atividades neurológicas, como memória e fala. Em tese, o cérebro simboliza o
circuito de comunicabilidade do corpo e, decodificar os mecanismos por intermédio dos quais
ele é capaz de gerar movimentos, percepções, pensamentos, memórias e a consciência, é a
máxima em instigação científica de toda e qualquer ocasião.
Pesquisas apontam que as conexões do cérebro, além da coordenação e manutenção das
funções cerebrais em rede, costumam se aprofundar e se interconectar formando unidades
funcionais; estes atributos, quando estão
conjugados com demais áreas de funcionalidades,
são encarregados pela coordenação da elaboração das mais diferentes formas de informações
no cérebro, a exemplo de ler, escrever, pensar, aperceber-se de sons e estímulos visuais, ter
compreensão simbólica e, entre outros, perceber a face de seu semelhante e sentir algo
resultante. O aprendizado de todos os indivíduos depende integralmente dessa conexão
cerebral, o que nos mostra o quão importante e necessário são os estímulos para o nosso
desenvolvimento. O modo de aprendizagem cerebral está, ainda, correlacionado a sua
maturidade, contudo, os agentes que têm relação direta com a performance estão ligados às
circunstâncias ambientais e genéticas.
NEUROPLASTICIDADE
Conhecida, também, como Plasticidade Neuronal ou Plasticidade Cerebral, refere-se à
capacidade de mudança, adaptação e de moldar-se do sistema nervoso a nível estrutural e
funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando sujeito a novas experiências. Referese à capacidade do cérebro de reorganizar os neurônios e os circuitos neurais, modelando-se a
níveis estruturais por meio de aprendizagem e vivências; nosso sistema nervoso está pronto
para ser modificado de acordo com nossas necessidades, com o que vivenciamos, de como
somos estimulados e, também, com o ambiente em que estamos inseridos.
A Neuroplasticidade permite que o cérebro seja maleável ao ponto de compensar lesões
e traumas sofridos por um indivíduo, permitindo a regeneração dos neurônios, criando conexões
sinápticas - meios de comunicação entre os neurônios. Esta reestruturação se faz através de uma
laboração envolvendo pensamentos, vivências, emoções, comportamentos, necessidades
pessoais e, ainda, a atmosfera em que está estabelecido o indivíduo em questão. Por intermédio
destes agentes, a plasticidade consente que novas junções entre os neurônios - as sinapses, sejam
constituídas, modificando inteiramente a rede de conexões; competência esta,
extraordinariamente valorosa para a adequação de pacientes com lesões físicas ou cerebrais.
De acordo com o teórico C. H. Phelps, a plasticidade neural é uma modificação que se
adapta à estrutura e às funcionalidades do sistema nervoso.
Segundo ele:
Ocorre em qualquer estágio da ontogenia, como função de interações
com o
ambiente interno ou externo ou, ainda, como resultado de injúrias, de traumatismos
ou de lesões que afetam o ambiente neural.

A Neuroplasticidade, ocorre por duas formas principais: brotamento e ativação de
sinapses latentes. O primeiro é quando há o crescimento de uma área lesionada por meio de
axônios, sendo uma forma de os axônios se alongarem em direção a neurônios que apresentam-

16

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

se distantes e, o segundo, dá-se ao surgimento de lesão ou perda de estímulos cerebrais, sinapses
que até esse momento encontravam-se inativa, entram em atividade suprindo as necessidades
do indivíduo.
O sistema nervoso funciona por meio de dois conjuntos: o Sistema Nervoso Central e o
Sistema Nervoso Periférico. O SNC possui milhões de neurônios e, é formado por duas partes:
encéfalo e medula espinhal; cujo encéfalo abrange cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O SNP
é formado pelo sistema nervoso que está fora do cérebro e da medula, sendo capaz de se
comunicar com o restante do corpo, basicamente, ele abrange os nervos, que se ramificam a
partir do SNC, e através dessa estrutura complexa, o sistema nervoso permite ao corpo humano
responder a diferentes tipos de estímulos; se uma de nossas mãos coça, o SNP levará a
informação até o SNC por meio das conexões entre os neurônios, o que faz com que sem
pensarmos cocemos a mão no mesmo instante, este processo é muito rápido, acontecendo em
milésimos de segundos. O cérebro é a composição estrutural de maior dificuldade de
compreensão do corpo humano, este aparelho primoroso é desfrutado completamente de
maneira coordenada e integrada. Todas as funções como sentir, ouvir, pensar, respirar,
movimentar-se, são comandadas por ele, onde cada uma de suas áreas é responsável por funções
específicas. Todas as áreas se comunicam entre si, e, havendo lesão ou dano a alguma estrutura,
o cérebro se altera pela Neuroplasticidade, com o intuito de suprir a necessidade.
A Neuroplasticidade permite que o cérebro se adapte a diferentes circunstâncias,
principalmente em caso de lesões. Se uma pessoa perde a visão devido a uma doença, por
exemplo, ela precisa adaptar-se a sua nova realidade; é a neuroplasticidade quem faz o cérebro
desenvolver ainda mais o tato e a audição, compensando, assim, a perda da visão; ela é muito
importante, também, para a aprendizagem durante a infância, pois, por meio dela as crianças
não aprendem apenas causas biológicas, como por exemplo caminhar e falar, aprendem também
as causas sociais, como relacionar-se com outras pessoas e aperceber-se das emoções.
A neurocientista Tara Swart, resume a importância dessa capacidade cerebral da
seguinte maneira:
Encorajar a neuroplasticidade do cérebro é a chave para uma aprendizagem e
inteligência emocional na fase adulta, o que o ajuda a permanecer mais aberto,
intuitivo e capaz de superar preconceitos.

A principal fase onde a Neuroplasticidade entra em ação, é na infância, onde as crianças
adquirem novos conhecimentos e comportamentos sociais de forma constante, porém, ela
também ocorre na fase adulta, onde as necessidades dos indivíduos são adaptadas, entrando em
ação, principalmente, quando o indivíduo sofre lesões físicas ou cerebrais. Dificuldades como
derrames, traumas e acidente vascular cerebral, por exemplo, estimulam a neuroplasticidade,
mas, é promovida, também, por meio de novos aprendizados realizados pelo indivíduo, como
aprender um novo idioma e tocar instrumentos musicais.
A Neuroplasticidade é um processo diário e natural do corpo humano, separando-se em
5 tipos: Somática, Axônica, Dendrítica, Regenerativa e Sináptica.
● Neuroplasticidade Somática: Possui competência na regulação do aumento ou morte
das células nervosas. O sistema nervoso central embrionário é o único com tais
capacidades e, não responde a influências externas. Assim sendo, uma das esperanças
na recuperação somática está na utilização de células-tronco. Esta tipagem celular pode
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se distinguir, compondo diferentes tecidos no organismo e gerando cópias idênticas de
si mesmas.
● Neuroplasticidade Axônica: Também chamada de ontogenética é o período de maior
neuroplasticidade; é a plasticidade inicial, ocorrendo entre zero e dois anos de vida e,
essencial para o desenvolvimento normal do sistema nervoso.
● Neuroplasticidade Dendrítica: As Espinhas Dendríticas apropriam-se de uma área de
armazenamento para a força sináptica, ajudando na transferência dos sinais elétricos
para o corpo celular do neurônio; elas, ainda, passam, por modificações em quantidade,
acomodação em relação ao espaço, comprimento e densidade. Esta neuroplasticidade
acontece especialmente nas primeiras etapas do desenvolvimento.
● Neuroplasticidade Regenerativa: Possui a habilidade de regeneração de axônios lesados,
sendo mais frequente no sistema nervoso periférico e facilitada pelas células não neurais
que compõem o microambiente dos tecidos.
● Neuroplasticidade Sináptica: Caracteriza-se por alterações nas sinapses entre as células
nervosas, as quais tornam-se mais fortes ou mais fracas dependendo dos estímulos
externos e internos. O pressuposto de que o nível de atividade pode modificar a força
da conexão sináptica entre dois neurônios, reporta ao psicólogo canadense Donald Hebb
(1949). A denominada Lei de Hebb resume-se em um tipo de “musculação sináptica”
envolvendo uma organização de constatação de eventualidades temporais nas descargas
neuronais – caso 2 neurônios estejam respectivamente ativos, suas conexões são
robustecidas; no entanto, na condição de somente 1 estar acionado em determinado
instante, suas conexões são atenuadas.
A Neuroplasticidade e a Aprendizagem estão diretamente relacionadas; toda vez que
adquirimos um novo aprendizado, o cérebro fica encarregado de armazenar as informações
importantes, de modo que elas possam ser utilizadas quando necessário. Sendo assim, adquirir
inovações no modo de vida e novos conhecimentos, forçam o cérebro a criar vias neurais, que
são os caminhos percorridos entre os neurônios, pelas sinapses.
Cada vez em que aprendemos algo novo ou temos alguma experiência engrandecedora,
a comunicabilidade entre os neurônios torna-se mais intensa e eficaz. Buscar aprendizado
constante, absorvendo novos conhecimentos é de suma importância - aprender uma nova língua,
investir em capacitações, aprender a tocar um instrumento musical ou praticar um novo esporte,
sair da rotina, do automático e criar novos hábitos, instigando a mente ao novo, são formas de
fortalecer as conexões cerebrais.
A maneira pela qual aprendemos, juntamente com nossas vivências e experimentações,
configuram o modo como percebemos o mundo, como nos comportamos e como lidamos com
todas as emoções, as quais são primordiais para a neuroplasticidade e, estas emoções advêm de
diferentes lugares em que permanecemos adentados. Por esta razão, a neuroplasticidade
depende de um conjunto de fatores, abrangendo não apenas as experiências com idade, hábitos,
comportamentos e aprendizagem, mas, também, o contexto em que elas ocorrem.
O que fizemos em nossa evolução pessoal é construir um largo repertório de
habilidades específicas que são particulares de nossas histórias individuais.
Michael Merzenich
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Neurociência corresponde ao ato de estudar, conhecer e aprender a respeito do sistema
nervoso e de como ele executa suas funções, além de compreender ainda, sua estruturação,
evolução de desenvolvimento e quaisquer a variação que possa irromper no transcurso
existencial; esta ciência consente que os profissionais com ela comprometidos, apreendam com
maior perceptibilidade o desempenho cerebral e suas atuações.
O cérebro humano é de extrema complexidade, quanto mais ele é exercitado, mais
rápido e potente ele fica. Somos capazes de aprender algo novo todos os dias, pois, a capacidade
de criar conexões entre os neurônios está presente em toda a vida.
Apesar de usarmos constantemente o cérebro por inteiro, inclusive quando estamos
dormindo, pois, os neurônios estão ativos até mesmo nesse momento, cada área concentra uma
atividade principal, o hemisfério esquerdo concentra-se mais no raciocínio e o direito na
criatividade e, ainda que cada lado concentre determinadas funções, o cérebro possui estruturas
interconectadas interagindo a todo instante.
Para a aprendizagem, quanto mais diferenciada ela for, abrangendo variadas áreas do
conhecimento, mais completa será para o cérebro. Hábitos alimentares e estilo de vida
saudáveis, também são fundamentais, porém, tão importante quanto os estímulos cerebrais é o
período de descanso, pois, assegurar uma boa noite de sono é relevante para combater o estresse,
fixar novas memórias adquiridas durante o dia e reter informações.
Acreditava-se, até pouco tempo, que o cérebro era um órgão fixo e imutável, sendo
incapaz de gerar novas conexões e células, sabe-se, entretanto, por meio das pesquisas atuais
que o sistema nervoso tem a capacidade de alterar a sua morfologia e fisiologia de acordo com
os estímulos internos e externos que sofre diariamente, a isto, dá-se o nome de
Neuroplasticidade ou Plasticidade Neuronal – aptidão do sistema nervoso em modificar-se,
adequar-se e modelar-se em estrutura e funcionalidade por toda extensão da progressão
neuronal, bem como suscetível a novidades experienciais. Ela viabiliza alterações biológicas,
bioquímicas, fisiológicas e morfológicas nas células nervosas, em especial, nos neurônios, com
a finalidade de se adaptar aos estímulos recebidos e, possui 5 divisões distintas,
Neuroplasticidade: Somática, Axônica, Dendrítica, Regenerativa e Sináptica; ocorrendo em
condições fisiológicas e patológicas, permitindo a formação de novas redes e circuitos neurais.
O que realmente muda no cérebro é a força das conexões dos neurônios em conjunto,
ou seja, quanto mais se pratica algo, maior a capacidade de mudança, pois, as modificações nas
conexões transportadas pelo aprendizado, ampliam a colaboração entre as células cerebrais.
Outro ponto fundamental para o desenvolvimento da Neuroplasticidade é o ambiente em que
se está inserido, pois, as experiências diárias são capazes de mudar os caminhos neurais do
cérebro.
O cérebro produz novos neurônios e, justamente por essa capacidade de produção é que
pode ocorrer a reparação de danos e lesões. Ele também pode ser estimulado a fazer novas
conexões, de modo a se livrar de comportamentos indesejados e, para que se possa promover
as mudanças almejadas é sempre muito bom ter em mente que a aprendizagem, as experiências
e o ambiente em que se está, são fundamentais para estimular a Neuroplasticidade.
A Neuroplasticidade estabelece um processo fisiológico intrínseco do ser humano, no
qual o cérebro se amolda às condições externas e internas, sendo essencial para o processo
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neuroquímico da aprendizagem e memória, que ocorrem por meio da formação de novas
conexões cerebrais.
O desenvolvimento do sistema nervoso durante a fase embrionária é o período
considerado mais plástico e apto a mudanças no meio externo; após o nascimento a atividade
plástica cerebral diminui significativamente, porém, nunca deixa de existir, pois, até mesmo em
idades avançadas, apresenta-se plasticidade neuronal, mesmo que reduzidas. O que esclarece,
ainda, o motivo pelo qual, crianças têm maior capacidade de aprendizado do que adultos e
idosos. Por apresentarem maior plasticidade neuronal, suas sinapses e conexões efetuam-se
velozmente, sendo que em caso de lesão no sistema nervoso tendem à rápida regeneração.
Vê-se, portanto, que o sistema nervoso apresenta capacidade de regeneração, algumas
regiões com maior facilidade do que outras, o que ocorre por força da presença ou ausência de
fatores estimulantes e inibidores.
Hábitos de leitura, prática de esportes, alimentações saudáveis, aprender outros idiomas
assim como, instrumentos musicais, são fatores estimulantes para a Sinaptogênese e
Neurogênese, consentindo a esses indivíduos maior competência, habilidade e rapidez de
aprendizagem. Entretanto, se uma pessoa não tem o hábito de leitura ou de conhecer novas
habilidades e atividades, as suas conexões nervosas tendem-se a atrofiar provocando maior
dificuldade no aprendizado.
O ensino/aprendizagem na primeira infância é de alto impacto, pois, a construção dos
circuitos cerebrais é fortemente influenciada pelas experiências do início da vida, o que também
está diretamente ligada às relações socioafetivas, especialmente pelo relacionamento e
entrosamento entre a criança e seus cuidadores. O ganho de aptidões complexas para o futuro,
depende de circuitos primordiais surgidos nos primeiros meses e anos de vida, o que é válido
para as diferentes extensões conectadas às incumbências do cérebro, que podem ser de
percepção, de cognição ou de emoção.
Vale salientar, ainda, que mudanças permanentes estruturais e fisiológicos causadas a
partir de exposições constantes a estímulos externos, podem promover alterações
comportamentais e psicológicas, ou seja, a exposição constante de indivíduos a condições de
estresse e ansiedade crônica, podem gerar alterações comportamentais que levem a quadros
depressivos, a isto, dá-se o nome de plasticidade comportamental.
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RESUMO
A Neurociência é uma área complexa que estuda o sistema nervoso com seu funcionamento, estruturas,
desenvolvimento e mudanças. Sua finalidade é pesquisar o comportamento humano, conhecendo e dominando
como os problemas e dificuldades emocionais que dominam as pessoas atuam e, pesquisar sobre os seus
mecanismos de aprendizagem. A importância de se conhecer essa ciência, entre outras, dá-se por conta de adquirir
conhecimento e armazenar informações. Os seres humanos conseguem observar e analisar o mundo ao redor,
como, comportamentos frente a variadas situações, pessoas que imitamos, o desenvolvimento da linguagem, a
comunicação e os relacionamentos. Por estarmos inseridos em uma sociedade com regras e costumes, sentiu-se,
ao longo dos anos, a necessidade do autoconhecimento para lidarmos com as difíceis situações da vida pessoal e
de situações que enfrentamos diariamente, para que, por meio delas, decidamos quais valores seguiremos e quais
são ou serão os que deixaremos de seguir. Quando entendemos como o corpo biológico reage a essas situações, é
possível relacionar o autoconhecimento com a neurociência comportamental, pois, as emoções e os sentimentos
são resultantes do sistema nervoso. Tal acontecimento se dá por conta dos mecanismos de memória que
determinam nosso comportamento frente à diversas situações. Estar em constante aprendizado é um processo
natural do ser humano, assim sendo, a neurociência procura entender a aprendizagem por meio de fatores
comportamentais, já que, o comportamento e o emocional das pessoas estão em constante mudança. Compreender
como acontecem essas modificações de pensamentos e comportamentos é de suma importância para um melhor
entendimento da maneira de agir de cada indivíduo, para que assim seja possível criar estratégias de engajamento,
interação e motivação.
Palavras-chave: Neurociência. Autoconhecimento. Emoções. Comportamento.

ABSTRACT
Neuroscience is a complex area that studies the nervous system with its functioning, structures, development and
changes. His is to research human behavior, knowing and mastering how the problems and emotional difficulties
that dominate people acting and researching their learning mechanisms. The importance of knowing this science,
among others, is due to acquiring knowledge and storing information. Human beings observe and analyze the
world around them, such as behavior in the face of variations, people we imitate, language development,
communication and criteria. As we are inserted in a society with rules and customs, over the years, the need for
self-knowledge to deal with the situations of personal life and situations we face daily, so that, through them, we
decide which values we will follow and which ones will or will be the ones we will not follow. When we understand
how the biological body reacts to these hypotheses, it is possible to relate self-knowledge to behavioral
neuroscience, as emotions and feelings are packaged by the nervous system. Such an event is due to the memory
mechanisms that determine our behavior in face of the various hypotheses. Being in constant learning is a natural
human process, therefore, a neuroscience seeks to understand learning through behavioral factors, since people's
behavior and emotions are in constant change. Understanding how these changes in thoughts and behavior happen
is of paramount importance for a better understanding of the way each individual acts, so that it is possible to
create engagement, interaction and motivation.
Keywords: Neuroscience. Self knowledge. Emotions. Behavior.

INTRODUÇÃO
Compreender, ter conhecimento e dominar o cérebro humano é asseguradamente um
amplo desafio para a ciência, ele, ininterruptamente, é objeto de estudos, contudo jamais foi
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bem assimilado devido a majestosa complexidade. Mesmo estes estudos iniciando-se em
tempos longínquos, posto que, antecedendo a Cristo, na Grécia já se estudava o cérebro humano
apenas por despretensiosas análises acionais do homem, a neurociência é recente, tendo o seu
início em 1970.
As pesquisas mais avançadas sobre anatomia, realizadas em cadáveres, foram iniciadas
fortemente com a chegada do Renascentismo e do Iluminismo, porém, esses descobrimentos
eram realizados às escondidas, pois, a igreja não era a favor de tais estudos.
Charles Darwin foi um importante contribuinte para a evolução da Neurociência,
estudando e pesquisando ao longo do tempo as alterações e evoluções cerebrais. Quando ele
discute os princípios gerais da expressão, principalmente, o princípio das ações devido à
constituição do sistema nervoso e o hábito, Darwin antecipa um dos mecanismos fundamentais
em neurociências, através do qual aprendizado e memória são explicados: A força condutora
das fibras nervosas aumenta com a frequência da sua excitação; o que se emprega tanto nos
nervos propulsores e sensoriais quanto àqueles comprometidos com a ação de raciocinar.
(1872/2000, p. 37), com isso, ele antecipou a sinapse hebbiana, descrito apenas em 1949, por
Donald Hebb. A teoria hebbiana discorre sobre um mecanismo basal da plasticidade sináptica,
onde uma ampliação na eficácia sináptica abrolha da excitação frequente e perseverante das
células pós-sinápticas.
Darwin lançou alguns livros sobre a evolução e, em “A origem das espécies”, ele não
aborda o comportamento humano, porém, ainda assim eles aconteceram e, este espaço foi
compensado com a edição de dois livros que se seguiram: “A descendência do Homem”- 1871,
no qual ele faz uma vasta acareação entre as aptidões mentais do homem e dos animais
inferiores, avivando a importância do cérebro, e, outro livro publicado aborda o comportamento
humano, “A expressão das emoções no Homem e nos Animais” -1872, onde atribuiu papel de
destaque ao homem em relação aos outros animais. Ao fazer suas comparações, a principal
mensagem que se tem é que o comportamento humano pode ser estudado numa perspectiva
comparativa, em confronto com o dos outros animais, ressaltando que há seguimento
satisfatório para que correlações possam ser realizadas e convicções globais da evolução, têm
a possibilidade de serem descobertos sem depender das alterações estabelecidas pela
aprendizagem, memória e cultura.
Sobre as emoções, Darwin defende que o comportamento sofre variações e seleção
dependendo do ambiente, demonstrando que raiva, medo e alegria, por exemplo, são emoções
compartilhadas por vários animais, não somente o homem. No trecho final de seu livro: “A
origem das espécies”, Darwin mostra que estava ciente das possíveis implicações de suas ideias;
ele registrou: “Em um futuro distante, eu vejo campos abertos para pesquisas muito mais
importantes. A Psicologia encontrará uma base segura no fundamento da aquisição necessária
de cada poder mental e de cada capacidade mental de forma gradativa. Muita luz será lançada
sobre a origem do homem e sua história”- (1859/1996, p. 394).
O campo das pesquisas em Neurociência, avançou significativamente após a
modernidade por conta do surgimento dos computadores e tecnologias, como Raios-X e
Tomografias, permitindo grandes avanços nas pesquisas sobre o cérebro humano. Com a
utilização de aparelhagens de ressonância magnética, tomografia e outras ferramentas que
consentem a análise, estudo e investigação do cérebro, a neurociência auxília no entendimento
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da aprendizagem mediante cinco questões principais: Emoções, Memória, Atenção, Motivação
e Plasticidade.
● Emoções
- intervêm no processamento de conservação das informações.
● Memória
- associação de um conhecimento específico já adquirido.
● Atenção
- essencial para o progresso da aprendizagem.
● Motivação
- necessária para aprender.
● Plasticidade - modificação do cérebro a partir de novos conhecimentos e experiências.
A Plasticidade Cerebral permite que o cérebro se adapte a diferentes circunstâncias,
principalmente em caso de lesões. Se uma pessoa perde a visão devido a uma doença, por
exemplo, ela precisa se adaptar a sua nova realidade, é a plasticidade quem faz com que o
cérebro desenvolva ainda mais o tato e a audição, compensando, assim, a perda da visão, é
também, muito importante para a aprendizagem durante a infância, pois, por meio dela as
crianças aprendem não apenas princípios biológicos, como caminhar e falar, mas também
sociais, como conviver com outras pessoas e a perceber as emoções.
Sobre a importância da capacidade cerebral, a cientista Tara Swart diz que “Encorajar a
Neuroplasticidade do cérebro é a chave para uma aprendizagem e inteligência emocional na
fase adulta”; isso porque, será possível possuir habilidades para superação de preconceitos,
além de se tornar um indivíduo acessível a diálogos e à mudanças de hábitos.
A principal fase de ação da Plasticidade Cerebral ou Neuronal é na infância, onde as
crianças adquirem novos conhecimentos e comportamentos sociais de forma constante, porém,
ela também ocorre na fase adulta, onde as necessidades dos indivíduos são adaptáveis, entrando
em ação principalmente, ao sofrerem lesões físicas ou cerebrais; dificuldades como derrames,
traumas e acidentes vasculares cerebrais, por exemplo, estimulam a plasticidade, porém, é
promovida ainda, por meio de novos aprendizados, como aprender um novo idioma e tocar
instrumentos musicais. O ensino e aprendizagem na primeira infância é de alto impacto, pois,
a construção dos circuitos cerebrais é fortemente influenciada pelas experiências do início da
vida, o que também está diretamente ligada às relações socioafetivas.
Sendo a Neurociência uma complexa área de estudo, ela se divide em 5 campos
específicos: Neurociência Molecular, Celular, Sistêmica, Cognitiva e Comportamental, todas
elas explorando o sistema nervoso, porém, de maneira diferente, pois, cada área tem sua
respectiva função.
As mudanças permanentes estruturais e fisiológicos causadas a partir de exposições
constantes a estímulos externos, podem promover alterações comportamentais e psicológicas,
ou seja, a exposição constante de indivíduos a condições de estresse e ansiedade crônica, podem
gerar alterações comportamentais que levem a quadros depressivos, a isto, dá-se o nome de
plasticidade comportamental.
O Autoconhecimento é o começo da Sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio
encontra o imensurável!
Jiddu Krishnamurti.

NEUROCIÊNCIA COMPORTAMENTAL
Neurociência é o estudo do sistema nervoso a modo de compreender seu funcionamento,
desenvolvimento e alterações. A Neurociência Comportamental é um dos cinco campos dessa
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área, tendo como objetivo estudar o que motiva as nossas ações, quais são as bases e as origens
do comportamento e de todas as atividades cotidianas.
A Neurociência Comportamental, pesquisa como funciona a nossa memória e a
autoconsciência, como formamos a nossa personalidade, como aprendemos e como adquirimos
conhecimento, assim sendo, esta ciência procura entender as nossas ações mais complexas,
desde as voluntárias até as involuntárias, descobrindo como o nosso subconsciente influencia
nas tarefas humanas e nas emoções. É um campo de estudo que permeia a vida dos seres
humanos em diversas esferas, relacionando aspectos biológicos, neurais e físicos. Compreender
as bases que moldam o comportamento das pessoas é essencial para que se tenha bons e sadios
relacionamentos e, para explicar nossas reações com os estímulos recebidos, a neurociência
comportamental tem como base as terminações nervosas na estrutura cerebral e, por esse motivo
ela necessita do auxílio de outros campos de estudo, como a anatomia e a psicologia.
Além de fornecer insights significativos sobre relacionamento interpessoal, a
neurociência também ajuda no aprimoramento e compreensão dos próprios padrões
comportamentais do indivíduo.
Identificar a origem biológica por trás das decisões fornece clareza, precisão e firmeza
diante dos momentos desafiadores, pois, conhecimento é crescimento!
A pessoa que trabalha diariamente lidando com questões humanas, tendo compreensão
da neurociência comportamental possui um grande benefício a seu favor de desenvolvimento e
motivação, pois, a falta de clareza sobre atitudes comportamentais é algo de grande prejuízo ao
indivíduo.
A neurociência é ampla e suas aplicações não se restringem a um único campo de
atuação, por exemplo, no cenário de uma negociação, os conhecimentos neurocientíficos podem
ser utilizados para fortalecer uma determinada posição, transparecer firmeza e demonstrar o
equívoco de alguém, de maneira sútil.
Esta ciência tem grande impacto em todo o desenvolvimento e, por isso, buscar
aprofundamento na compreensão do funcionamento mental e gatilhos emocionais para
desenvolver, inovar, engajar e melhorar a performance comportamental trará grande
crescimento pessoal e profissional para àqueles que o buscam. Desse modo, a busca por maior
entendimento do funcionamento cerebral e do sistema nervoso, faz com que se tenha no
mínimo, empatia e conversa de qualidade.
A importância, vantagens e benefícios do estudo da Neurociência Comportamental se
dá por vários motivos como, ajudar na facilitação do aprendizado; no incentivo da redução do
estresse; aumentando o desenvolvimento pessoal e permitindo que os problemas sejam
solucionados da melhor forma possível.
Com a neurociência é possível realizar uma leitura do campo mental das pessoas,
entendendo como lidar melhor com elas, pois, por conta das peculiaridades, cada ser se adapta
melhor a um jeito de aprender; agindo dessa maneira é possível colocar em prática o
conhecimento adquirido, o que nos demonstra, como o cérebro executa o aprendizado para
memorizar as ideias, fazendo com que o desenvolvimento ocorra de maneira fluida e natural,
sem esforços dolorosos e desmotivadores. O estresse atrapalha o desenvolvimento de todos os
envolvidos, pois, não há como aprender corretamente em estado de irritabilidade, mantendo
com isso, atitudes e comportamentos negativos. Adquirir talentos que estimulem a
produtividade, a convivência com empatia, boas formas de comunicação, senso de justiça
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equilibrado e a busca por habilidades e competências, desenvolvendo-se sabiamente em todas
as áreas, são formas de fazer bom uso da neurociência.
O estudo da Neurociência Comportamental oferece muitas respostas sobre a
aprendizagem, por meio das informações obtidas é possível adaptar e até mesmo criar novos
tipos de ensino baseando-se na maneira com que cada indivíduo absorve e guarda as
informações, para que assim, os objetivos sejam eficazes fazendo com que realmente se aprenda
o que foi ensinado, sem traumas e dificuldades, visto que, já é cientificamente comprovado que
sentimentos associados às “dores sociais”, relacionados ao contexto de estudo, trabalho,
relacionamentos e vida pessoal, ativam uma estrutura do cérebro chamada giro do cíngulo
anterior dorsal – a mesma que é acionada com o aparecimento de dor física. O Córtex Cingulado
Anterior é a parte frontal do córtex cingulado com aparência de um colar ao redor da parte
frontal do corpo caloso. Ele é responsável por diversas funções, como a regulação da pressão
arterial, frequência cardíaca, atenção, tomada de decisão, ética, moralidade e emoções.
Portanto, vê-se a importância de se manter a saúde mental totalmente equilibrada, pois,
na ausência da mesma, certamente, comportamentos indevidos e nada saudáveis ocorrerão.
Através de estudos, estima-se que o funcionamento cerebral atua com 95% do
inconsciente e apenas 5% do consciente, sendo que uma porção do inconsciente pode acomodar
algo bom ou ruim, assim, a necessidade de trabalhá-lo para que seja extraído os melhores
pensamentos e comportamentos é imprescindível, trabalho nada fácil, porém, totalmente
possível.
Algumas pessoas, às vezes, são habilidosas em aclamar discursos racionais com
aparente congruência, porém, ao longo do tempo a prática demonstra que tais discursos não
eram tão eloquentes, devido aos resultados negativos obtidos em suas vidas, isso por conta de
se tratar de indivíduos que sofrem distorções da realidade, agindo com espantosa capacidade de
acreditarem que estão completamente certos em tudo, embora estejam quase sempre errados
em seus modos de enxergarem o mundo e os seres ao seu redor. Esta é uma perturbação que
afeta a vida em todos os sentidos, pois, se trata de um tipo de conflito mental que
frequentemente resulta em transtornos, discórdias, discussões, desafetos e sofrimentos em
geral. Sabe-se que toda mudança ocorre inicialmente no modo de pensar, mas, nem todas as
pessoas conseguem sair desta espécie de perturbação psíquica sem ajuda de um especialista e,
o conhecimento da neurociência é essencial para a abrangência de bons resultados, visto que,
há uma grande necessidade de se estar atento às crenças limitantes para então, eliminá-las.
É indispensável que o inconsciente seja estimulado para uma reflexão, pois quem não
reflete, repete o erro. O princípio da alienação é crer cegamente em fatos sem despertar o senso
crítico, o questionamento, a pesquisa, a averiguação ou a procura pela verdade. Todos devemos
estar atentos aos comportamentos daqueles com quem convivemos, para o desenvolvimento de
laços fortes somente com os que podem contribuir positivamente, por isso, é preciso estarmos
alertas aos relacionamentos escolhidos, visto que eles podem nos afetar emocionalmente,
espiritualmente, materialmente e até mesmo fisicamente. Resumidamente, é necessário, termos
uma mente bem treinada, saudável, ativa e produtiva; buscando automotivação, empatia,
gentileza e ter um cérebro repleto de ideais positivas, o que é fundamental para o aprimoramento
contínuo, pois, cada indivíduo é encarregado de fazer suas próprias escolhas, que resultarão nas
consequências do que se tornarão no futuro. Assim sendo, a persistência na lapidação do ser
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humano é respeitável, já que o contrário do sucesso costuma ser conhecido pelo ato de desistir,
frequentemente encontrado nos fracassados.
Por ter suas atenções voltadas para as relações interpessoais, dotadas de seus
sentimentos e formas de pensar com o ambiente em que vivem, a Neurociência Comportamental
é bem ligada à psicologia comportamental. De um modo geral, esta ciência explica como os
processos mentais – emoções, pensamentos e sentimentos, desencadeiam ações e repetidos
padrões de maneira automática, em resposta a diferentes situações; ações estas que vão desde a
formação da capacidade motora até os 5 sentidos, passando pela cognição, aprendizado,
memória e personalidade. Desta forma, a Neurociência Comportamental, busca entender os
movimentos psíquicos que interferem nos comportamentos voluntários e involuntários,
aprendê-la é conhecer a forma como nosso cérebro interpreta o mundo e como as nossas
emoções influenciam nossas reações e comportamentos.
A experiência constantemente molda o cérebro e, nesse sentido, o cérebro é moldado
pela experiência.
Oliver Sacks

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
O organismo humano possui uma imensa competência de a partir de estímulos, adaptarse a determinadas situações. Posto que, as experiências sensoriais têm poder de influência no
comportamento e, nossas atitudes mudam devido à maleabilidade do cérebro, sendo assim, é
possível treinarmos para que sejamos produtivos em todos os sentidos. Possuímos, ainda, a
capacidade de priorizar ações que possam minimizar conflitos, redesenhar comportamentos e
desenvolver a inteligência emocional, o que é possível por conta da preciosa habilidade do
cérebro em se acomodar às circunstâncias; cérebro este, totalmente ajustável e sugestionável
por situações referentes ao ambiente social, ecológico, estresse, exercícios físicos e
envelhecimento. Em função disto, investir em educação, saúde e relações sociais contribui
valiosamente para que se eleve o desempenho cerebral.
O indivíduo capaz de identificar seus sentimentos e emoções com facilidade é aquele
que possui Inteligência Emocional e, desenvolvê-la é de grande valia, pois, todas as áreas da
vida serão beneficiadas. Saber como agir em ocasiões angustiantes, ajustando a conivência
interpessoal, está na dependência de como os pensamentos, sentimentos e atitudes são
administrados, o que pode e deve ser aprimorado ao longo de toda a existência, no entanto, para
o aperfeiçoamento da Inteligência Emocional, há a necessidade de obtermos conhecimentos
específicos sobre nós mesmos e sobre os que nos rodeiam. É totalmente possível lidar com as
pessoas e suas emoções, assim também, como compreender os próprios sentimentos, por meio
do desenvolvimento de habilidades, visto que, essas habilidades trabalhadas adequadamente,
favorecem o relacionamento sadio, permitindo um maior entendimento nas relações pessoais e
interpessoais.
A Inteligência Emocional (EI) diferencia-se do Quociente de Inteligência (QI) por não
se tratar de conhecimento intelectual, científico e/ou acadêmico e sim, por reconhecer e lidar
com sentimentos e emoções, buscando o desenvolvimento pessoal e profissional. A grande
procura ao longo da vida dos seres humanos é por felicidade e sucesso, no entanto, para que
isso ocorra é preciso percorrer alguns caminhos, caminhos estes, fundamentais para que os tão
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sonhados resultados, sejam alcançados e, um desses caminhos é o do Autoconhecimento, pois,
é ele quem irá abrir as portas necessárias para entendermos de fato, quem ou o que somos e, o
que apreciamos e almejamos, dedicando atenção aos nossos pontos fortes, pontos de melhorias
e crenças limitantes. É o Autoconhecimento que nos leva a entender quais de nossos
comportamentos e ações nos ajudam a crescer ou diminuir, a estar perto ou distante da tão
desejada felicidade, juntamente com o sonhado sucesso. Desta maneira, tudo é uma questão de
adquirir bons hábitos, devemos ter muito bem formulado em nossa mente quais são as
prioridades, realizando-as corretamente e no momento adequado, pois, vivenciar as
experiências até que se tornem naturais é o que trará excelentes resultados. Por isso, entender a
Neurociência Comportamental, nos ajuda a desenvolver o nosso Autoconhecimento, visto que,
ela analisa e observa o sistema nervoso do ser humano, buscando a raiz de nossas emoções e
sentimentos, para então serem trabalhadas.
Dispensando a real importância no trabalho do autoconhecimento, temos a oportunidade
de realmente nos conhecermos e entendermos quais são nossos pontos fortes, podendo assim
aprimorá-los e, quais são os pontos de melhoria e crença limitantes, o que nos dará a
oportunidade de trabalhar cada um, para que não mais nos atrapalhem ou impeçam o nosso
crescimento pessoal e profissional.
Indivíduos que não verbalizam seus sentimentos têm grandes prejuízos, posto que, a dor
é um mecanismo intrínseco à natureza humana e verdadeiramente possui implicações no
funcionamento do cérebro; estresse e ansiedade, por exemplo, são resultados de baixos níveis
de dopamina e endorfina assim, para equilibrar e neutralizar essas emoções com o intuito de
pensar com clareza ao tomar uma decisão e fazer atividades que liberem tais hormônios, é de
grande ajuda exercícios físicos ou algo prazeroso que elevem seu estado mental. Já se
demonstrado cientificamente que enfermidades cardíacas, câncer e diabetes, entre outras, são
relacionadas diretamente com sentimentos não tratados de maneira correta pelo paciente. Assim
sendo, comprova-se que a Inteligência Emocional influencia de forma positiva na saúde física
e mental, prevenindo transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e distúrbios
psicossomáticos.
Indivíduos que conseguem desenvolver a inteligência emocional, entram em destaque,
pois, reconhecer suas próprias limitações e trabalhar para ser complacente com as falhas dos
outros são capacidades acessíveis apenas àqueles que se encontram em condição de vigília,
atenção e cautela constantemente, no empenho pelo aprimoramento. Em todos os ambientes é
preciso lidar frequentemente com as pessoas, suas culturas, suas formas de pensar, suas atitudes
e manias e, ainda, gerenciar a nós mesmos e às cobranças internas ou externas. Desta forma, a
inteligência emocional pode ser desenvolvida em todas as situações e diferentes áreas da vida,
sempre com consciência de si mesmo e vigília constante, para então, lidar com as adversidades
da melhor maneira, trabalho nada fácil, porém, totalmente possível!
Algumas observações diárias podem ajudar a desenvolver a Inteligência Emocional,
como por exemplo:
● Analisar-se e atentar-se para o próprio comportamento.
● Dominar as emoções e aprender a trabalhá-las, principalmente, as negativas.
● Desenvolver a empatia e colocar em prática a resiliência.
● Formular respostas e não reações.
● Conhecer os próprios limites.
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● Aumentar a autoconfiança e aprender a lidar com a pressão, não tendo medo de se
expressar.
Somos seres racionais e emocionais, porém, mais emocionais, dotados de sentimentos,
erramos muito, mas, estamos aprendendo continuamente; conhecer os próprios limites significa
respeitar a si mesmo e, com isto, proteger a saúde emocional, deixando de fazer aquilo que
poderia causar algum mal ou trauma.
Desenvolver a habilidade de potencializar cada emoção e redirecioná-la de modo que
sejam alcançados resultados positivos nos diversos âmbitos da vida, é o cerne da inteligência
emocional, inteligência, esta, que ocasiona aperfeiçoamento aos relacionamentos interpessoais
e às aptidões profissionais, além de ampliar a existência de cada indivíduo, posto que, a
qualidade de vida é sem dúvida alguma otimizada. É uma abordagem fascinante e deveria ser
ensinada nas escolas, pois assim educaríamos pessoas mais competentes, felizes e seguras, visto
que, a consciência emocional aperfeiçoa a realidade pessoal e social.
Para adquirir Inteligência Emocional, deve-se essencialmente, entender as próprias
emoções, para então, trabalhar adequadamente cada sentimento e, para tanto, o
Autoconhecimento é totalmente indispensável, pois, entender o que se sente, conhecer e
reconhecer suas capacidades e limites são fundamentais. Portanto, o Autoconhecimento é
imprescindível para que se tenha Inteligência Emocional, já que, havendo consciência das
próprias habilidades e competências, o indivíduo está apto a tracejar seus objetivos,
transformando seus sonhos em realidade. Outro ponto importantíssimo é a empatia, pois ela
envolve três elementos: Afeição, Cognição e Regulação das Emoções; a Afeição baseia-se no
compartilhar e na compreensão de estados emocionais; a Cognição diz respeito à aptidão para
opinar sobre os estados mentais de outros e, a Regulação ocupa-se com a intensidade e
qualidade das respostas empáticas.
Segundo o dicionário on-line de Português,
Empatia refere-se à ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou
pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É a aptidão
para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja,
aprendendo da maneira como ele aprende. É se colocar no lugar de outra pessoa,
tentando entendê-la.
Compreensão do "Eu" social a partir de três recursos: enxergar-se de acordo com a
opinião de outra pessoa; enxergar os outros de acordo com a opinião de outra pessoa;
enxergar os outros de acordo com a opinião deles próprios. [Sociologia]

Portanto, a empatia é um exercício Afetivo e Cognitivo em busca da interação,
entendendo por meio da inteligência, o momento que está sendo vivido pelo indivíduo, como
ele está lidando com aquela dificuldade, além, é claro, de também saber lidar com as próprias
dificuldades.
O cérebro humano é provido de potencialidades gigantescas, pena que grande parte da
população não tenha consciência desta maravilha e, com isto, julgam-se incapazes ao
encontrarem dificuldades, ignorando o fato de que o cérebro pode ser treinado para ter
comportamentos emocionalmente inteligentes e transformá-los em hábitos, tornando assim, sua
existência mais significativa, motivada e abundante. O cérebro pensante é responsável pelo ato
de responder, analisando toda a situação ao seu redor e decidindo qual é a melhor forma de se
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comportar diante da dificuldade naquele momento, ele não apenas e simplesmente age
instintivamente. Segundo Daniel Goleman:
A inteligência interpessoal consiste na capacidade de compreender os demais, quais
são as coisas que mais os motivam, como trabalham e a melhor forma de cooperar
com eles, pois, 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. Os elementos básicos da inteligência emocional são: aprender a
reconhecer, controlar e canalizar os sentimentos, ter empatia e lidar com os
sentimentos que afloram em seus relacionamentos.

Assim sendo, sair do automático e fazer uso do Autoconhecimento para se ter
Inteligência Emocional e consequentemente uma vida saudável, é primordial, dado que,
conhecer a si mesmo promove à empatia, pois, quanto mais consciência se tem dos próprios
sentimentos, mais se consegue compreender as emoções alheias.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Neurociência diz respeito ao ato de estudar, aprender e conhecer o sistema nervoso
e suas operacionalidades e ainda, estruturas, seguimento de evolução e quaisquer modificação
que por ventura apareça no transcorrer da vida; esta ciência permite que os profissionais com
ela envolvidos, compreendam com mais clareza o funcionamento do cérebro e suas ações,
cérebro este, dotado de terminações nervosas, que controlam todo o nosso corpo e, a
neurociência vem explicar, através dos processos mentais, o motivo desta ocorrência. O cérebro
humano é de extrema complexidade, quanto mais exercitado, mais rápido e potente fica; somos
capazes de aprender algo novo todos os dias, pois, a capacidade de criar vínculos entre os
neurônios é efetiva enquanto se tem vida. A partir do entendimento de Neurociência e
Comportamento, pode-se fazer uma análise pessoal e interpessoal de que é preciso estar sempre
em busca do Autoconhecimento. A Neurociência Comportamental auxilia no controle daquilo
que se faz por impulso, analisando aspectos da personalidade e buscando entender de que forma
os pensamentos e emoções interferem no comportamento.
Com estudos e criação de ferramentas para o desenvolvimento humano e os
ensinamentos da Neurociência, muitos resultados são obtidos, pois, os comportamentos e
crenças limitantes não mais farão parte da vida do indivíduo, assim, as dificuldades passarão a
ser vistas como oportunidades de crescimento. Essas ferramentas e técnicas têm em vista a
forma como nossas emoções, sentimentos e objetivos de vida, entre outros, influenciam em
nosso comportamento, e, como alguns destes comportamentos nos limitam em determinados
sentidos; tudo feito para que tenhamos consciência das mudanças que devemos empregar em
nossa vida, podendo nos auxiliar a alcançar o que almejamos.
A Neurociência Comportamental trabalha o aprimoramento de habilidades, como
também comportamentos e hábitos que impossibilitem o alcance de algum objetivo e, ajuda a
conduzir o indivíduo a melhorias, buscando autoconhecimento e reflexões e,
consequentemente, desenvolvimento pessoal, para que assim, este indivíduo possa sair do seu
estado atual, direcionando-se para o estado de anseio.
Como já dito, somos seres extremamente complexos, com uma série de fatores
biológicos e externos capazes de influenciar extraordinariamente em nossas ações e
comportamentos e, a Neurociência Comportamental vem estudando os fatores biológicos que
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geram impactos nesses comportamentos, visto que, para o sucesso de toda e qualquer pessoa há
a importância de se conhecer, de se sentir e de se entender. Por meio dos estudos da
Neurociência Comportamental é possível manter um relacionamento pessoal e interpessoal de
maneira eficaz, havendo capacidade em lidar com momentos de crise, contribuindo assim, para
o crescimento e bem-estar de todos os envolvidos.
Sobre Inteligência Emocional, vimos que se trata de uma competência para reconhecer,
enfrentar e solucionar as emoções e os sentimentos próprios, assim como emoções e
sentimentos alheios. É uma habilidade, permitindo às pessoas administrarem melhor seus
sentimentos e a maneira que agirão a partir deles, ajudando com isso, a lidarem mais sabiamente
com toda e qualquer contrariedade. Sendo a Inteligência Emocional referente ao
reconhecimento não só das nossas emoções, mas também das emoções de outrem, desenvolver
empatia é essencial, pois, compreender como as emoções alheias são despertadas e como este
indivíduo se sente, faz com que modifiquemos nosso modo de agir e assim, tenhamos atitudes
mais nobres para com o outro.
Desta maneira, Autoconhecimento, Inteligência Emocional e Comportamento,
caminham juntos, posto que, dominá-los é ser capaz de perceber as emoções e saber nomeá-las,
entendendo como e por que são disparadas, para, então, desenvolver um modo eficaz de lidar
com cada uma delas. Reconhecer que somos seres em constante evolução facilita o processo,
pois, admitir que precisamos de ajuda e de hábitos saudáveis, são ótimos para nosso
desenvolvimento e crescimento pessoal, lembrando-nos diariamente, de que nos respeitar é a
principal forma de demonstração de Inteligência Emocional.
Vê-se, portanto, que a Neurociência Comportamental é uma grande aliada, para
entendermos qual a melhor forma de retermos as informações que precisamos, para de fato
aprendermos algo em nossos estudos, profissões, vida pessoal e relacionamentos em geral.
A sabedoria começa na reflexão. Sábio é aquele que conhece o limite da própria ignorância!
Sócrates.
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RESUMO
A emoção é um combinado de respostas químicas e neurais que aparecem assim que o cérebro é acometido por
um estímulo do ambiente em que se está introduzido. 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
dependem da atividade dos neurônios localizados nessas estruturas. As emoções fazem parte do progresso humano
e, com obviedade, são essenciais na aprendizagem; sem disponibilidade para as funcionalidades de autorregulação
emocional o relato histórico 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. Este é, então, o motivo
pelo qual o cérebro humano engloba numerosos e profundos seguimentos neuronais de produção e de regulação
das respostas emocionais. O desencadear das emoções coopera para o desenvolvimento de memórias, pois, a partir
do momento em que haja considerável emoção em alguma experiência somos aptos registrá-la na memória e ativála posteriormente. A Neurociência engloba o estudo e o conhecimento do controle neural dos desempenhos
vegetativos, sensoriais e motores; dos comportamentos de mobilidade, reprodução e alimentação e, dos
mecanismos da atenção, memória, aprendizagem, emoção, linguagem e comunicação. Estudar e compreender a
Neurociência é ter conhecimento de como nosso cérebro decodifica o mundo e de como nossas emoções têm
influências profundas em nossas reações e comportamentos. 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 em que as descobertas da neurociência em relação às emoções humanas 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 extensão emocional na saúde e no bem-estar e dissertar sobre caminhos que expandam a
percepção, identificação e manuseio das emoções em busca de autoconhecimento, com intensa sustentação para a
edificação de habilidades 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 the main involved with them, the more mobilized 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 as
social activities that enable the continuation of the species through its life in society. Emotions and feelings are
possible through the good functioning of this system; develop relationships that a community life dependent on
the activity of neurons in these structures. Emotions are part of human progress and, of course, are essential in
learning; without availability for the features of emotional self-regulation, the historical account of humanity and
learning would be chaos, as emotions would take over the cognitive and human beings would only know how to
act in an impulsive, excitable and euphoric way. This, then, is the reason why the human brain encompasses
numerous and deep neuronal segments of production and regulation of emotional responses. The triggering of
emotions cooperates for the development of memories, because, from the moment there is emotion in some
experience, we are able to register it in memory and activate it later. Neuroscience encompasses the study and
knowledge of the neural control of vegetative, sensory and motor performances; mobility, reproduction and
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feeding movements, and attention, memory, learning, emotion, language and communication mechanisms.
Studying and understanding Neuroscience is knowing how our brains decode the world and how our emotions
have profound influences on our reactions and behavior. Studies show that cognitive and emotional processes are
deeply intertwined and that the understanding of brain functioning can change the way society develops, generating
value and quality of life for all. The objective of this work is to show how neuroscience discoveries regarding
human emotions can collaborate with the learning process in general. Perceive and understand the emotional
importance throughout life, 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 to
cognition; point out the importance of emotional extension in health and well-being and discuss ways to expand
the perception, identification and handling of emotions in search of self-knowledge, with intense support for the
building of social-emotional skills.
Keywords: Neuroscience. Emotions. Self knowledge. Learning.

INTRODUÇÃO
No desenvolver-se da ciência, estudiosos sempre manifestaram intensa instigação para
os estudos das estruturas cerebrais e de como se dá o seu funcionamento. 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. O
emprego e a compreensão das minúcias pertinentes a esse campo de estudo podem ajudar no
melhor entendimento para a criação de gratificações que reforcem o rendimento no trabalho
positivo da insegurança psicológica; na incitação por autoconhecimento e avanços
consideráveis na inteligência emocional; na aplicação correta por concepção de circuito de
contatos e busca por disparidade de pensamentos; na maior aptidão de concentração e na
formação de circunstâncias positivas abrindo-se para o novo e diversos 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
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 a compreensão desta máquina completamente enigmática, os
cientistas ponderam a forma de funcionamento do desenvolvimento cognitivo, sobretudo
referente à identificação e transferência de dados concretizados pelos neurônios, assim como
suas respectivas funcionalidades e condutas.

34

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

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 nos 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 reterem desempenho essencial de sobrevivência individual e
prolongamento da espécie.
Berne foi o criador do método Análise Transacional / “Transactional Analysis” –
informalmente conhecida 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 “préhistórico” 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
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 avançar da humanidade e, por conseguinte o da tecnologia, foi possível várias
pesquisas no palco da neurociência e neurobiologia, sempre buscando sabedoria e entendimento
sobre as emoções; emoções estas que estão correlacionadas ao sistema límbico.
Somos criaturas emocionais, impelidas pelas emoções, que são condutas que fazem
parte dos nossos comportamentos automáticos e, estes são em número bem maior do que os que
fazemos realmente conscientemente. Daniel Goleman, autor do afamado livro Inteligência
Emocional, aponta que uma visão da natureza humana que desconsidere a força das emoções é
absolutamente inaceitável. Ele ressalta, ainda, que a própria nomeação Homo Sapiens, “espécie
pensante”, encontra-se equivocada por diminuir com tamanha veemência a atuação das
emoções no ser humano. Ao contrário do que muitos pensam e dizem, somos seres emocionais
bem mais que racionais.
O que diferencia razão de emoção é que, a emoção é algo que nos faz atuar
impulsivamente, pensando unicamente na satisfação, comodidade, aconchego, segurança,
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alegria momentânea ou na fuga - ela nos faz chorar, sorrir e sentir, entre outros, é o sentimento
que emerge sem racionalidade. Já a razão é o agir com pensamento específico, é o 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 estruturas fundamentais enredadas são o córtex visual
occipital, a amígdala e circuitos hipocampais pertinentes 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 atuado no transcorrer do processo
evolutivo de maneira tal, que os seres humanos agem de modo inteligente sem pensarem com
inteligência.
Variados estudos abordam as emoções e a sua seriedade no domínio do comportamento,
abrangendo os desempenhos mentais superiores como a percepção, aprendizagem, memória e
inteligência. Para os que labutam com emoção e cognição é recompensador detectar que a
argumentação sobre o tema transpassou a barreira dos laboratórios, fazendo com isso, parte
habitual de um público mais amplo.
Um dos fundamentos que mais têm influência nos estudos das emoções, na atualidade
é a teoria cognitiva das emoções; autores como Magda Arnold, Richard Lazarus, Klaus Scherer,
Stanley Schachter, Nico Frijda e Jerome Singer evidenciam que a análise cognitiva de um dado
evento pode definir a resposta emocional que conteremos dele. Assim, involuntariamente,
classificamos os estímulos ao senti-los e reagimos emocionalmente a cada um deles.
Alguns cientistas como, FREUD, 1976; MASLOW, ROGERS, 2002; PERLS, 1988;
JUNG, 2002; FRANKL, 2006; WEIL, 2005; WILBER, 2004, que meditaram e pleitearam a
respeito da natureza humana e suas probabilidades de desenvolver-se a partir da ação do
autoconhecimento e aprendizagem, avistavam o uso da reflexão, percepção, individuação,
razão, intuição e/ou emoção.
Enquanto diferentes perspectivas são discutidas para explanar o funcionamento e a
natureza das emoções, os estudos neurocientíficos avançaram solidamente nas últimas décadas
e, continuam avançando. Para tanto, o conhecimento sobre as interatividades fisiológicas e as
análises cognitivas têm sido interligados, para que as reações emocionais aconteçam e sejam
expressadas.
Do meu ponto de vista, o que se passa é que alma e o 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.
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NEUROCIÊNCIA
Área científica voltada para o estudo do sistema nervoso, este sistema é constituído por
cérebro, medula espinhal e nervos periféricos - elementos de pesquisa dos neurocientistas. O
sistema nervoso central se responsabiliza em receber e processar informações, é formado pelo
encéfalo e medula espinal e, estão resguardados pelo crânio e coluna vertebral,
concomitantemente. Este dueto estrutural é fortificado por três lamínulas conjuntivas,
denominadas 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 composto
pelo encéfalo e medula espinhal e, o sistema nervoso periférico 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
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 - encarregada pelo estudo de moléculas de relevância
funcional e suas prováveis influências 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 - examina as estruturações pertinentes ao
comportamento ou transtornos de ansiedade, depressivos e de sono. É uma ramificação bem
próxima da psicologia comportamental e, sua atenção é voltada para os relacionamentos
interpessoais - sentimentos, modo de pensar e reflexos ambientais no comportamento humano.
De modo mais ampliado, a neurociência comportamental esclarece como os diversos processos
mentais fazem com que as referências automáticas que acolhemos como resposta para diversas
ocasiões, sejam desencadeadas. É uma ciência que procura entender como os processos mentais
- sentimentos, pensamentos e emoções - intervêm em todos os nossos comportamentos, sejam
eles espontâneos 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.
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A Neurociência é a área atuante no estudo do comportamento cerebral, partindo de sua
concepção e estrutura, percorrendo pelas funcionalidades e o desenvolver das
operacionalidades mentais, até às relações com o modo com que nos comportamos. É recursivo
o pensamento de que o cérebro humano é um magnífico reconhecedor de “sinais emocionais”
(Damásio, 2004; 2011) e, sem tais habilidades, provavelmente a espécie humana já teria sido
suprimida.
Almada (2012) indica que o cérebro, por meio da percepção visual, classifica e interpreta
de maneira automática e inata expressões e significações emocionais vindas do mundo externo,
partindo das convivências sociais; semelhante a Eagleman (2012), pois, para este, os programas
inatos são herdados pelo cérebro para a resolução de dificuldades imediatas. Igualmente,
Adolphs (2003), assegura que as interações entre experiências e percepções emocionais de
expressões faciais fazem parte das estruturas fundamentais para que se entenda as
funcionalidades sociais do cérebro, o que também nos abastece com respeitáveis lampejos sobre
os mecanismos gerais das relações de interação e integração entre processos cognitivos e
emocionais. À vista disto, ações pertinentes às experiências e percepções emocionais advêm de
maneira automatizada quando interagimos com pessoas ou circunstâncias diárias. Atuações
envolvendo perigo ou intimidações ativam instintos básicos de sobrevivência, conseguidas sem
a intervenção expressiva 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. Acerca do enunciado e baseado 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 apreendermos
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).

Respaldado em explorações experimentais que abrangeram as organizações emocionais
do cérebro, o neurocientista Joseph LeDoux (1996), estimado nos círculos acadêmicos por seus
estudos que abreviam a função que determinados procedimentos neurofisiológicos
desempenham sobre nossa percepção emocional, resguarda que é embasado na percepção de
estímulos emocionalmente significativos que provavelmente estabelecemos nossas relações
sociais. O neurocientista fundamentou seis princípios gerais sobre a natureza da percepção em
processos cognitivos conscientes e em processos emocionais não conscientes, salvaguardando
conveniente concepção sobre como avaliamos e identificamos a significação emocional de
excitações com significativo valor emocional:
1- Alicerça que podemos perder a habilidade de contemplar a significação emocional
de determinados estímulos sem qualquer perda da capacidade de percepção a esses
estímulos como objetos (LeDoux, 1996, pp. 69-70). Este princípio estabelece uma
distinção entre componentes cognitivos e emocionais da percepção, referindo-se ao

38

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

fato de que nossa capacidade de percepção emocional pode ser prejudicada por lesões
ou disfunções do cérebro, porém, sem acarretar perdas de percepção consciente e
cognitiva.
2- Assegura que a significação emocional dos estímulos pode começar a ser
contemplado pelo cérebro antes mesmo que o sistema perceptual tenha processado
completamente o estímulo, por esse motivo, é verdadeiramente possível ao cérebro
conhecer se algo é bom ou ruim antes mesmo de saber com exatidão do que se trata
(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- Institui que as construções cerebrais, por intermédio das quais as memórias do
significado emocional dos estímulos são gravadas, arquivadas e restauradas, diferemse das organizações por meio das quais as memórias cognitivas dos mesmos estímulos
são geradas (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 inteiramente conectados com os sistemas envolvidos no domínio das respostas
emocionais” (LeDoux, 1996, pp. 69-70). O neurocientista está apontando que ao passo
que a apreciação é alcançada por esses sistemas, as respostas ocorrem
espontaneamente. Logo, os sistemas comprometidos com os processos cognitivos não
são absolutamente conectados 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 governo de respostas emocionais é espontâneo,
completamente inconsciente, em virtude de que o sistema de resolução consciente
acarreta em respostas conscientes e não automatizadas.
5- O neurocientista externa que o acionamento dos mecanismos de apreciação afunila
as seleções de resposta para as escassas alternativas que a evolução de maneira sábia
nos abasteceu para conexão com um exclusivo mecanismo de apreciação (LeDoux,
1996, pp. 69-70), o que significa que através de nossos processos não resolutivos
nosso corpo pondera proveitosa apenas as alternativas que se certificarão da
conservação dos níveis homeostáticos, restringindo minimamente nossa
probabilidade inicial de escolha.
6- LeDoux estabelece a “ligação dos mecanismos de apreciação com os sistemas de
controle de resposta” (1996, pp. 69-70), significando que os mecanismos de
apreciação constatam um episódio de significância, seu planejamento e ainda sua
efetivação de adaptação de respostas adequadas que sobrevirão. 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 ratificava a ideia de que o acelerar da identificação e
avaliação de estímulos com valor emocional em animais poderia acrescer no desempenho
biológica indispensável 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 nossos relacionamentos complexos e de nosso convívio com o
meio, respostas emocionais têm a finalidade de responder com sensitividade e de modo
automatizado a estímulos, mirando solucionar problemas imediatos com maior eficácia e sem
a extrema necessidade de ativar nossos processos conscientes; processos estes, que já estão
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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.
Nos dias atuais, especialistas creditam em uma das maiores teorias de Sigmund Freud o inconsciente - determinado como um depósito, o qual, agrupa todas as memórias e
concordância 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 caminhos disseminados por diversas regiões cerebrais, as quais fazem uso
da fantasia para dare origem às narrações paralelas a ocasião atual. 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.
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 posa sofrer. Ter conhecimento e compreensão das regiões cerebrais,
dominando-as com ciência exata das áreas encarregadas por determinados desempenhos, faznos avistar investidas de intervenções plausíveis a serem concretizadas. 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
Nomeado também de cérebro emocional, corresponde aos comportamentos impensados,
pelas emoções intensamente aprofundadas e pelos desejos substanciais como, sexualidade,
raiva, bem-estar e sobrevivência; este sistema faz uma ligação entre os cernes da mente superior
no córtex cerebral e o tronco encefálico, regulando os sistemas corporais. É um conjugado
estrutural localizado no cérebro de mamíferos, abaixo do córtex e 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 permanecem
unidas a diferentes tecidos e sistemas, sendo distribuídas para o corpo todo.
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
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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.
A principal função do Sistema Límbico é a assimilação de informações sensitivosensoriais 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. O
desvendar deste sistema iniciou-se por intermédio do anatomista James Papez, que pretendia
identificar no sistema nervoso os alicerces correlacionados às emoções. Papez apercebeu-se
das conexões das regiões formando um circuito, o qual é conhecidamente nos dias presente
como “Circuito de Papez”.
Para estudar as diversas emoções que o ser humano está apto a sentir, se faz,
imprescindivelmente, conhecer e assimilar as estruturas pertinentes a esses sentimentos.
Darwin em seu livro publicado em 1872 “The expression of the emotions in man and animals"
comparou os arquétipos de semblante em diversos 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. Assim, existem 4 estruturas interligadas: Hipotálamo, Núcleo
Anterior do Tálamo, Giro Cingulado e Hipocampo. O circuito seria o agente operacional no
mecanismo dos desempenhos emotivos e de expressões periféricas. No ano equivalente ao que
Papez divulgou seu reconhecido trabalho correlacionando as estruturas límbicas com as
emoções, outros 2 sábios cientistas, H. Klüver e P. Bucy, publicaram um trabalho experimental
que veio confirmar as ideais 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 amigdaloide; cirurgia
esta que sucedeu na máxima transformação do comportamento de um animal adquirida até o
momento atual posteriormente a uma intervenção experimental. Estas modificações de
comportamento foram denominadas síndrome de Klüver-Bucy e constitui-se em:
* Domesticação completa dos animais, que comumente são selvagens e agressivos;
* Perversão do apetite;
* Agnosia visória, despontada pela falta de capacidade em identificar objetos e animais
que outrora ocasionavam medo, como cobras e escorpiões;
* Tendência oral, despontada pela ação de conduzir à boca todo e qualquer utensílio
encontrado, inclusivamente os escorpiões;
* 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.
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*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 sobrevém da síndrome de Klüver-Bucy deriva de lesão das áreas
visórias de associação que se localizam no córtex do lobo temporal; os demais fenômenos que
sucedem nesta síndrome são consequência de lesões estruturais do sistema límbico, em especial
do corpo amigdaloide ou amígdala.
A amígdala administra e domina as atuações emotivas de classe 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. A descarga instintiva ou a
incitação elétrica dos neurônios da área dopaminérgica no acesso mesolímbico
instalam sensações de prazer, das quais, algumas se assemelham em alto grau 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.
● Amígdala: A destruição experimental das amígdalas – que são duas, uma para cada
um dos hemisférios cerebrais, perpetua a docilidade do animal e, o torna sexualmente
indiscriminativo, afetivamente descaracterizado e inteiramente apático às situações
perigosas.
● 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
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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 ao giro cingulado.
O Tálamo é ainda, um setor de ampla estima operacional, agindo como canal de
retransmissão para os fundamentais sistemas sensitivos (exceto a acesso olfatória).
Está ainda implicado no controle da motricidade, no comportamento emocional e no
grau de ativação do córtex. Seus desempenhos fundamentais são: Transferência de
impulsos sensitivos provenientes da medula espinhal, do cerebelo, do tronco
encefálico e demais áreas cerebrais até o córtex cerebral; Realiza encargo admirável
na cognição/obtenção de conhecimentos e na consciência e, Auxílio na regulação das
operações 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. Ademais, esta região cerebral comanda
o sistema endócrino, operando de maneira direta sobre a glândula hipófise e de modo
indireto sobre as demais 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 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 adenoipófise, excitando-a ou bloqueando-a mediante
a atuação dos hormônios de liberação e de inibição executados pelo hipotálamo e, a
exemplo destes hormônios temos: o TSH- hormônio tireotrófico, o LH- hormônio
luteinizante e o FSH- hormônio folículo-estimulante;
Geração 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,
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por um mecanismo de retorno negativo, a ansiedade, o que pode gerar situação de
pânico.
● Septo: Localizado adiante do tálamo, sobre o hipotálamo. O estímulo de seguimentos
distintos origina diversas consequências 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 odores e 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, domestica-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. Na ocasião da prática
de lobotomia pré-frontal para a terapêutica de determinados transtornos psiquiátricos, os
pacientes principiavam uma condição de "tamponamento afetivo", perdendo a capacidade
sentimental e, com isso, não demonstrando qualquer indício 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 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 abalizado como o sistema
das tarefas em rede do cérebro, encarregado pelo controle das circulações e construções
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. O expressar adequado das emoções é de grande importância para
que o entrosamento social tenha sucesso e, por esta razão, elas são utilizadas como ferramenta
fundamental para as múltiplas formas de comunicar-se de maneira não-verbal.
O definir das emoções são largamente discutidas, porém, qualquer que seja o debate,
não há uma concordância unânime pelos cientistas envolvidos nesta área, isto se dá por conta
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das séries de adjetivos que usamos no nosso dia-a-dia para nos referirmos as nossas emoções e
as dos outros, como Alegria, Tristeza, Depressão, Medo, Ansiedade, Bem ou Mal-humorado,
Irritado, etc., pois, elas não dizem respeito apenas às “emoções” para alguns autores, pois, as
mesmas, juntamente com os humores, compõem uma categoria mais ampla - os afetos e, afetos
são fenômenos complexos que têm influência direta no nosso comportamento e interações
sociais, envolvendo as emoções, as motivações, os sentimentos e os humores.
Com o avanço de novas técnicas psicofisiológicas e de neuroimagem, nas últimas
décadas, o estudo das emoções têm se revitalizado e encontra 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
patologias; estudando ainda, as capacidades mentais do ser humano. O SNC é responsável por
estruturar as atividades do corpo humano, sejam elas voluntárias ou não.
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 um conhecimento multidisciplinar, o qual agrupa distintas
características objetivando pesquisar o comportamento, as ferramentas para o aprendizado e as
maneiras que se adquire conhecimento. 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 suas as descobertas e os mistérios que envolvem esta máquina
extraordinária.
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. Lembranças, ideias, atitudes, sentimentos, fantasias, o ato de falar e de perceber algo,
entre outros, que têm a sua ascendência na psique humana, são infatigavelmente avaliados, com
a finalidade 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 estudálo, podemos perceber que muitas de suas estruturas ainda não são totalmente compreendidas
pela ciência, necessitando 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
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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
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 intelectualidade, ao que se sente e à habilidade para deliberações, além do
exposto, ainda produz conhecimento acerca das manobras do sistema nervoso e de como lidar
com ele.
A psique sempre esteve e, ainda está no foco de estudos e análises, os quais apresentam
como finalidades fundamentais a compreensão de suas modulações, seu desempenho e seus
entrosamentos, tais como as respostas emocionais e comportamentais generalizadas, fazendo
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
Com o decorrer do tempo o envelhecimento é definido como um processo natural que acontece com o passar dos
anos, ele está relacionado ao ritmo de vida acelerado, nas conquistas, nos status financeiros e assim vai. Porém,
com o decorrer dos anos as pessoas passam por mudanças físicas que resultam em alterações nos sistemas e órgãos
do corpo. Doenças crônicas começam a aparecer e algumas com um difícil manejo. Assim temos a percepção
dessas mudanças, destacando-se a desaceleração motora, algumas vezes de dependência. Neste sentido cresce a
necessidade da ampliação dos espaços para o cuidado destas pessoas. Neste sentido as famílias por motivos
particulares, optam por inseri-los em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos. Estas instituições de
longa permanência para idosos tem a responsabilidade de proporcionar um cuidado adequado.
Palavras-chave: Idoso. Longa. Permanência. Saúde. Idoso. Envelhecimento.
ABSTRACT
Over time, aging is defined as a natural process that happens over the years, it is related to the accelerated pace of
life, achievements, financial status and so on. However, over the years, people go through physical changes that
result in changes in the body's systems and organs. Chronic diseases begin to appear and some are difficult to
manage. Thus, we have the perception of these changes, highlighting motor deceleration, sometimes due to
dependence. In this sense, the need to expand the spaces for the care of these people grows. In this sense, families,
for particular reasons, choose to place them in a Long-stay Institution for the Elderly. These long-stay institutions
for the elderly have a responsibility to provide adequate care.
Keywords: Elderly. Long. Permanence. Health. Elderly. Aging.
ABSTRACTO
Con el tiempo, el envejecimiento se define como un proceso natural que ocurre a lo largo de los años, está
relacionado con el ritmo acelerado de vida, los logros, la situación económica, etc. Sin embargo, a lo largo de los
años, las personas experimentan cambios físicos que resultan en cambios en los sistemas y órganos del cuerpo.
Empiezan a aparecer enfermedades crónicas y algunas son de difícil manejo. Así, tenemos la percepción de estos
cambios, destacando la desaceleración motora, en ocasiones por dependencia. En este sentido, crece la necesidad
de ampliar los espacios para el cuidado de estas personas. En este sentido, las familias, por motivos particulares,
optan por ubicarlos en una Institución de Larga Estancia para Personas Mayores. Estas instituciones de estadía
prolongada para ancianos tienen la responsabilidad de brindar una atención adecuada.
Palabras clave: Anciano. Largo. Permanencia. Salud. Ancianos. Envejecimiento.

INTRODUÇÃO
Rosa (2012) diz que: envelhecemos desde que somos concebidos, fazendo parte do
processo de desenvolvimento do ser humano. Desta forma podemos dizer que o envelhecimento
populacional é um processo comum e progressivo e inevitável. Porém, pode ser definido
também como um fenômeno complexo, marcado por um período de transformações biológicas,
psicológicas e sociais.
Ao decorrer da vida as pessoas passam por mudanças físicas, assim sendo mais bem
percebida na velhice, assim podemos destacar a desaceleração motora, algumas vezes de
dependência, mudanças que resultam em alterações nos sistemas e órgãos do corpo. Todavia,
estas mudanças tem o ritmo diferente de uma pessoa para outra.
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Desta forma a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza o processo de
envelhecer, como sendo um processo natural ao ciclo da vida, no qual se inicia a partir do
momento de sua concepção e conforme o ciclo que se desenvolve trazendo diversas mudanças.
Assim considerando idoso aquele com 60 anos ou mais de idade, nos países que estão em fase
desenvolvimento, e 65 anos ou mais nos desenvolvidos.
Desta forma, a população idosa com mais de 60 anos, cresce vertiginosamente no país.
Este aumento do número de pessoas idosas no Brasil cresce e cria-se a necessidade da ampliação
de espaços capazes de cuidar destes indivíduos, e com este crescimento vem também o
aprendizado e novos conhecimentos na área da gerontologia.
Apesar da expectativa de vida da população Brasileira ter aumentado, podemos
desfrutar da companhia de nossos pais, avós, entre outros parentes. Isso traz juntamente o
avanço de doenças que podem acompanhar esta faixa etária. Entre estas doenças se destacam
as doenças cardiovasculares, também as que comprometem o aparelho musculoesquelético
estas doenças mais frequentes na velhice. A falta de controle sobre esses fatores sugere que
envelhecer de modo saudável, ativo, é uma tarefa difícil. É mais difícil ainda quando se
apresenta doenças importantes, inclusive degenerativas. A sociedade consente que os idosos
doentes e seus familiares enfrentem sozinhos, as situações demandantes de cuidados e atenção.
Perante este contexto, uma das alternativas de cuidados não familiares existente são as
instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). As ILPIs nasceram como um serviço
para abrigar idosos pobres, sem famílias e doentes. Antes da criação das ILPIs as pessoas idosas
eram abrigadas em asilos, juntamente com as pessoas pobres, desempregadas, crianças
abandonadas e doentes mentais, cujos locais correspondiam a lugares sombrios e malcheirosos.
As instituições que abrigam pessoas idosas são chamadas de asilos ou albergues. Os idosos são
recolhidos nestes, ou por não terem parentes que os assistam ou por seus familiares não poderem
cuidar deles. (CAMARANO; KANSO;2010).
Diante deste novo cenário, novas e diferentes modalidades de ILPIs estão surgindo,
cada uma com sua filosofia organizacional que trazem a inclusão de um ambiente para
convivência, valorização da autonomia e sua independência, deste modo preservando a
individualidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define as ILPI como
espaços residenciais para moradia coletiva de pessoas com 60 anos ou mais, com ou sem suporte
familiar. Essas instituições são regulamentadas pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
nº 283, de 26 de setembro de 2005, da ANVISA, porém, elas devem atender os critérios
mínimos para o seu funcionamento, e elas podem ser governamentais ou não.
Segundo Camarano; Barbosa (2016) diz que: as ILPIs oferecem cuidados de longa
duração ou reabilitação com o objetivo de evitar internações hospitalares e facilitar altas,
podendo oferecer ou não cuidados paliativos e terminais. Desta maneira as ILPIs se tornaram
um lugar privilegiado, onde se busca proporcionar uma assistência capacitada e especializada,
oferecendo um habitar seguro, sereno e tranquilo, com as características de um lar.
Neste contexto, o indivíduo ao chegar à fase idosa de sua vida, espera receber um
cuidado específico que supra as necessidades exigidas, e nesse contexto as ILPIs vêm com seu
principal objetivo oferecer um ambiente estável onde essas pessoas possam sentir-se mais
próximo de um lar, mas também um atendimento digno e qualidade.
DESENVOLVIMENTO
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As ILPIs têm como característica ser um estabelecimento para atendimento de pessoas
com 60 anos ou mais em tempo integral de pessoas independentes ou não, que não dispõem de
condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. Estas Instituições são
conhecidas por diversos nomes: abrigo, asilo, lar, casa de repouso e clínica geriátrica. No
entanto, elas devem proporcionar serviços nas áreas: social, médica, de psicologia,
enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, e em outras áreas, conforme
necessidades deste segmento etário segundo SANTOS (2008).
Segundo Santos (2008) os principais objetivos das ILPIs são:
●
Oferecer ambiente seguro e acolhedor para idosos cronicamente debilitados;
●
Garantir serviços de atenção biopsicossocial que atendam às necessidades das
pessoas idosas;
●
Auxiliar manter o máximo grau de independência funcional;
●
Preservar a autonomia, promover o conforto e a dignidade dessas pessoas com
doença terminal;
●
Oferecer suporte aos seus familiares;
●
Estabilizar ou tornar mais lenta a progressão de doenças crônicas não
transmissíveis.
Graus de dependência das ILPIs e suas necessidades
Segundo a ANVISA a necessidade de criar um regulamento técnico para estabelecer
um padrão mínimo de funcionamento das ILPI se tornou necessário, assim tendo algumas
condições gerais a serem cumpridas como atender aos direitos dos idosos residentes, devemse respeitar seus hábitos culturais e religiosos, assegurar a privacidade e sua identidade,
estimular uma maior convivência e interação entre os moradores, estimular atividades que
desenvolvam seu intelecto, cognitivo, força motora, autonomia e participação familiar.
No entanto para que as ILPIs estejam regulamentadas e legalmente constituídas elas
devem apresentar um estatuto registrado e registro de entidade social e um regimento interno.
Outro ponto que as ILPIs devem prestar atenção e na contratação dos profissionais. A
instituição deve se orientar pelo grau de dependência apresentado pelo idoso.
Segundo Roeder (2010) o grau de dependência é a condição do idoso que requer o
auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para realização de atividades da sua vida
diária. Sendo os seguintes graus:
●
1º Grau de Dependência: Idosos independentes, mesmo que requeiram uso de
equipamentos de autoajuda.
●
2º Grau de Dependência: Idosos com dependência em até três atividades de
autocuidado para a vida diária tais como alimentação, mobilidade, higiene.
●
3º Grau de Dependência: Idosos com dependência que requeiram assistência em
todas as atividades de autocuidado para a vida diária.
Deste modo as ILPI devem possuir um Responsável Técnico que irá responder pela
instituição junto à autoridade sanitária local. O Responsável Técnico deve possuir formação de
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nível superior e podendo ter uma carga horária mínima de 20 horas/semana. Assim para os
cuidados dos residentes das ILPIs deve se levar em conta o grau de dependência que cada uma
apresenta com relação aos números de idosos.
Assim desta maneira para cada grau e necessário o número mínimo de cuidadores,
desta forma para o:
●
1º Grau de Dependência: um cuidador para cada 20 idosos com carga horária
mínima de 40 horas/semana, dois trabalhadores para serviços gerais com carga horária
de 40 horas/semana e dois cozinheiros com carga horária de 40 horas/semana.
●
2º Grau de Dependência: um médico com carga horária mínima de 08
horas/semana, um enfermeiro com carga horária mínima de 12 horas/semana, um
nutricionista com carga horária mínima de 04 horas/semana, um fisioterapeuta com
carga horária mínima de 04 horas/semana, um técnico de enfermagem para cada 15
pessoas idosas, por turno, um cuidador para cada 10 pessoas por turno, dois
trabalhadores para serviços gerais com carga horária de 40 horas/semana e dois
cozinheiros com carga horária de 40 horas por semana.
●
3º Grau de Dependência: um médico com carga horária mínima de 12
horas/semana, um enfermeiro com carga horária mínima de 20 horas/semana, um
nutricionista com carga horária mínima de 08 horas/semana, um fisioterapeuta com
carga horária mínima de 20 horas/semana, um técnico de enfermagem para cada 10
idosos, por turno; um cuidador para cada 08 idosos, por turno; dois trabalhadores para
serviços gerais com carga horária de 40 horas por semana e dois cozinheiros com carga
horária de 40 horas por semana.
De modo geral para todos os Graus de Dependência necessários também para:
●
As atividades de lazer: Um profissional com formação de nível superior na área
de Educação Física ou Fisioterapia para cada 40 idosos.
●
Os serviços de limpeza: Um profissional para cada 100m² de área interna sendo
este escalado por turno diariamente.
●
Para o serviço de alimentação: um profissional para cada 20 idosos, e sendo
divido em dois turnos de 8 horas.
●
O serviço de lavanderia: Um profissional para cada 30 idosos, sendo este
escalado por turno diariamente.
É também necessário que a instituição que possuir profissional de saúde vinculado à
sua equipe de trabalho exija o registro deste profissional no seu respectivo Conselho de Classe.
É também necessário que as instituições realizem atividades de educação permanente na área
de gerontologia, com objetivo de aprimorar tecnicamente seus colaboradores.
ILPIs e sua infraestrutura
Segundo a Lei Federal 10.098/00 que define as condições de infraestrutura para
moradia, onde as ILPIs devem seguir as seguintes condições para sua habitabilidade em suas
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instalações físicas. Deve ter higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas
as pessoas com dificuldade de locomoção.
Toda construção deve passar por reforma ou adaptação na estrutura física das
instituições, devem ser precedidas de aprovação de projeto arquitetônico junto à autoridade
sanitária local bem como do órgão municipal competente.
Deste modo quando o terreno da ILPIs tiver um desnível deve ser feito rampas de
acesso ou se possível uma terraplanagem para facilitar a locomoção dos indivíduos que ali
residem. Outro ponto importante para as instalações das ILPIs e que as estruturas construídas
ou adaptadas para serem utilizadas devem ter água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate
a incêndio, telefonia deste modo, deverão atender às exigências dos códigos de obras e posturas
locais, assim como às normas técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das instalações
(ANVISA, 2005).
Deve ser lembrado ainda que o acesso externo deva conter duas portas de acesso, sendo
uma exclusivamente de serviço. Já os pisos externos e internos devem ser de fácil limpeza e
conservação, uniformes, e devem conter o mecanismo antiderrapante.
Escadas e rampas devem seguir as especificações da NBR 9050/ABNT, deste modo
devem seguir as exigências mínimas que são o corrimão e a sinalização. A escada e a rampa de
acesso devem ter no mínimo 1,20m de largura. As áreas de circulações internas, e as de
circulações principais devem ter largura mínima de 1m. Já as áreas secundárias podem ter
largura mínima de 80cm. Todas as áreas de circulação devem conter luzes de emergências de
acionamento automático quando aja falta de energia. As áreas de circulações com largura 1,50m
ou maior devem conter corrimão dos dois lados, as áreas de circulações menores que 1,50m
podem conter apenas um lado com corrimão. Já as portas devem conter um vão livre, com
largura mínima de 1,10m, tendo travamento simples sem o uso de trancas ou chaves, as janelas
e guarda-corpos devem ter peitoris de no mínimo 1m.
Assim também deve ser levada em conta a separação dos dormitórios por sexos, sendo
que as instalações podem ser para 1 a 4 indivíduos, sendo que todos os alojamentos devem ter
banheiros. Segundo a ANVISA os dormitórios devem ter uma área mínima e respeitando os
espaços mínimos entre camas e paredes assim sendo:
●
Os dormitórios de 01 pessoa devem possuir área mínima de 7,50m², incluindo
área para guarda de roupas e pertences do residente;
●
Os dormitórios de 02 a 04 pessoas devem possuir área mínima de 5,50m² por
cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences dos residentes;
●
Devem possuir luz de emergências e campainha de alarme para chamar os
cuidadores;
●
Deve haver uma distância mínima de 0,80m entre duas camas e 0,50m entre a
lateral da cama e a parede paralela;
●
O banheiro deve possuir área mínima de 3,60 m², com 1 bacia, 1 lavatório e 1
chuveiro, não sendo permitido qualquer desnível em forma de degrau para conter a
água.
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Também é necessário levar em conta as áreas de atividades que são voltadas para os
residentes que se encontram no 1º e 2º grau de dependência. Estas áreas devem seguir um padrão
mínimo sendo:
●
Sala de atividades coletivas tendo uma área mínima de 1,0 m² por pessoa;
●
Sala de convivência tendo uma área mínima de 1,3 m² por pessoa;
●
Sala para atividades de apoio individual e sócio familiar tendo uma área mínima
de 9,0 m² e banheiros coletivos, separados por sexo.
A ANVISA informa que o refeitório deverá ter uma área mínima de 1m² por usuário,
acrescido de local para guarda de lanches, de lavatório para higienização das mãos e luz de
emergência para falta de energia.
É necessário levar em consideração as necessidades e as condições mínimas que o
ambiente precisa ter para receber um idoso dentro do cenário das ILPIs assim sendo necessário
ser seguro, adequado e harmônico, sendo de suma importância que a equipe multiprofissional
esteja devidamente capacitada para atender de forma qualificada o idoso que ali reside.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo permite ter uma visão mais clara sobre a realidade dos profissionais dentro
das ILPIs, e também como atuam nesta fase da vida, atuando assim no cuidado, no carinho, na
atenção prestada aos idosos na ausência da família. Desta forma é possível compreender a
importância de ter dentro da instituição, profissionais qualificados e capacitados em poder
realizar as funções, assim sendo de suma importância ter uma visão ampliada e humanizada no
cuidado ofertado, e, além disso, que estejam em sintonia, para conseguir trabalhar em conjunto
e assim, refletindo diretamente no bem-estar do idoso.
Esse processo de envelhecimento resulta em uma série de alterações, estas mudanças
não ocorrem apenas na esfera físicas, mas também a nível psicocognitivo e socioeconômico.
Levando em conta este processo de envelhecimento podemos afirmar que este grupo acaba por
necessitar de um maior cuidado e de espaços adequados que proporcionem aquilo que mais os
faz falta: a independência. Deste modo, cada dia se torna necessário à busca por novas soluções
e propostas a fim de proporcionar também a essa parcela da população uma melhor qualidade
de vida.
Assim se faz necessário destacar a importância de estudos nesta área, a fim de
aprimorar e gerar conhecimentos aos cuidados que serão ofertados pela equipe
multiprofissional nas ILPIs, dando um maior embasamento a estes profissionais, ampliando os
temas de estudo e o aumento do conhecimento nesta área.
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RESUMO
O presente artigo visa falar sobre os cuidados do paciente idoso na atenção primária à sua saúde. O objetivo deste
artigo foi demonstrar a importância destes cuidados que são feitos pela enfermagem a população idosa em sua
atenção primária. O trabalho visa mostrar às estratégias de saúde que são voltadas a população idosa na atenção
primária. No entanto, o conhecimento para se aplicar os cuidados necessários a pessoa idosa assim podendo se
direcionar as condutas da enfermagem e guiar suas ações na assistência, deste modo, contribuindo para a melhor
qualidade de vida da população idosa, oferecendo uma atenção integral à saúde do idoso. Portanto, pode ser
concluir que diante de todo o trabalho, o profissional de enfermagem é fundamental para a assistência na atenção
básica dos idosos. Se fazendo necessária uma maior atenção para a formação desse profissional da área de
enfermagem, visando a sua capacitação em trabalhar com o processo de envelhecimento.
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde. Idoso. Primária.

ABSTRACT
This article aims to talk about the care of elderly patients in Primary Health Care. The aim of this article was to
demonstrate the importance of this care that is provided by nursing to the elderly population in their Primary Care.
The work aims to show the Health Strategies that are aimed at the elderly population in Primary Care. However,
the knowledge to apply the necessary care to the elderly, thus being able to direct nursing behaviors and guide
their actions in care, thus contributing to a better quality of life for the elderly population, offering comprehensive
care to the health of the elderly. Therefore, it can be concluded that, given all the work, the nursing professional is
essential for assistance in primary care for the elderly. Thus, it is necessary to pay greater attention to the training
of these professionals in the field of nursing, with a view to their training in working with the aging process.
Keywords: Nursing. Health. Elderly. Primary.
ABSTRACTO
Este artículo tiene como objetivo hablar sobre la atención al paciente anciano en Atención Primaria de Salud. El
objetivo de este artículo fue demostrar la importancia de este cuidado que brinda la enfermería a la población
anciana en su Atención Primaria. El trabajo tiene como objetivo mostrar las Estrategias de Salud que se dirigen a
la población anciana en Atención Primaria. Sin embargo, el conocimiento para aplicar los cuidados necesarios a
las personas mayores, pudiendo así orientar las conductas de enfermería y orientar sus acciones en el cuidado,
contribuyendo así a una mejor calidad de vida de la población anciana, ofreciendo una atención integral a la salud
de las personas mayores. Por tanto, se puede concluir que, dado todo el trabajo, el profesional de enfermería es
fundamental para la asistencia en la atención primaria al anciano. Por tanto, es necesario prestar mayor atención a
la formación de estos profesionales en el campo de la enfermería, de cara a su formación en el trabajo con el
proceso de envejecimiento.
Palabras clave: Enfermería. Salud. Ancianos. Primario.

INTRODUÇÃO
Atualmente, dois fatores são importantes para determinar a situação da saúde no Brasil,
pois a cada ano que se passa a população de pessoas idosas acima de 60 anos cresce no país,
isso aumenta significativamente o serviço de saúde prestado a estas pessoas.
Tendo em vista estes panoramas, e necessário levar em consideração a necessidade de
se criar medidas inovadoras que mudem a lógica atual no atendimento à população idosa. A
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, p.97, 2005) define envelhecimento como:
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Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível,
universal, não patológico, de deterioração de um organismo
maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira
que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio
ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte.

No entanto, o envelhecimento que era considerado um fenômeno atualmente se tornou
parte da nossa realidade, porém, pode se dizer que o mundo está envelhecendo. Esta iminente
verdade estima-se que haverá até na metade do século 21, aproximadamente dois bilhões de
pessoas com sessenta anos e mais no mundo, a maioria delas vivendo em países em
desenvolvimento (ALMEIDA, 2009).
No Brasil, hoje, estima-se que há cerca de 17,6 milhões de idosos. Pode se dizer que o
envelhecimento da população é uma resposta na mudança de alguns indicadores da saúde
(BRASIL, 2008).
Segundo o IBGE de 2010 esse crescimento representa uma importante conquista social
e resulta na melhoria das condições de vida, com ampliação do acesso a serviços de saúde
preventivos e curativos, avanço da tecnologia, ampliação da cobertura de saneamento básico,
aumento da escolaridade e da renda, entre outros fatores.
Com base no Art. 15 do Estatuto do Idoso, é assegurado a atenção integral à saúde do
idoso, através do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e
igualitário, podendo se dizer que são muitos os esforços empreendidos para estabelecer
iniciativas que garantam estas qualidades que são ofertadas aos idosos.
Dentre essas demandas, destaca-se o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) que tem o objetivo de assegurar que a Atenção Primária
à Saúde (APS). Que tem como princípio a organização da APS que visa à necessidade da saúde
da população através de ações de promoção, proteção e reabilitação na área da saúde visando
em sua maioria, a população idosa, e seus principais objetivos são desenvolver uma atenção
integral que tenha impacto na situação de saúde e ter autonomia, dando ênfase ao público idoso.
Levando em conta esta realidade de trabalho na APS é fundamental para que a equipe
possa avançar e garantir um acesso na integralidade de atenção e da melhoria do bem-estar e
do próprio trabalho. Deste modo, levando em conta o atendimento prioritário ao público idoso.
Deve se levar em conta que a população idosa consome mais serviços de saúde, tendo
em vista que as internações são mais longas quando comparada a outras faixas etárias, não que
isso possa se rever em seu benefício. Uma vez que as ações desenvolvidas junto à pessoa idosa,
pelo meio do processo de cuidar, que envolve olhar e considerar todas as necessidades físicas e
biológicas como os aspectos levando em conta que estes aspectos são essenciais para promoção
da saúde e consequentemente para a melhora a qualidade de vida da população idosa.
Segundo Costa (2009): deve se levar em conta que o envelhecer não tem que vir
necessariamente acompanhado de doenças e incapacidades físicas, emocionais, dentre outras.
Levando em conta as medidas de prevenção e que sejam adotadas durante todo o ciclo de vida
do ser humano.
Levando em conta este estudo, percebe se que o aumento da população idosa exige
dos profissionais da saúde em especifico o enfermeiro, capacitação para atender as necessidades
de cada etapa do ciclo de vida, mais em especifico a etapa do envelhecer do ser humano. Deste
modo, melhorando a assistência prestada. É de suma importância que o enfermeiro tenha
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conhecimento e esteja capacitado para orientar, acompanhar e atender integralmente as
necessidades do idoso, podendo orientar os cuidadores e a família para executar os cuidados à
pessoa idosa com ética, sensibilidade e responsabilidade.
Diante deste panorama, fica a necessidade de medidas inovadoras que mudam a lógica
atual na rede de serviços de saúde, voltando à atenção em especial a população idosa.
DESENVOLVIMENTO
No entanto, o envelhecimento humano é um fenômeno mundial sendo parte do ciclo
natural da vida. Este fenômeno é uma grande conquista da humanidade. Tal feito é fruto das
crescentes inovações tecnológicas que permitiram o aumento da expectativa de vida, e também
leva-se em consideração a baixa taxa de natalidade que vem ocorrendo no mundo. Pode se dizer
que envelhecer não é a mesma coisa que se tornar idoso.
Mancussi e Faro (2004) afirmam que o processo de envelhecimento começa desde o
momento em que o indivíduo nasce e abrange o seu desenvolvimento físico, psicológico e
social.
Neste panorama a diferentes formas de se definir e conceituar a velhice. Usando a base
da Organização Mundial da Saúde, que é baseada na idade cronológica, na qual a definição de
idoso inicia aos 65 anos nos países desenvolvidos, e aos 60 anos nos países em
desenvolvimento. Já no Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso as pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos são reconhecidas como idosas.
Neste desenvolvimento é necessário a elaborações ações e estratégias que visam o
atendimento primário a saúde do idoso.
Atenção Básica na Saúde do idoso
Almeida (2009) diz que: a Atenção Básica representa um nível de atenção do sistema
de saúde sendo a porta de entrada para acolher a maioria das necessidades e problemas.
A Atenção Básica pode ser compreendida como métodos e tecnologias práticas, com
bases científicas e socialmente aceitáveis que alcançam a todos. Deste modo, pode se incluir os
elementos na parte da educação, na participação comunitária, nas atividades intersetoriais e na
prestação de serviços de saúde tradicionais.
A ideia da Atenção Básica é que os profissionais de saúde possam desenvolver
habilidades a partir de vivências e situações que envolvam não somente a cura de enfermidades,
mas também a prevenção e os cuidados a saúde.
Segundo ALMEIDA (2009) o planejamento estratégico torna-se um instrumento
precioso para construção dessa prática inovadora.
Conforme a Política Nacional de Saúde do Idoso no Brasil, aprovada em 1994, pela
Lei nº 8.842 e regulamentada pelo Decreto 1.948/96 onde e assegurado os direitos aos idosos,
e se atribui ao serviço de saúde fornecer o acesso aos serviços e as ações de promoção à saúde.
Dessa forma, visa o envelhecimento saudável, mantendo a capacidade funcional do
idoso, prevenindo doenças, recuperando aqueles que já adoeceram e reabilitando os que
apresentam capacidade funcional comprometida (BRASIL, 2002).
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A ideia da Atenção Básica é promover a mudança no olhar dos profissionais de saúde,
e assim buscar a manutenção da capacidade funcional e a autonomia do idoso,
preferencialmente junto à família e à comunidade em que vivem.
Neste contexto pode ser definir que as funções das políticas de saúde têm o intuito de
contribuir para que as pessoas alcancem um envelhecimento com saúde. Assim, tendo um
envelhecimento ativo e saudável, tornando necessário algumas mudanças no contexto atual em
direção à produção de um ambiente social e cultural mais favorável à população idosa.
Nesta perspectiva foi criado o Caderno de Atenção Básica que visa o envelhecimento
e a saúde da pessoa idosa, tendo como referência o Pacto pela Vida e as Políticas Nacionais de
Atenção Básica, tendo em consideração a pessoa idosa.
Desta forma podemos afirmar que na busca para o melhor atendimento às necessidades
da população idosa, também deve ser feito um atendimento com atenção, postura eficaz,
segurança e ética, considerando as particularidades de cada indivíduo, levando em conta o
processo do envelhecimento.
Estratégias de atendimento ao idoso na APS
O Ministério da Saúde atua como órgão normativo, definindo as ações voltadas a
atenção à saúde do idoso, cabendo às secretarias estaduais e municipais de saúde.
Deste modo o Ministro da Saúde leva em conta a necessidade do setor da saúde em
criar uma política devidamente expressa relacionada à saúde do idoso, juntamente ao Sistema
Único de Saúde (SUS), que em dezembro de 1999, aprovou a Política Nacional de Saúde do
Idoso e determinou que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem
com o tema promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e
atividades esteja relacionado a política de saúde do idoso.
Pode se dizer que o apoio informal e familiar constitui um dos aspectos principais na
atenção à saúde da população idosa. No entanto isso não significa que o Estado deixa de ter seu
papel na promoção, proteção e recuperação da saúde do idoso.
Deste modo pode ser levar em consideração os três níveis de gestão do SUS, capaz de
otimizar o suporte familiar sem transferir para a família a responsabilidade em relação a este
grupo populacional. No entanto o idoso consome mais serviços de saúde nas internações
hospitalares, sendo mais frequentes, e o tempo de ocupação do leito é maior do que o de outras
faixas etárias.
Levando em conta as doenças dos idosos a Política Nacional de Saúde do Idoso
apresenta como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, gerando
manutenção e a melhoria na capacidade funcional dos idosos deste modo gerando uma
prevenção de doenças e ajudando na recuperação de sua saúde.
Deste modo entendemos que o envelhecimento é um processo irreversível que toda a
população irá passar, e que deve ser mais bem entendido, devido ao grande crescimento da
população idosa em nosso país.
Ramos (2005) diz que a sociedade se encontra despreparada praticamente em todas as
suas esferas para lidar com esta realidade.
Deste modo a Enfermagem deve estar disposta a adquirir conhecimentos específicos
para cuidar desta população idosa. A equipe de enfermagem deve zelar para que o idoso consiga
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aumentar hábitos saudáveis, diminuir e compensar suas limitações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em conta os estudos realizados, pode se observar o grande crescimento da
população idosa no Brasil. Podemos destacar o aumento da expectativa de vida que é
proporcionada pela evolução dos cuidados e os aprendizados que vem surgindo nos últimos
anos. Deste modo é cada vez mais relevante, pois seus efeitos estão sendo percebidos cada vez
mais na área da saúde, onde tanto os profissionais quanto a população em geral precisam se
adequar para atender de maneira satisfatória essas novas demandas.
Podemos percebe que a população idosa forma uma faixa etária mais sujeita a
problemas de saúde e com isso pode-se esperar um aumento das enfermidades crônicas com
determinado grau de incapacitação.
Podemos observar que o atendimento a população idosa acontece de forma
desordenada e fracionada com a abordagem centrada em certas doenças. A proposta da Atenção
Primária é promover a mudança da visão dos profissionais e gestores de saúde para a busca da
manutenção da capacidade funcional e a autonomia do idoso, junto à família e à comunidade.
O idoso tem garantido, através de seu Estatuto, o direito à atenção integral a sua saúde,
através do SUS, levando em conta as ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças crônicas.
Sendo importante levar em consideração que a equipe do PSF deve trabalhar na busca
de um melhor atendimento ao idoso, e no seu processo de envelhecimento, levando em conta
os meios familiares e ainda buscar compreender como o idoso é percebido no âmbito familiar
e na comunidade, assim possivelmente ele terá uma velhice com melhor qualidade.
Sabemos que o Programa Saúde da Família tem como foco de assistência o indivíduo,
a família e a comunidade, ou seja, é através de medidas que promovam saúde e previnam
doenças. Dessa forma, dentro da área de atuação do PSF, o idoso faz parte desse espaço de
trabalho e cada vez mais tem se destacado devido ao significativo aumento desta fração da
população brasileira.
Deste modo acreditamos que com o conhecimento ampliado acerca dos cuidados à
pessoa idosa, poderemos direcionar as condutas de enfermagem e orientar suas ações na
assistência, contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população idosa.
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RESUMO
O objetivo foi analisar os aspectos que devem ser considerados no tratamento da hanseníase na pessoa idosa. Ao
se abordar este tema torna-se complexo e uma série de problemáticas, como incapacidades físicas, sociais e
psicológicas de portadores e familiares a esta doença. Nesse sentido, o presente estudo destaca as ações e
estratégias de prevenção da hanseníase que podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro no âmbito da atenção
primária a saúde. Assim sendo ao se analisar os dados, permitiu a identificação de três aspectos sendo eles: aspecto
físico onde há comprometimento da capacidade motora gerando a dependência do idoso; o aspecto psicológico:
que considera as afecções e os preconceitos a esta doença; e o aspecto social: suas relações, sua capacidade de
autonomia e qualidade de vida da pessoa idosa. Assim se faz necessário o controle da hanseníase na população
idosa, visando a contribuir para a interrupção da transmissão da doença.
Palavras-chave: Idoso. Hanseníase. Cuidado. Saúde.
ABSTRACT
The objective was to analyze the aspects that should be considered in the treatment of leprosy in the elderly. When
approaching this theme, it becomes complex and a series of problems, such as physical, social and psychological
incapacities of patients and family members to this disease. In this sense, this study highlights the actions and
strategies for the prevention of leprosy that can be developed by nurses in the context of primary health care. Thus,
when analyzing the data, it was possible to identify three categories, namely: physical aspect where motor capacity
is compromised, generating dependence on the elderly; the psychological aspect: which considers the affections
and prejudices to this disease; and the social aspect: their relationships, their capacity for autonomy and the quality
of life of the elderly person. Thus, it is necessary to control leprosy in the elderly population, aiming to contribute
to the interruption of disease transmission.
Keywords: Old man. Leprosy. Caution. Health.
ABSTRACTO
El objetivo fue analizar los aspectos que deben considerarse en el tratamiento de la lepra en el anciano. Al abordar
este tema, se torna complejo y una serie de problemas, como las incapacidades físicas, sociales y psicológicas de
los pacientes y sus familiares con esta enfermedad. En este sentido, este estudio destaca las acciones y estrategias
para la prevención de la lepra que pueden desarrollar las enfermeras en el contexto de la atención primaria de
salud. Por tanto, al analizar los datos, permitió identificar tres aspectos, a saber: aspecto físico donde existe
deterioro de la capacidad motora, generando dependencia de las personas mayores; el aspecto psicológico: que
considera las afecciones y prejuicios a esta enfermedad; y el aspecto social: sus relaciones, su capacidad de
autonomía y la calidad de vida del anciano. Por tanto, es necesario el control de la lepra en la población anciana,
con el objetivo de contribuir a la interrupción de la transmisión de la enfermedad.
Palabras clave: Anciano. Lepra. Precaución. Salud.

INTRODUÇÃO
A hanseníase e conhecida também como lepra sendo uma doença tão antiga quanto à
história da civilização. Trata-se de doença infectocontagiosa de evolução crônica, sendo via de
transmissão principal por vias respiratória. O seu agente etiológico o Mycobacterium leprae
(M. leprae). A doença se manifesta principalmente por lesões cutâneas com diminuição da
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sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Mesmo com toda evolução do conhecimento sobre a
doença, ela ainda é um grande problema de saúde pública mundial.
Deste modo a hanseníase não teria a importância que tem na saúde pública, se não
fosse levado em conta o seu agente infectante, que apresenta predileção pelos nervos periféricos
e se não tratada a tempo a doença pode proporcionar uma redução dos sentidos, assim
comprometendo a atividade funcional, isolando o indivíduo doente, não permitindo a sua
interação com o meio em que vive. Assim ela atinge o sistema nervoso periférico onde surge a
perda da sensibilidade, as atrofias causando a diminuição do volume celular, deste modo
causando paresias que são disfunções caracterizadas pela interrupção dos movimentos de um
ou mais membros conforme o grau do comprometimento e paralisias musculares, se não
tratadas adequadamente, podem evoluir para incapacidades físicas permanentes.
É uma doença que causa grande repercussão psicológica devido as suas sequelas
físicas que contribuem para a diminuição da autoestima e para a auto-segregação da pessoa que
tem a doença. Um diagnóstico de prevenção pode ser um fator crucial para o controle e
eliminação do estigma, no entanto, em muitos casos a doenças passa despercebida, assim,
muitos pacientes passam anos com sinais e sintomas sem perceberem o desenvolvimento. Em
alguns casos os pacientes recebem o diagnóstico já com sequelas permanentes.
Deste modo o desenvolvimento da doença mostra que a resposta do tecido em presença
do bacilo pode ser muito variada, desde uma resposta mínima sem alterações até uma resposta
intensa onde pode se ocasionar a destruição dos nervos periféricos. Segundo Toribio (2001):
esta doença pode também afetar os olhos, além de outras incapacidades que acompanham a
doença.
Com relação aos problemas oftalmológicos que está doença causa pode se destaca o
comprometimento na função visual, o que pode levar alguns hansenianos à cegueira. Deste
modo o Ministério da Saúde diz que as incapacidades físicas nos olhos, nas mãos e nos pés
podem ser evitadas ou reduzidas, se os indivíduos que portam a doenças forem identificados o
mais rápido possível.
Levando em conta as repercussões que esta doença causa, podem-se destacar as
psíquicas e as sociais que são causadas pelas deformidades e incapacidades físicas, assim
causando um isolamento do portador na sociedade. As repercussões agravam-se quando se trata
de uma pessoa idosa que adquire esta doença, e devido às alterações biológicas e funcionais
que vem com o envelhecimento, o idoso pode se deparar com outras limitações que geram
comprometimento em sua adaptação a vida social e prejudica sua qualidade de vida.
DESENVOLVIMENTO
A hanseníase trata-se de uma doença infectocontagiosa, que se manifesta
principalmente através de lesões cutâneas que causam a diminuição da sensibilidade térmica, e
diminuindo a parti tátil. Estas manifestações estão ligadas ao seu agente conhecido
Mycobacterium leprae (M. leprae), sendo o causador da doença de Hansen que atinge as células
cutâneas e nervosas periféricas. Em seu processo de desenvolvimento ela pode afetar outros,
tais como, olhos, rins, suprarrenais, testículos, fígado e baço, ela também pode gerar
deformidades e incapacidades nos olhos, nas mãos e nos pés, conforme a evolução da doença
(MEDINA et al., 2004).
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A hanseníase era uma das mais antigas patologias registradas pela humanidade, e sua
identidade etiológica foi descoberta no final do século XIX, quando o médico norueguês
Gerhard Henrik Armauer Hansen, ao analisar lesões cutâneas, descobriu seu agente, o bacilo
Mycobacterium, que é o responsável por causar a doença. (GOMES, 2000; SANTOS, FARIA
& MENEZES, 2008).
A Hanseníase por ser uma doença contagiosa pode gerar e provocar atitudes
preconceituosas de rejeição e discriminação ao indivíduo portador, sendo este, normalmente,
excluído da sociedade. Em 1940, de um modo revolucionário, a dapsona e seus derivados, por
serem remédios anti-infecciosos passaram a ser utilizados no tratamento dos indivíduos que são
portadores de hanseníase, sendo utilizado em regime ambulatorial e tornando o isolamento ao
portador não necessário. Sendo encarada como um problema de saúde pública.
Mesmo a hanseníase sendo conhecida há muito tempo, ainda existem espaços vagos a
respeito do seu conhecimento e dos seus mecanismos de transmissão. Sendo necessárias as
intervenções para reduzir a transmissão da doença, quando feito seu diagnóstico em exames
precoce. No entanto, é importante lembrar que a doença afeta três aspectos, sendo eles: o
aspecto físico, o aspecto psicológico e o aspecto social.
O Aspecto físico
Deve ser levar em conta que a hanseníase influencia o declínio funcional do indivíduo
idoso, gerando incapacidade física. Levando em conta que o envelhecimento proporciona
modificações graduais e inevitáveis, e durante este ciclo pode surgir no indivíduo alterações
que podem aumentar a vulnerabilidade ao desenvolvimento das doenças. Sendo necessário
levar em consideração algumas condições que são capazes de desencadear progressivo
comprometimento funcional.
Segundo CARNEIRO (2016) a capacidade funcional mensura a aptidão e a
independência no cumprimento de atividades diárias, diretamente relacionadas com o
autocuidado e com a participação social. Deste modo deve se levar em conta que a hanseníase
apresenta caráter altamente incapacitante podendo ocasionar deformidades físicas e
incapacidades quando não diagnosticada, gerando o comprometimento dos nervos periféricos
característico da doença, pode potencializar dificuldades funcionais nos indivíduos idosos.
Levando em consideração seu agente infeccioso o bacilo Mycobacterium leprae que
gera reações imunes e que pode invadir nervos e os tecidos oculares, gerando danos nos nervos
e criando inflamação residual que pode gerar comprometimento sensorial e motor. A hanseníase
também pode causar ulceração da pele, cicatrização, desfiguração facial, cegueira (CHENG et
al., 2012).
Deste modo as alterações físicas que a hanseníase causa junto com o ciclo de
envelhecimento combinados a outras doenças que possam surgir cria uma fragilidade,
dependência e perda de autonomia pessoal do idoso. Assim levando em consideração as
atividades que requerem maior esforço e capacidade física, associado com o aumento da idade
e a presença da doença que pode se manifestar como neurites, edema de mãos, febre e mal-estar
geral, podem debilitar o paciente na realização de suas atividades diárias, exigindo maior
esforço físico, interferindo assim em sua qualidade de vida (COSTA et al., 2012).
Segundo Lustosa e Silva é muito importante o acompanhamento e a reabilitação de
pacientes idosos com hanseníase para prevenir as incapacidades, preservar a independência,
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autonomia e qualidade de vida dos mesmos, pois o comprometimento físico ocasionado pela
hanseníase cria um grande declínio funcional.
O Aspecto psicológico
Levando em conta os aspectos psicológicos relacionados à hanseníase, podemos
destacar alguns sintomas depressivos, demência e declínio cognitivo, gerando um preconceito
que associado à doença afetam o domínio psíquico dos idosos que possuem a doença.
Como foi dito no aspecto físico da doença, que causa problemas funcionais, gerando
um comprometimento a adaptação do paciente em sua vida social e ocupacional, ela é capaz de
causar o seu isolamento.
Alguns estudos apontam que a deficiência física decorrente da hanseníase aumenta o
risco de transtornos psiquiátricos, sendo a depressão o transtorno mais comum nessa doença.
(SENTURK; SAGDUYU, 2004). Na população idosa que possui hanseníase, a depressão se
tona mais grave, diferente dos idosos que vivem com a família tendo menos tendencia a ter
depressão.
Deste modo, levando em consideração a história da Hanseníase que vem deixando
grandes marcas sociais e culturais até os dias atuais. O preconceito associado a esta doença
ameaçadora e fatal esta marcada na mente da sociedade levando os indivíduos ao medo da morte
e da sua aparência ficar mutilada, gerando um grande sofrimento psíquico aos seus portadores
que reflete em sua vida pessoal e profissional.
As internações de seus portadores em instituições de tratamento aumentam o
preconceito na sociedade, deixando os mitos negativos em torno da doença e de seu portador
refletindo negativamente em sua vida pessoal, quando a de seus familiares. O estigma e
preconceito que a hanseníase cria deve ser combatido em toda a esfera da sociedade.
O Aspecto social
O aspecto social está relacionado a capacidade de interação social das pessoas idosas
com hanseníase, sendo sua influência na autonomia e qualidade de vida.
Deste modo, a um grande estereótipo da hanseníase, sendo uma doença repleta de
tabus, medos e preconceitos que juntos aos seus fatores históricos, culturais e assim como
algumas lacunas referentes ao seu conhecimento, gerando um estigma que está relacionado ao
seu doente, de modo que influencia sua capacidade de interação social, criando
consequentemente o seu isolamento.
Levando em conta o isolamento social que é um dos principais aspectos da doença que
cria uma restrição dos relacionamentos sociais gerado pela hanseníase, promovendo a
diminuição na participação deste indivíduo social. Deste modo deve se lembrar de que o apoio
social e um fator importante para o idoso poder manter-se com autonomia e ter um
envelhecimento saudável sem ter tantos efeitos negativos. Podemos destacar o apoio familiar
como principal apoio no processo de envelhecimento saudável.
O portador idoso de hanseníase através do suporte familiar poderá ser auxiliado na
redução do medo de rejeição. Deve se levar em conta também o apoio dos familiares, amigos e
profissionais de saúde que irão ajudar na recuperação do portador desta doença e que farão sua
reintegração social. No entanto, é importante lembrar que muitas vezes os indivíduos estão
inseridos em um contexto de discriminação e exclusão social, gerando uma vulnerabilidade
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social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve a intenção de atualizar o conhecimento sobre os aspectos físicos,
psicológicos e sociais que estão relacionados às pessoas que são portadoras hanseníase.
A hanseníase diante do processo de envelhecimento pode criar situações negativas
nos aspectos biopsicossociais que estão relacionados à qualidade de vida de uma pessoa idosa
portadora de hanseníase.
Deste modo, além do tratamento com medicamentos, ter um suporte psicológico e
social são fatores essenciais, sendo fundamental a escuta ao portador desta doença, sem perder
de vista que a noção de cuidado não se remete apenas aos sintomas visíveis da doença, mas
também ao contexto psicológico e social, nos quais o idoso portador desta doença se encontra
inserido.
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RESUMO
Objetivo: Compreender a importância do uso das tecnologias no futuro dos serviços na área da saúde, com um
foco nas cirurgias robóticas, sendo esta, ferramenta capaz de realizar cirurgias precisas com resultados
excepcionais. Método: Foi realizada a pesquisa inicialmente de 15 artigos científicos de acordo com a proposta
temática pedida sobre os temas de Robótica, Realidade Virtual Aumentada e Games na Saúde, sendo que após a
análise dos artigos selecionados, considerou-se mais relevante o estudo sobre a cirurgia robótica, selecionando-se
05 artigos sobre o referido tema. Desenvolvimento: Um dos maiores desafios de uma instituição de saúde é a
dificuldade de acompanhar o progresso tecnológico, pois, insere quase que diariamente novas ferramentas visando
aperfeiçoar processos, melhorar resultados e eliminar de forma considerável, eventuais erros nos procedimentos
cirúrgicos. Portanto, inserir e dominar essas novas tecnologias, passou a ser primordial para as organizações.
Conclusão: Assim, é imprescindível que as organizações de saúde, visando a excelência dos serviços prestados,
acompanhem o desenvolvimento tecnológico, pois, passou a ser fator de extrema relevância dentro das organizaões
de saúde.
Palavras-chave: Robótica. Saúde. Cirurgia.
ABSTRACT
Objective: To understand the importance of using technologies in the future of healthcare services, with a focus
on robotic surgeries, which is a tool capable of performing precise surgeries with exceptional results. Method:
Initially, 15 scientific articles were searched according to the thematic proposal requested on the themes of
Robotics, Augmented Virtual Reality and Games in Health, and after analyzing the selected articles, the study on
the robotic surgery, selecting 05 articles on the subject. Development: One of the biggest challenges of a healthcare
institution is the difficulty of keeping up with technological progress, as it inserts new tools almost daily to improve
processes, improve results and considerably eliminate any errors in surgical procedures. Therefore, inserting and
mastering these new technologies became essential for organizations. Conclusion: Thus, it is essential that
healthcare organizations, aiming at the excellence of the services provided, follow the technological development,
as it has become an extremely relevant factor within healthcare organizations.
Keywords: Robotics. Health. Surgery.
ABSTRACTO
Objetivo: Comprender la importancia del uso de tecnologías en el futuro de los servicios de salud, con foco en las
cirugías robóticas, que es una herramienta capaz de realizar cirugías precisas con resultados excepcionales.
Método: Inicialmente se buscaron 15 artículos científicos de acuerdo a la propuesta temática solicitada sobre los
temas de Robótica, Realidad Virtual Aumentada y Juegos en Salud, y luego de analizar los artículos seleccionados,
el estudio sobre la cirugía robótica, seleccionando 05 artículos sobre el tema. Desarrollo: Uno de los mayores
desafíos de una institución de salud es la dificultad de mantenerse al día con los avances tecnológicos, ya que
inserta nuevas herramientas casi a diario para mejorar los procesos, mejorar los resultados y eliminar
considerablemente los errores en los procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto, insertar y dominar estas nuevas
tecnologías se volvió esencial para las organizaciones. Conclusión: Por tanto, es fundamental que las
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organizaciones sanitarias, con el objetivo de la excelencia de los servicios prestados, sigan el desarrollo
tecnológico, ya que se ha convertido en un factor de gran relevancia dentro de las organizaciones sanitarias.
Palabras clave: Robótica. Salud. Cirugía.

INTRODUÇÃO
Não restam dúvidas que os sistemas de tecnologias estão inseridos em todos os setores
de uma organização. Ao avaliar de forma mais precisa, percebe-se que a presença da tecnologia
ocupa e se expressa nas mais variadas formas, sendo ferramenta que aperfeiçoa processos
admistrativos, gerencia dados, integra departamentos, mapeiam mercados, direcionam
tendências, eliminam erros e entregam resultados satisfatórios para as instituições. Nesse
aspecto, resta evidente que a maioria das rotinas e atividades dentro de uma organização se
tornaram dependentes dos recusos tecnlógicos. Igualmente, as organizações de saúde também
não poderiam abrir mão desse recurso para o desempenho de suas atividades, pois, na rotina
hospitar, por se tratar de um sistema complexo que envolve vários setores e atividades
diferentes, programar um sistema informatizado é também um grande desafio. Nesse sentido,
para implatação desse sistema, é necessário um planejamento estratégico das organizações do
setor de saúde, visando à avaliação do sistema/plataforma que melhor atenda a determinada
rotina da organização.
Conforme aponta Fichman (2014) “a intenção da organização de adotar uma tecnologia
é influenciada por uma série de fatores, incluindo o custo da inovação, sua facilidade de
utilização, a compatibilidade da tecnologia com os sistemas existentes e seu alinhamento com
a estrutura organizacional”.
Ainda segundo Silva (2003) “a seleção de tecnologias médicas deve ter como objetivo
tornar o sistema de saúde mais eficiente para população como um todo”.
Desta feita, ao se avaliar os recursos e ferramentas disponíveis no mercado, pode-se
enumerar uma série de opções que tem proporcionado inúmeros benefícios aos usuários do
sistema, como, a Realidade Virtual Aumentada, presente, por exemplo, nos exames de
ultrassonografia, sendo um método de exame baseado na reflexão de som, uma técnica de
imagem, que apesar de já está disponível a um certo tempo, tem passado por grande
desenvolvimento durante os últimos anos. O aumento da capacidade dos computadores fez com
que as imagens pudessem ser mostradas de forma mais rápidas. Com a evolução da tecnologia,
hoje se tem a ultrassonografia Obstétrica 4D, onde as imagens captadas pelo ultrassom são
tratadas e fornecem detalhes do corpo do bebê, permitindo visualizar face e órgãos genitais,
fazendo com que o médico avalie possíveis doenças e condições adversas fetais. Conforme a
Organização Mundial da Saúde, citado por França (2016) deve ser realizado pelo menos três
ultrassonografia durante a gravidez.
Ainda sobre as tecnologias existentes, surge a Inteligência artificial (IA), sendo um
ramo da ciência da computação que usando algoritmos definidos por especialistas é capaz de
reconhecer um problema, ou uma tarefa a ser realizado, analisar dados e tomar decisões,
simulando a capacidade humana. Sistemas computadorizados de apoio à decisão já existem há
décadas, mas o aumento da velocidade de processamento e de armazenamento de informação
dos computadores permitiu analisar um grande volume de dados em milésimos de segundos,
propondo soluções de problemas, orientando a proposta e tomada de decisões, realizando
tarefas sem receber instruções diretas de humanos. Conforme aponta Affonso (2018), “define a
IA como um conjunto de algoritmos capazes de aprender sozinhos e reconhecer padrões ou
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tomar melhores decisões”.
Outra ferramenta que está ganhando espaço e tem proporcionado resultados
extremamente favoráveis é a cirirgia robótica, que segundo infere Madureira (2017),
“proporciona maior segurança para o paciente, e para a equipe cirúrgica, oferece melhor
estabilidade, maior mobilidade da instrumentação intracorpórea, menor necessidade de uso de
auxiliares e melhoria do controle do campo operatório”.
Portanto, o uso das tecnologias de informática nas organizações hospitalares passou a
ser ferramanta indispensável para a oferta de um serviço de qualidade e eficiente dentro desse
processo.
DESENVOLVIMENTO
Como parte integrante dos sistemas de informação, algumas tecnologias tem se
destacado nesse processo conforme apontado anteriormente. Como foco principal dessa
pesquisa, destaca-se a cirurgia robótica, recurso tecnológico que tem ocupado cada vez mais
espaço dentro das unidades de saúde, sendo que por definição do Robot Institute of America,
“o robô é um manipulador multifuncional reprogramável criado para movimentar ferramentas,
materiais ou instrumentos especializados através de movimentos programados para a execução
de várias atividades”. Inicialmente, esse conceito em cirurgia robótica se dava pela idéia de
realizar um procedimento cirúrgico, sem necessariamente, o cirurgião está no mesmo local da
plataforma robótica. Na década de 80, Atraídos por essa possibilidade, militares
norteamericanos, começaram a trabalhar no projeto de desenvolvimento de robôs com o
objetivo de realizar procedimentos cirúrgicos nas frentes de batalha com acesso remoto.
Inicialmente, os protótipos tiveram melhores desenvolvimentos a partir dos anos 90, quando
nesse período foram inseridos no mercado para uso comercial dispondo já de grande avanço
tecnológico em suas funções, sendo Estados Unidos e Bélgica os pioneiros na cirurgia robótica.
Ainda no aspecto histórico, a primeira cirurgia robótica no Brasil foi realizada no ano
de 2008, sendo ofertada apenas pela rede privada de saúde, pois, além do custo elevado para a
implantação das plataformas para cirurgia robótica, é necessária qualificação técnica de toda a
equipe médica envolvida no processo, o que de certa forma, torna a oferta mais restrita e o
avanço mais lento para algumas localidades mais distantes dos grandes centros. Segundo infere
Madureira (2017), “em 2016, havia apenas 74 plataformas distribuídos em 15 estados
brasileiros”. Levando em consideração a demanda e oferta, fica evidente como o processo de
oferecimento de plataformas com robôs cirúrgicos avança de forma moderada quanto a sua
implantação e disponibilização para a sociedade que necessita dessa ferramenta.
Em que pese todas as variáveis quanto à aquisição, implantação e operação das
plataformas de cirurgias robóticas, são inúmeras as vantagens que essa ferramenta oferece ao
paciente. Conforme aponta Carlos & Saulan (2018), incluindo, por exemplo: “diminuição do
período de internação, diminuição de intercorrências, menor incidência de perda sanguínea;
resultados estéticos melhores, diminuição no tempo de recuperação cirúrgica e
consequentemente a volta mais rápida as atividades laborais”. Para a equipe cirúrgica, segundo
afirma Madureira (2017), as vantagens incluem: “diminuição dos tremores, o que proporciona
maior precisão; imagens no console de alta resolução com campo de visão cirúrgica sem
interferência, alta estabilidade, maior mobilidade do instrumental intracorpórea, o que favorece
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a ergonomia do médico cirurgião, menor necessidade de uso de auxiliares e amplo controle do
campo operatório”. Apesar de todos os benefícios elencados, é importante ressaltar que todo
processo desde a aquisição até a oferta do serviço ao usuário final, muitos desafios ainda
precisam ser superados, por se tratar de uma tecnologia de ponta, com custo de operação
elevado e necessidade de qualificação técnica.
Dentro desse aspecto, a necessidade de qualificação específica para absorver as
habilidades necessárias à operacionalização das plataformas de cirurgia robótica, se mostra
como o principal desafio, pois, se trata de uma tecnologia complexa e inovadora, fazendo-se
necessário investir de forma contínua, em todos os membros que irão compor a equipe cirúrgica.
Segundo infere Carlos & Saulan (2018), “uma equipe qualificada e treinada para atuarem em
cirurgias robóticas é tão essencial quanto os equipamentos específicos”. Ainda conforme
Morrel (2021), ”a maior interface da equipe de saúde com os robôs não será alcançada somente
com novas ferramentas, mas também pela integração da inteligência artificial e uma nova forma
de interpretação da cirurgia moderna como mudança de paradigma que vale a pena ser seguida”.
Ainda Segundo Pinto (2018) “os principais desafios presenciado pela equipe na cirurgia
robótica incluem o desenvolvimento de novas competências, a formação de equipe e a
segurança do paciente”. Com isso, infere ainda que “a capacitação da equipe multidisciplinar,
que atuará nas cirurgias robóticas, poderá solucionar dificuldades diárias com equipamentos ou
com os instrumentos do sistema robótico, o que contribuirá para o sucesso do procedimento”.
Desta feita, fica notório que apesar dos enormes desafios que envolvem todo o processo
para a disponibilização do serviço de cirurgia robótica para o usuário, seu retorno técnico é
indiscutível. Nesse sentido, pode-se afirmar que a cirurgia robótica possibilita avanços
extraordinários nos procedimentos cirúrgicos. Aspecto a ser considerado é que a maioria dos
planos de saúde ainda não possui cobertura para esse procedimento, o que influencia
diretamente na sua popularização. Todavia, pelo fato de ser uma relidade que já demonstrou
seus benefícios tanto para o paciente quanto para a equipe cirúrgica, a maioria das operadoras
de planos de saúde já estão atuando no sentido de oferecerem essa cobertura para alguns
procedimentos total ou parcialmente, o que sem dúvidas, irá promover muitos benefícios aos
usuários e a popularização dessa ferramenta tecnológica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as cirurgias através das plataformas robóticas são recursos tecnólogicos
que, em curto prazo, estarão presentes na maioria das unidades que oferecem procedimentos
cirúrgicos. Ainda que o processo, a priori, seja complexo para disponibilizar esse serviço e os
muitos desafios a serem vencidos por toda a equipe para a utilização dessa ferramenta, percebese que a própria demanda, alinhada pela populalização desse procedimento, irá pressionar as
instituições e operadoras dos planos de saúde para oferecerem esse serviço. Para tanto, é
essencial que haja uma política de gestão dentro das organizações de saúde, no sentido de
promover de forma contínua e eficiente uma metodologia de capacitação e aperfeiçoamento da
equipe multidisciplinar que irá integrar esse grupo de trabalho, a fim de, dominarem toda a
tecnologia e desenvolverem as habilidades necessárias para o uso dessa ferramenta.
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RESUMO
Objetivo: Compreender a importância do uso da tecnologia da informação na gestão das organizações de saúde,
sendo esta uma ferramenta indispensável frente às novas tendências tecnológicas dentro das organizações. Método:
Foi realizada a pesquisa de 07 artigos científicos que serviram como base do trabalho, de acordo com a proposta
temática pedida. Desenvolvimento: Observou-se que um dos principais desafios de uma organização de saúde é a
dificuldade de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que avança a passos largos, implementando quase que
diariamente novos recursos que aperfeiçoam processos, melhoram resultados e de certa forma, tem um custo
benefício favorável para as organizações. Nesse aspecto, não basta apenas ter as tecnologias a disposição, é preciso
uma gestão eficiente no uso dessas tecnologias. Conclusão: Assim, é imprescindível que as organizações para se
manterem ativas no mercado, acompanhem o processo de evolução tecnológica, processo esse, pautados em uma
gestão eficiente capaz de avaliar, planejar e executar estratégias que visem produzir resultados favoráveis dentro
das organizações. Assim, o uso da tecnologia se torna ferramenta indispensável dentro desse processo.
Palavras-chave: Tecnologia. Informação. Organização.

ABSTRACT
Objective: To understand the importance of using information technology in the management of healthcare
organizations, which is an indispensable tool in the face of new technological trends within organizations. Method:
The research of 07 scientific articles that served as the basis of the work was carried out, according to the requested
thematic proposal. Development: It was observed that one of the main challenges of a healthcare organization is
the difficulty of keeping up with the technological development that advances in great strides, implementing almost
daily new resources that improve processes, improve results and, in a certain way, have a cost benefit favorable to
organizations. In this aspect, it is not enough just to have the technologies available, it is necessary to have an
efficient management in the use of these technologies. Conclusion: Thus, it is essential that organizations to remain
active in the market, follow the process of technological evolution, this process, guided by an efficient management
capable of evaluating, planning and executing strategies that aim to produce favorable results within organizations.
Thus, the use of technology becomes an indispensable tool in this process.
Keywords: Technology. Information. Organization.

ABSTRACTO
Objetivo: Comprender la importancia del uso de la tecnología de la información en la gestión de las organizaciones
de salud, que es una herramienta indispensable ante las nuevas tendencias tecnológicas dentro de las
organizaciones. Método: Se realizó la investigación de 07 artículos científicos que sirvieron de base al trabajo, de
acuerdo con la propuesta temática solicitada. Desarrollo: Se observó que uno de los principales desafíos de una
organización de salud es la dificultad de mantenerse al día con el desarrollo tecnológico que avanza a grandes
pasos, implementando casi a diario nuevos recursos que mejoran los procesos, mejoran los resultados y, en cierto
modo, tienen un costo beneficio favorable para las organizaciones. En este aspecto, no basta solo con tener las
tecnologías disponibles, es necesario tener una gestión eficiente en el uso de estas tecnologías. Conclusión: Por
ello, es fundamental que las organizaciones para mantenerse activas en el mercado, sigan el proceso de evolución
tecnológica, este proceso, guiadas por una gestión eficiente capaz de evaluar, planificar y ejecutar estrategias que
tengan como objetivo producir resultados favorables dentro de las organizaciones. Así, el uso de la tecnología se
convierte en una herramienta indispensable en este proceso.
Palabras clave: Tecnología. Información. Organización.

INTRODUÇÃO
Não restam dúvidas que os sistemas de informação estão presentes em todos os setores
de uma organização. No processo admistrativo, todas as ações dependem do uso da tecnologia,
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que de certa forma, armazena, gerencia e traduz essas informações em dados dentro dos setores.
Controle de ponto de frequência, folha de pagamento, relatórios de produtividade, controle de
estoque, escala de trabalho, são algumas atividades que estão totalmente dependentes do
sistema de informação. Desta feita, as organizações de saúde também não poderiam abrir mão
desse recurso para a dinâmica de suas atividades. De acordo com Hannan (2009)
“implementaçao de registros eletrônicos de saúde estão sendo cada vez mais usados nos
sistemas das organizações, como por exemplo, as atividades de promoção de saúde, controle de
doenças, vigilância e monitoramento”. Nesse aspecto, alguns fatores precisam ser considerados,
pois, alguns objetivos convertem para a mesma direção que buscam reduzir custos e aumentar
a eficiência, sendo estes, objetivos que se combinados, podem representar a sobrevivencia de
qualquer organização. Nas organizações hospitalares, por se tratar de um sistema complexo que
envolve vários setores e rotinas diferentes, programar um sistema informatizado é também um
grande desafio. Nesse sentido, para implatação desse sistema, é necessário um planejamento
estratégico das organizações do setor de saúde, visando à avaliação do sistema/plataforma que
melhor atenda a determinada rotina da organização.
Conforme aponta Spinola (1997) “a informação é um instrumento poderoso dentro de
uma organização, tendo em vista que através dela é possível ter o controle dos diversos
parâmetros que compõem a sua dinâmica”. Diante disso, é possível inferir com base no autor,
que independente da atividade fim de uma organização, a informação é reconhecida como a
ferramenta mais importante para as decisões a serem tomadas, sendo necessário haver um
conjunto de informações que abrangem várias questões que podem ser: científico,
administrativo, técnico, econômicos, legais, mercadológicos, ambientais, dentre outros.
Conforme infere McGee (1994) “as informações compõem um importante elemento
estratégico, capaz de direcionar o negócio da organização, tornando-se cada vez mais
indispensável nesse processo”. Ainda nesse sentido, conforme afirma Sweeney (2009) “a
informação representa um recurso de extrema importância para o desempenho de sucesso das
organizações, pois, será mais eficiente se conseguir explorar o uso do sistema de informação,
sabendo aplicá-lo para desenvolver novas oportunidades de negócios”. Assim, a utilização da
tecnologia da informação se destaca como ferramenta indispensável para proporcionar a
reestruturação das organizações, pois, aplicações bem executadas propiciarão que às
organizações se tornem mais eficeintes dentro de sua dinâmica de atividade, tendo em vista que
permiti não só a estruturação de processos de negócios, mas de toda a rotina organizacional.
Outro ponto a ser considerado é que as ações tecnológicas, em se falando nesse aspecto
das orgnizações hospitalares, é um fator essencial no processo de prestação do serviço que
envolve o cuidado ao paciente. Cabe destacar que um fator a ser considerado é que a gerência
desse sistema deve ser feita por profissionais capacitados, pois, isso permitirá o gerenciamento
com o máximo de informações possíveis (consolidação de dados coletados) com a diminuição
de custos desse processo, tendo em vista a centralização em arquivos/banco de dados através
de softwares específicos para essa atividade. Um exemplo claro desse benefício se dá pelo fato
de que a utlização de um sistema de informação por meio de programas específicos em
determinada unidade hospitalar, seria a possibilidade de eliminar as redundâncias nos exames,
laudos em duplicidade, elmininação de prontuários físicos, necessidade de impressão de exames
de imagens, segurança no banco de dados de determinado paciente, tráfego de informações,
segurança no armazenamento de informações importantes, dentre outos benefícios. Importante
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destacar que certos sistemas dispõem de recursos mais sofisticados que outros para gerenciar
determinada tarefa, sendo necessário que cada oganização, dependendo de sua necessidade,
adquiram aquele que melhor atende as suas expectativas.
Portanto, o processo de gestão da tecnologia da informação nas organizações
hospitalares tem função decisiva, tendo em vista que a tecnologia de informação passou a ser
elemento indisensável para o gerenciamento de sucesso de uma organização, agregando
valores, otimizando processos e diminuindo custos.
DESENVOLVIMENTO
Como parte integrante dos sistemas de informação, algumas tecnologias tem se
destacado nesse processo, como por exemplo, a implantação do prontuário eletrônico do
paciente que, conforme aponta Siqueira (2007) “o prontuário do paciente é objeto principal da
atenção médica dentro de uma organização de saúde, portanto, informatizá-lo é fundamental”.
Esse processo consiste basicamente da utilização de um software, contendo um conjunto de
banco de dados que estão integrados, capaz de armazenar, restaurar e avaliar todos os dados
clínicos gerados pela entrada do paciente no sistema de saúde, fornecendo com precisão a
identificação, sintomas, resultados de exames, vacinações, receituário de medicamentos,
atendimentos ambulatoriais, cirurgias, internações, dentre outros. Cabe destacar que grande
parte dos prontuários eletrônicos já dispõe de características com recursos em multimídia, sendo
capaz de armazenar imagens médicas, sinais fisiológicos, som, além de compor prescrição
médica em formato de textos. Com isso, é esperado que em um curto espaço de tempo,
desapareça o papel, processadoras, filmes, dentre outras formas de controle/arquivo físico que
ainda são utilizados em algumas unidades.
Dentre as tecnologias utilizadas nos sistemas de saúde, está a tecnologia sem fio e
computação móvel. Existem muitas aplicações para as plataformas móveis que tem surgido na
área da saúde. Terminais portáteis são capazes de dar acesso ao sistema de informação
hospitalar de maneira que o acesso ao prontuário de determinado paciente pode ser feito de
qualquer ponto da unidade, desde que o usuário disponha de acesso necessário para tanto. Ainda
como recurso desse sistema, é possível atualizar dados, fazer prescrições, lançamentos de
exames, dentre outras ações. Cabe salientar que os médicos, previamente autorizados pela
gestão da unidade, podem ter acesso a esses dados de qualquer ambiente que tenha os requisitos
básicos de acesso a internet, sendo possível emitir laudos de exames de imagens, que serão
atualizados no prontuário eletrônico do paciente. Outra ferramenta que figura como opção nesse
processo é a telemedicina, que se utiliza principalmente de telefones celulares munidos de
câmaras de vídeo e configurações que permitam realizar videoconferências, dentre outras
atividade remota. Conforme Maheu et al. (2001) “telemedicina é a prestação de serviços de
saúde, informação clínica e educação a distância por meio das tecnologias da telecomunicação”.
Já para Marcolino et al (2013) “a telemedicina abrange todas as áreas relacionadas com a saúde,
como enfermagem, odontologia, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia”. Ainda sobre os
recursos tecnológicos na área da saúde, cabe destacar a certificação digital, sendo este um
serviço referente à solução de prontuário eletrônico do paciente. Nessa ferramenta, os dados
históricos do paciente ficam arquivados e podem ser acessados por meio da internet. Uma
novidade é que o certificado digital é uma espécie de chave privada do médico, possibilitando
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ao usuário previamente autorizado, assinar digitalmente o prontuário eletrônico do paciente.
Isso permite, inclusive, que os médicos possam consultar sua agenda por meio do endereço
eletrônico da instituição de saúde.
Avaliando os cenários supra, infere-se então que os adventos da informática e da
telecomunicação figuram como ferramentas que proporcionam o desenvolvimento tecnológico
e também social do setor da saúde. Nesse sentido, pode-se afirmar que a telemedicina possibilita
desde o processo de tratamento e acompanhamento médico até a educação a distância de
profissinais e pacientes, o que sem dúvida, terá reflexo direto na redução de custos operacionais,
bem como na eficiência do atendimento nas clínicas, hopitais e serviços de planos de saúde,
sendo que a telemedicina atende qualquer tipo de aplicação da área médica utilizando-se de
uma infraestrutura que necessariamente precisa da telecomunicação para transmitir esses dados.
Aspecto a ser considerado, é que para os hospitais, a utilização da ferramenta de telemedicina
pode refletir na redução dos custos operacionais e consequentemente no aumento da eficiência
do processo como um todo, tendo em vista, por exemplo, com a possibilidade de digitalização
dos exames, o médico pode acessá-lo pela internet e proceder com o laudo e diagnóstico.
Portanto, a telemedicina propicia a realização de ações médicas à distância, sendo que suas
aplicações mais frequentes são de certa forma, as unidades de atenção primária à saúde. Cabe
salientar que a telemedicina também pode possibilitar a assistência a pacientes crônicos, a
discussões de casos clínicos, auxílio diagnóstico a idosos e gestantes de alto risco, bem como
na assistência por meio do atendimento domiciliar, nesse caso, realizado pelo médico da
família.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o setor da saúde, utilizando-se do sistema de tecnologia da informação
tem alcançado resultados extremamenste expressivos em suas atividades. Processos e rotinas
antes demorados e ineficientes, tem sido substituídos por rotinas informatizadas, com
ferramentas que otimizam, melhoram, diminuem custos e entregam os resultados esperados.
Em que pese algumas organizações ainda não terem informatizado em sua totalidade os seus
departamentos, seja pela falta de recursos ou por visão gerencial, todos os processos na área de
saúde convergem para a informatização do sistema, sendo este, em curto espaço de tempo,
requisito obrigatório para a integração dos serviços oferecidos a sociedade. Assim, o uso da
tecnologia nas organizações que prestam serviços de saúde, sejam elas públicas ou privadas,
pode ser considerado uma questão de sobrevivência e continuidade da organização, tendo como
um dos objetvos, o padrão no gerencimanento desse processo através de uma gestão técnica,
eficiente e atuante.
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JOGOS DIGITAIS COMO MÉTODO DE AUXÍLIO AOS PORTADORES DO TEA
DIGITAL GAMES AS A METHOD OF ASSISTANCE TO TEA HOLDERS
LOS JUEGOS DIGITALES COMO MÉTODO DE AYUDA A LOS TETEROS
Uelinton Leonardo de Lima
LIMA, Uelinton Leonardo de. Jogos digitais como método de auxílio aos portadores de TEA. Revista
International Integralize Scientific. Ed.05, n.1, p. 76-83, Novembro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
Este artigo possui como principal intuito promover o estudo sobre os estímulos neurológicos captados através de
jogos digitais e como usar isto a favor da pessoa com autismo, levando em consideração o diagnóstico de
dificuldades em ambientes sociais e/ou intelectual usando como exemplo dificuldade em iniciar conversas ou
detectar a linguagem não verbal como expressões faciais de outras pessoas. Jogos como Lego, jogos de memória
e brincadeiras do genero são usados como forma de tratamento para o auxílio de alguns estímulos necessários
quando diagnósticado na fase infantil. Neste estudo o foco é utilizarmos jogos digitais como método de estímulos
neuológicos importantes como a cognição, estímulo visual entre outros, e, usar estes jogos como auxiliador para
que o autista possa ter uma socialização em ambiente virtual e social, assim como, facilitar o entendimento de
ações necesárias para a independencia do autista em seu dia a dia, como escovar dentes, pedir ajuda e etc. Ressalto
que os estudos relacionados neste artigo em sua maioria foi realizados em pessoas consideradas neurotípicas e que
estudos sobre como os jogos digitais auxiliam o tratamento de autistas foram iniciados recentemente usaremos
destes exemplos como base para a criação deste artigo. A intenção deste artigo é único e exclusivo para estudarmos
os jogos digitais como método de auxílio no tratamento e não usarmos como tal, ressaltando sempre a necessidade
da análise psiquiatra e acompanhamento do método ABA, visto que esta sim é uma ciência exata tendo sua
efetividade já comprovada.
Palavras-chave: Autismo. Jogos digitais. Inclusão.
ABSTRACT
This article aims to promote the study of neurological stimuli captured through digital games and how to use this
in favor of the person with autism, taking into account the diagnosis of difficulties in social and / or intellectual
environments using as an example difficulty in starting conversations or detect non-verbal language as other
people's facial expressions. Games like Lego, memory games and games of the genre are used as a form of
treatment to help some necessary stimuli when diagnosed in the childhood phase. In this study, the focus is to use
digital games as a method of important neurological stimuli such as cognition, visual stimulation, among others,
and to use these games as a helper so that the autistic person can have a socialization in a virtual and social
environment, as well as, to facilitate understanding. necessary actions for the independence of the autistic person
in their daily lives, such as brushing teeth, asking for help, etc. I emphasize that the studies related in this article
were mostly carried out in people considered neurotypical and that studies on how digital games help the treatment
of autistic people have been started recently, we will use these examples as the basis for the creation of this article.
The intention of this article is unique and exclusive for us to study digital games as a method of aid in the treatment
and not to use them as such, always emphasizing the need for psychiatric analysis and monitoring of the ABA
method, since this is an exact science having its effectiveness already proven.
Keywords: Autism. Digital games. Inclusion.

INTRODUÇÃO
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento generalizado tendo suas principais
características déficits na comunicação social, padrões repetitivos e restritivos de
comportamento, interesses e/ou atividades. A gravidade dos sintomas possui expressões entre
leve e grave. O espectro também possui características no funcionamento intelectual e
comportamento adaptativo .
Conforme o Manual diagnóstico e estatístico de transtorno mentais 5° edição, o DSM5, são divididos por critérios sendo eles: prejuízos na comunicação social recíproca e na
interação social (Critério A), padrões restritos e repetitivos de comportamento interesses e
atividades (Critério B). Esses sintomas estão presentes desde o início da infancia e limitam ou
prejudicam o funcionamento diário (Critério C e D). Fazendo-se necessário ressaltar que o
próprio DSM-5 informa que as evidências do prejuízo funcional pode variar de acordo com
cada indivíduo. Além destes critérios, o transtorno é dividido entre comunicação social e
comportamento repetitivo. Sendo dividido em tres níveis:
Nível 1 "Exigindo apoio"
Comunicação Social: Dificuldade para iniciar interações e/ou apresentar interesse reduzido
por interação social.
Comportamento restritivo e repetitivo: Inflexibilidade de comportamento, dificuldade de
troca de atividade e/ou prolemas para organização e planejamento.
Nível 2 "Exigindo apoio substancial"
Comunicação Social: déficits graves na comunicação social verbal e não verbal, limitação em
dar início nas interações sociais e respostas restritas ou anormais a abertura sociais que partem
de outros.
Comportamento restritivo e repetitivo: Inflexibilidade do comportamento, dificuldade de
lidar com a mudança ou outros comportamentos repetitivos, sofrimeto e/ou dificuldade de
mudar o foco ou as ações.
Nível 3 "Exigindo apoio muito substancial"
Comunicação Social: déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não
verbal, grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a abertura sociais
que partem de outros.
Comportamento restritivo e repetitivo: Inflexibilidade de comportamento, extrema
dificuldade em lidar com mudança ou outros comportamentos restritivos/repetitivos interferem
acentualemente no funcionamento em todas as esferas e grande sofrimento/dificuldade para
mudar o foco ou ações.
A HISTÓRIA DO AUTISMO
O autismo foi descoberto inicalmente pelo Dr. Leo Kanner em 1943. Dr Kanner
elaborou relatos de 11 crianças portadoras de "um distúrbio inato do contato afetivo"
demonstrando a falta de interesse em outras pessoas e em seu ambiente social. Mencionou que
as crianças mostravam "resistência a mudanças", também as identificou com o que chamou de
"insistência nas mesmas coisas", usando como exemplo o fato delas poderem exigir que seus
pais fizessem o mesmo caminho até a escola ou igreja e que quando o pedido não fosse atendido
elas ficavam muito perturbadas, podendo também, serem rigídas em relação ao seu vestuário e
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suas alimentações. Relatou comportamentos motores aparentemente sem propósito tais como
balanço do corpo, andar na ponta dos pés e sacudir as mãos, hoje chamamos tais
comportamentos como estereotipias.
Notou-se também que a linguagem quando desenvolvida, era anormal. Por exemplo,
quando a criança não conseguia dar entonação adequada a sua fala, apresentar eco na linquagem
(ecolalia) ou confundir os pronomes pessoais.
Kanner então, considerava duas coisas essenciais para o seu diagnóstico. Sendo elas o
isolamento social, os comportamentos anormais e a insistência na mesmisse.
ABA
O tratamento utilizado com maior frequencia se chama ABA, Applied Behavier
Analysis ou Análise comportamental aplicada, é uma ciencia desenvolvida entre profissionais
que se concentra em modificação social e ambientes para produzir mudanças significativas no
comportamento humano usando a observação direta, medição e análise funcional das reações
entre ambiente e comportamento.
A HISTÓRIA DO VIDEOGAME
Um jogo eletrônico ou o video game como é mais conhecido consiste em uma caixa
denominada de console que quando conectado a um joystick (controle) e uma televisão se torna
responsável por produzir imagens interativas, essas imagens são reproduzidas a partir do video
game que lê as informações contidas na mídia, que são chamados de jogos tornando o jogador
responsável pelas ações contidas nos jogos.
O primeiro console foi criado em 1972 e foi denominado como Magnavox Odyssey,
tendo sua ideia criação em 1966 e seu primeiro protótipo em 1968 sendo chamado de Brown
Box (Caixa Marrom), criado por Ralph Baer. Dando início a uma longa história deste novo
genero de jogos e consoles, como o Atari 2600, Mega Drive, a saga de consoles do Playstation
e etc.
DESENVOLVIMENTO
JOGOS DIGITAIS
Jogos digitais nada mais são que jogos criados para plataformas digitais, como o
computador, ou consoles como playstation e X-box. Dentro destes jogos existem diversos
gêneros como luta, ação, terror, rpg e etc. Neste artigo daremos ênfase em jogos específicos
como o RPG (Role playing game) que é um jogo onde os jogadores controlam as ações ou lutas
de seu personagem, além da descobertas de novas fases e a necessidade de buscar determinadas
coisas ou pessoas para entender o prosseguir da história como vemos em jogos como Final
Fantasy Tatics.
O MOBA (Multiplayer online battle arena) é um jogo de estratégia online onde o
jogador precisa derrota o time rival no mapa descrito no jogo com os poderes de seus
personagens. E, por ser online o jogador pode entrar em contato com diversas pessoas que
estejam jogando com o mesmo.
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Existem também dating jogos onde o personagem principal precisa conquistar um outro
personagem respondendo a perguntas e criando diáogos com eles, quando existe uma resposta
resposta incorreta ou negativa veremos expressões como raiva ou tristeza no rosto do
personagem, mas se a resposta for correta ou positivo veremos expressões de felicidade como
exemplo de linguagem não verbal.
O que estes jogos possuem em comum é a necessidade de interações sociais entre
jogadores ou personagens, ensinando de maneira indireta ao autista habilidades sociais, por
exemplo, como iniciar uma conversa ou pedir por instruções. Existem também estímulos que
são liberados em jogos de táticas onde é necessário o pensamento lógico para passar de fase
mudando o cenário do jogo, auxiliando então, em habilidades intelectuais. Utilizamos os dating
jogos também pois se trata de jogos com muitos diálogos, possuem também, expressões não
verbais auxiliando na conversação e interação entre pessoas, assim como no Moba que além de
auxiliar em habilidades intelectuais, faz com que o autista se insira com outras pessoa criando
vínculos sociais necessários usando como exemplo as amizades virtuais.
BENEFÍCIOS NEUROLÓGICOS EM JOGOS DIGITAIS
Um estudo realizado por Green e Bavelier (2003) foi criado para medir a quantidade de
itens de uma vez só e utilizaram como paradigma de rastreio de múltiplos objetos (medir o
máximo número de itens em movimentos rastreados com sucesso), neste estudo os jogadores
rastrearam em média dois itens a mais que os não jogadores. Mostrando assim, o aumento da
habilidade de rastreio.
Já para o estudo da eficiência de alocação atencional através do campo visual foi
necessário que as pessoas discriminassem de maneira rápida a localização espacial de um
estímulo previamente apresentados. O resultado mostrou que os jogadores demonstram um
desempenho superior aos não jogadores, mesmo com a adição de elementos distratores. Outros
estudos também demonstraram a efefetivação de determinados estímulos como a capacidade
de rastreio e capacidade de distribuição.
Já a investigação realizada por Castiel, Pratt e Drummond (2010) sobre a influencia da
atenção visual em jogos digitais mostram que ambos grupos possuem estrátegias similares de
processamento visual, porém, o grupo de jogadores demonstram uma capacidade de
mapeamento de estímulo-resposta mais rápida nas tarefas de atenção visual.
Dye e Bavelier (2010) investigarem os s efeitos dos video games na atenção visual
seletiva através de três testagens cognitivas, sendo elas, tarefa de campo visual, atenção
interminente e rastreio de objetos. Neste caso, os jogadores mostraram maior capacidade de
atenção visual, encontrar objetos em seu campo de visão com maior velocidade em relação aos
não jogadores. Concluíram também, que crianças que jogavam demonstraram tendência de
desenvolver capacidade de atenção além do esperado para sua idade e processo maturacional.
Indicando um possível efeito benéfico do uso de video games no desenvolvimento dos
processos atencionais.
Maclin et al (2011) demonstrou que adultos que não jogam video games, quando
expostos a jogos experimentais mostraram maior capacidade em alocar recursos atencionais e
uma tarefa de atenção auditiva. Estes dados foram observados por exame de
eletroencefalografia, que demonstraram que os jogos obtiveram efeitos positivos na atenção
auditiva.
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Dundar Lewis e Hill (2001) fizeram testes com crianças de diversas faixa etárias sobre
a habilidade de atenção alternada (alternar tarefas) e sustentada. Os testes consistiam em utilizar
alguns jogos e, após o jogo, avaliaram a maneira como as crianças atravessavam a rua. Os
resultados mostraram que as crianças que apresetaram maior desempenho nos jogos mostraram
ter mais atenção ao atravessar a rua de maneira mais segura em relação a crianças com menor
desempenho nos jogos.
Algumas das funções executivas localizadas em jogos são:
- Capacidade de panejar ações, inibir comportamento impulsivos, flexibilizar tomadas de
decisões, entre outros;
- Jogos de tiro contribuem na melhora de estratégia e planejamento;
- Jogos como Bomberman exigem um auto grau de controle inibitório motor (capacidade de
pensar antes de agir);
- Jogos do gênero MMORPG estão diretamente ligados a estes estímulos visto que o jogador
toma as ações sobre o que vestir,se e qual casa comprar, se deve casar ou não.
- Estudos mostraram que jogos de tiro em primeira pessoa auxiliam em tarefas de
flexibilidade cognitiva (habilidade de perceber que as ações tomadas não funcionam, e
reavaliar alterações, adaptando-se a novas situações), foi localizado as respostas rápidas,
necessidade de alternar entre objetivos de jogo, capacidade de inibição de comportamentos
errôneos e rápido rastreio visual e auditivo.
- Aumento da capacidade de informações processadas pela memória operacional, capacidade
de monitorar e atualizar a memória operacional em relação aos não jogadores.
Assim como, capacidade de manipular estímulos e de remover itens irrelevantes da memória
operacional.
Outro estudo relacionado a pessoas neurotípicas foi uma pesquisa realizada pela UFRGS mostra
que o jogo League of Legends, o LOL, ajuda relativamente jovens entre 14 a 21 anos a se
socializar com outras pessoas em ambientes virtuais.
BENEFÍCIOS LOCALIZADOS EM CRIANÇAS AUTISTAS
Ao lermos o livro "Autismo, Vivência e Caminhos" identificamos uma pesquisa
realizada em uma criança. Foram realizadas um total de 16 sessões onde a criança era submetida
a alguns tipos de jogos do tipo puzzle, jogo da memória, jogos do site PAPIM, entre outros.
Dentro destas sessões foi possível identificar alguns beneficios, sendo eles, a ampliação
do vocabulário, raciocínio lógico e desejo de comunicação com os outros. Houve também, o
aumento do contato ocular e do número de verbalização, algo que no começo das sessões era
realizado de maneira isolada e não interativa, a criança também foi identificada como mais
calma.
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) realizou um estudo
com três crianças tendo como objetivo identificar se jogos digitais auxiliam no vocabulário
delas, usando como critério a fala, o compreendentimento e a busca da palavra na memória. O
resultado da pesquisa é que houve o total de 94% de aproveitamento.
Nesta pesquisa acredito ser necessário destacar a seguinte menção dos pesquisadores ao
ultilizarem a frase "A exploração da realidade virtual na estimulação cognitiva dos portadores
deste transtorno se configura como de altissíma relevancia".
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS DIGITAIS EM AMBIENTE ESCOLAR
Em documentos liberados pelo Conedu (Congresso Nacional da Educação) é possível
utilizarmos os jogos digitais na educação visto que os jogos trazem diversos benefícios no
processo de aprendizagem do aluno.
Conforme Kishimoto (2000), jogos podem ajudar de diversas maneiras, sendo elas, a
afetividade, a cognição (construção de repesentação mentais), manejo de objetos e
desenvolvimento de ações sensório-motora (fisíco) e trocas interpessoais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espectro é uma condição que exige maior compreensão desde o ponto de vista
científico até o ponto vista social. Hoje, ainda existem pessoas que possuem alguns preconceitos
causados pela falta de conhecimento visto que muitas pessoas dentro do espectro precisam
recorrer a instituições especializadas para seus filhos. Este tipo de acontecimento faz com que
poucas pessoas tenham convívio com pessoas dentro do espectro e acabem tendo uma idéia
errada de como seria esta convivência e como os jogos digitais não faz com que seja necessário
algum tipo de exposição pessoal, isto auxilia a comunicação entre ambos os lados.
Ressalto então que métodos como o TEACCH ou o ABA são de extrema necessidade
para ajudar pessoas com o TEA em suas dificuldades cotidianas e ao fazermos algumas
pesquisas identificamos diversos casos onde estes métodos mostram seus efeitos positivos e
inserção na comunidade de modo geral.
Durante o estudo identificamos que este tema trata-se de pesquisas realizadas recentemente
monstrando resultados positivos em diversas áreas do cerébro humano. Porém este estudo em
momento algum possui o objetivo utilizar os jogos no lugar dos tratamentos e, sim, utilizar
como um método de apoio a mesmo. Tendo como foco os estímulos neurológicos que são
captados em alguns tipos de jogos.
Identifico, também, a necessidade de mais estudos junto a comunidadede do TEA tendo
em vista a dificuldade de acharmos estudos para jovens adolescentes. Porém, identificamos
pontos positivos como criações de jogos que ajudam as crianças a identificarem expessões
faciais, auxiliam no vocábulário e etc.
O estudo demonstra também, que, além do auxílio neurológico, os jogos podem ser
utilizados em ambientes educacionais como podemos ver em jogos como Age of Empires que
além dos estímulos localizados por ser um jogo de estratégia, também possui como base a
história mundial na criação do jogo podendo então ser ultilizados em aulas de história ajudando
inclusive, na socialização dos alunos, fazendo com que os alunos autistas possam ser inseridos
diversos grupos e trazendo vínculo com outros alunos.
Concluo este artigo com a certeza de que os jogos podem ajudar em diversas áreas,
facilitando ao professor ou profissional da saúde uma melhor comunicação com o portador do
TEA. Trazendo benefícios citados acima e ensinos cotidianos necessários como podemos ver
em jogos como The Sims onde o jogador precisa tomar sua própria decisão sendo na construção
da casa até escovar os dentes, limpar a casa, fazer sua própria comida ou procurar um emprego
e quando estas atividades não são realizadas o personagem fica com pontos negativos
demonstrando sua insatisfação. Trazendo ao profissional uma maneira simples e prática de
explicar sobre estas situações e auxiliando ao autista maior concepção de como determinadas
atitudes são necessária para si mesmo e para outros.
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RESUMO
Este artigo possui como seu principal intuito promover a reflexão sobre a inclusão de crianças autistas no meio
educacional tendo seu direito defendido na constituição brasileira conforme a Lei n° 12.764. Assim como apontar
as principais dificuldades desde o âmbito escolar até problemas de convívio social abordando sobre o quanto é
necessário um estudo amplo para descobrirmos a melhor maneira de incluirmos as crianças com espectro autista
em sociedade e novos meios educacionais que permitam tanto a escola, ao professor e aos alunos novos meios de
convivência e aceitação como um todo.
Palavras Chaves: Espectro Autista. Inclusão. Ambiente Escolar. Pedagogia Inclusiva.

ABSTRACT
This article has as its main purpose to promote reflection on the inclusion of autistic children in the educational
environment, having their right defended in the brazilian constitution according to Law No. 12.764. As well as
pointing out the main difficulties from the school environment to problems of social interaction, addressing the
need for a broad study to discover the best way to include children with autistic spectrum in society and new
educational means that allow both the school, the teacher and to students new means of coexistence and acceptance
as a whole.
Keywords: Autistic Spectrum. Inclusion. School Environment. Inclusive Education.

INTRODUÇÃO
Conforme a lei 12.764 o Art 3° - São direitos das pessoas com o Transtorno do Espectro
Autista:
IV – O acesso à educação e ao ensino profissionalizante.
Assim como no Art 7° - O gestor , ou autoridade competente, que recusar a matrícula
de aluno com o Transtorno do Espectro Autista, ou qualquer deficiência, será punido com multa
de 3 (três) a 20 (vinte) salários-mínimos.
Temos assim, exemplos de leis que zelam pela proteção dos direitos de pessoas que
possuem o TEA.
De acordo com dados liberados pelo Censo Escolar, o INEP, cerca de 105.842 alunos
com o TEA foram matriculados nas escolas em 2018, já em 2017 o número de alunos era
77.102. O aumento do índice deixa em envidência a urgência na necessidade de técnicas de
ensino e inclusão já necessitadas em anos anteriores.
Em março de 2020, o Centro de Controle e Prevenções de doenças (CDC) uma agência
do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos informou que a cada 54
pessoas 1 possui o TEA. No dia 18 de Julho de 2019 foi sancionada a lei 13.861 em que a partir
de então os censos demográficos incluirão as especialidades inerentes do Espectro Autista,
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tendo seu próximo Censo no ano de 2021. O que nos dará uma visão mais ampla dos dados em
solo brasileiro.
Porém, mesmo com a existência de leis de proteção ou dados que nos informam o
número de alunos matrículados ainda é preciso ser abordado temas que hoje são discutidos com
mais frequências, mas, que ainda é necessário a frequência de muito mais discussões sobre o
tema. Como por exemplo: Qual o dever dos pais para o auxílio da educação? Ou qual o dever
do professor para a formação do aluno? E qual o dever da escola?
Venho por meio deste artigo abordar algumas das diversas opções que temos para a
obtenção de um núcleo escolar adequado tanto para o aluno quanto à familia da criança
portadora do TEA onde haja inclusão e um ambiente aberto a novas experiências e
conhecimentos teoricos e práticos para que sempre haja novas maneiras de intervenções e
acolhimento para todos.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
O TEA conforme denominado pelo DSM-5 é uma síndrome psiquiátrica caracterizada
pelo déficit na comunicação social, presença de padrões restritivos e repetitivos de
comportamento, interesses ou atividades.
Suas características podem ser evidenciadas em crianças a partir de 3 anos e persistir até
sua vida adulta, tendo como sua principal causa o fator genético. Responsável por afetar o
processamento de informações dentro do cérebro, alterando a forma como as células nervosas
e suas sinopses se conectam e se organizam.
Para identificar a gravidade de cada pessoa, são verificados os seguintes os especiadores
de gravidade:
Nível 1= Dificuldade para iniciar interações sociais, respostas atípicas, não ter sucesso
em aberturas socias ou possuem dificuldade para trocar de atividade. Porém possuem um bom
funcionamento com apoio.
Nível 2= Apresentam nível mais grave nas relações sociais e na comunicação verbal e
não verbal, tendem a ter limitações para iniciar as interações sociais, sofrem para modificar o
foco e suas ações e possuem prejuízos sociais mesmo com a presença do apoio.
Nível 3= Possuem extrema dificuldade com interações sociais, comunicação verbal e
não verbal e exige de muito apoio substancial. Pessoas que se encontram no nível 3 geralmente
estão ligadas a deficiência intelectual, comorbidade e incapacidade nas atividades da vida
diária.
O TEA não possui cura porém possui tratamento como medicamentos em casos de
agressividade, fonoaudiólogo, Ludoterapia, análise aplicada de comportamento e grupos de
habilidades sociais.

A HISTÓRIA DO AUTISMO
Conforme o livro “Retratos do Autismo no Brasil” o autismo foi descrito pela primeira
vez em 1943 pelo médico austríaco Leo Kanner. Já em 1944 o também médico Austríaco Hans
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Asperger descreveu na Áustria os sintomas semelhantes ao de Kanner, mesmo sem nunca ter
tido quaisquer tipos de contato com o médico.
No dia 18 de outubro de 1961, no Reino Unido, a senhora Hellen Allison falou sobre
seu filho Joe em uma entrevista para o programa “Woman’s Hour”, da BBC. Mesmo o autismo
sendo praticamente desconhecido, ao término do programa o canal recebeu inúmeras cartas de
pais que identificaram características parecidas com as de Joe.
Em 1962 foi então criada a primeira associação no mundo de crianças com autismo, a
National Autistic Society. A NAS, iniciou possuindo como seus três principais objetivos: abrir
uma escola para crianças com autismo, uma residência para os adultos e criar um serviço de
informação e apoio para outros pais.
A IMPORTÂNCIA DO AMA NO BRASIL
No Brasil a primeira associação de pais de pessoas com autismo foi criada em 1983, 21
anos após a primeira associação ter sido gerada. Em São Paulo foi criado o AMA (Associação
do Amigo do Autista) e em carta publicada pela associação no Jornal Estado de São Paulo no
dia 22/10/1985 faz-se necessário destacarmos a seguinte parte:
“Olhando para o futuro de nossa associação chegamos a conclusão de que ele é tão
incerto e sombrio quanto o de nossos filhos. Pedimos socorro. E o que queremos é atenção, a
alguma ajuda para estas crianças imprevisíveis, distantes, estranhas. Precisamos do governo e
da comunidade.
Do governo pedimos o reconhecimento para nossa associação como entidade de
utilidade pública, assistência do Ministério da Saúde e da Previdência Social para um trabalho
de diagnóstico precoce e tratamento, recursos do Ministério da Educação para a formação de
classes especiais, apoio financeiro imediato a longo prazo. Não queremos funcionar apenas
como núcleo escolar e de treinamento. Temos também que partir para pesquisa, única saída
possível para mergulhar nesse mistério terrível que é o autismo.
Da comunidade, esperamos compreensão para nossos filhos que as vezes incomodam
tanto, solidariedade para com a nossa causa e ajuda financeira para levarmos adiante nossa luta.
Somos 200 mil brasileiros que estendem a mão, os 60 mil autistas, e suas famílias. Nem
tantos que seja impossível socorrer, nem tão poucos que valha a pena pensar.”
O AMA teve seus primeiros anos marcados por encontros realizados para a maior
compreensão da doença, arrecadação de verbas e recrutamento de pessoas que se solidarizaram
com a associação. 1987 teve um marco importante em sua jornada com a campanha “Você sabe
o que é autismo?” transmitido em horário nobre na rede de televisão Globo trazendo a
visibilidade necessária a causa e fazendo com que fosse possível entrar em contato com o
Governador do Planalto que logo em cedeu o uso de um terreno em Cambuci, que tinha como
objetivo ser utilizado para crianças autistas.
Em 1988 após dar início a um projeto que consistia em visitar instituições de autismo
nos Estados Unidos e Europa, foi possível identificar o método TEACH (Treatment and
Education of Autistic and Cominucation Handicapped Children) que era o mais utilizado,
surgindo assim, esperança para famílias brasileiras que descobriram um tratamento até então
não identificado em seu país. Neste ano também, foi identificado uma aproximação com outras
associações de autistas e resolveram então, fundar uma nova associação denominada de
Associação Brasileira de Autismo, o ABRA.
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Em 1989 foi realizada uma convenção na USP onde dois profissionais dinamarqueses
apresentaram técnicas a abordagem de TEACH, formas de avaliação e a importância da
atividade fisíca. E, em 1992 os profissionais Kass Ipsen e Klaus Toft Olsen após terem aceito
o convite do AMA ficaram 15 dias no país para ensinar mais questões práticas e refletir sobre
o trabalho da associação. 5 anos após a liberação do terreno cedido pelo governador nenhuma
obra havia sido iniciada. Mas graças a doações de barracas foram criadas salas de educação
físicas e oficinas que serviram como sede temporária ao AMA.
Claudia Martins, uma assistente social brasileira que trabalha com autismo na Suécia ao
vir para o Brasil e identificar apenas um texto sobre o autismo de autoria do AMA resolveu
então ajudar a associação. E, conforme prometido ao conversar com Inger Nilsso, que ensinava
a abordagem de TEACH à professores de crianças com autismo, a mesma passou a ministrar
um curso de 3 dias em São Paulo, o curso foi bancado por conta própria.
No dia 06 de abril de 2000 foi inaugurado o Centro de Reabilitação Infantil, fazendo
possível a construção de uma sala modelo com o ABA, que nesta época passou a ser mais
valorizado e evidenciado como método de tratamento, os seguintes anos foram focados em
aprendizados sobre esta nova técnica.
Em 2005 foi publicado a sentença judicial para uma ação movida pelo Ministério
Público em 2000, que determinava que o governo do Estado garantisse o tratamento
especializado para pessoas com autismo, diretamente por seus órgãos ou entidades privadas
dentro de prazo de 30 dias após os responsáveis entrarem em contato com um pedido ao
Secretário do Estado da Saúde. O descumprimento da lei geraria uma multa de R$ 50.000,00
ao dia.
TRATAMENTOS
Durante os estudos podemos perceber o quanto o acesso à informação foi demorado
fazendo com que os métodos de ensino ou diagnóstico tenham pouco tempo de utilização no
Brasil fazendo com que muitas pessoas não fossem diagnosticadas em sua infância e obtendo
seu diagnóstico tardiamente, assim como a dificuldade do profissional na área da saúde para
identificar o espectro em seus pacientes, devido à falta de qualificação técnicas. Como a lei
13.861 foi sancionada apenas em 2019 não existe um número exato de casos, deixando em
evidência o atraso do Brasil em relação a outros países. Mesmo com estas dificuldades
houveram estudos embasados no auxílio para estas crianças sendo sempre necessário ressaltar
que cada pessoa possui uma necessidade diferente.
Um dos métodos mais utilizados chama-se terapia ABA, abreviação de Applied
Behavior Analysis também conhecida como Análise do Comportamento Aplicada. Esta terapia
envolve uma avaliação inicial que fará o profissional elaborar o plano de intervenção individual,
mostrando ao paciente e a sua família onde está o déficit e então é iniciado o plano de ação feito
no intuito de redução destes déficits. Esta terapia só pode ser aplicada através de um psicólogo,
fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais e pedagogos.
Mesmo com a lei 12.764 instituída ainda existem uma grande dificuldade para familiares
localizarem escolas devidamente estruturadas para seus filhos e acabam recorrendo a
instituições especializadas.
Segundo o Dr. José Luiz Setubal, médico pediatra, existem tratamentos utilizados no
auxilio destas crianças, sendo eles:
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•Terapia ocupacional – Ensina habilidades da vida diária, desenvolvendo suas
habilidades motoras como se vestir, comer por conta própria ou melhorar o equilíbrio e
concentração.
Sendo responsável também por ensinar as pessoas a lidar com as outras em novas
pessoas ou novas situações.
• Fonoaudiologia – Este tratamento consiste em ajudar nas habilidades de comunicação
de acordo com a necessidade individual, podendo ensinar as pessoas a entender e usar palavras
para: pedir ajuda, perguntar e resolver questões, começar, parar ou se preservar em uma
conversa e etc.
•Terapia Comportamental onde se é utilizado o método ABA citado anteriormente
auxiliando na compreensão, estar preparado para a escola ou trabalho, identificar gatilhos e etc.
DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa possui o caráter exploratório tendo como seu principal objetivo
analisarmos os meios e tratamentos utilizados no Brasil e no mundo e assim questionarmos
como inseri-los no meio educacional. Trazendo assim, inclusão ao aluno portador do TEA a
escola e logo em seguida em seus meios sociais futuros.
Os dados utilizados neste estudo vêm por meio de dados oficiais devidamente
localizados nas referências, notícias jornalísticas e artigos científicos também foram utilizados.
Foram focados também o livro Retratos do autismo no Brasil de Ana Maria Melo, Inês
Dias e Meca Andrade e na Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência e a lei de
Amparo do Autismo.
Identifico que ao matricular seus filhos em escolas é necessário a realização de um
comitê que identifique as necessidades dos alunos excepcionais fazendo um plano de educação
individual (IEP) com a ajuda do aluno, pais ou responsáveis.
Porém mesmo com leis inclusivas ou tratamentos devidamente comprovados ainda
vemos um certo receio por parte das escolas em aceitar estes alunos. Existem diversas razões
para este receio tendo o seu principal o medo de não ter a escola preparada para seu
recebimento, a aceitação de outros alunos perante ao mesmo ou inclusive uma visão errada
sobre a criança devido à falta de informações pensando na mesma como birrenta, mimada,
estranhas e etc. Obrigando com que os pais destas crianças coloquem elas em instituições
especializadas.
Existe também estereótipos instaurados como xingamentos ao serem chamados de
retardados, débil metais e etc. Onde podemos ver o preconceito instaurado diretamente na
sociedade de modo geral. E, informações falsas como vacinas, alimentos ou falta de afetos dos
pais não contribuem para que esta visão possa ser alterada.
Mesmo não tendo todas as informações sobre o TEA acredito que temos o suficiente
que mostram as características de pessoas com o espectro fazendo com que seja possível o
entendimento e a normatização de determinadas ações do mesmo, como seus movimentos
estereotipados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Localizo a necessidade de uma colaboração entre os setores de saúde, educação e claro
o familiar para a complementação de ideias, assim como a implantação das mesmas e de
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métodos já desenvolvidos, além de uma luta constante para que seus direitos sejam respeitados
e valorizados.
Da escola é necessário o comprometimento e execução da inclusão, trazendo a seus
profissionais as qualificações necessárias, execução não apenas de métodos de auxílio ao
tratamento como também a importância da fazer os demais alunos o aceitarem e identifica-los
como um de nós para que além da inclusão os demais alunos a necessidade de um tratamento
igualitário e assim ajudar a cessar os estereótipos negativos apresentados durante muitos anos
pela sociedade.
Podemos perceber que o processo de entendimento e geração de leis que auxiliam a
visibilidade e necessidades de pessoas com o espectro foram implantadas a pouco tempo e por
ser algo novo não tivemos tempo para ver o efeito destas medidas, sendo necessário a execução
da mesma.
Vimos também a importância da intercomunicação entre os setores públicos e privados
se fazendo necessário entre os setores de saúde e de educação junto também ao núcleo familiar
da criança visto que muitas vezes o diagnóstico é identificado junto ao setor privado. Pois tendo
esta intercomunicação será possível a inserção do aluno na escola pública auxiliando na
execução dos deveres e direitos desta criança trazendo-a ao ambiento educacional e social
fazendo com que se torna possível inclusive um melhor desempenho futuramente em ambientes
de trabalhos e etc.
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RESUMO
Este artigo foi realizado para promover o entendimento do TEA desde o ponto de vista neurológico, fazendo
possível entendermos áreas que precisam de apoio e o motivo pelo qual este apoio é necessário, entendermos as
células tronco para que assim possamos chegar ao objetivo final que será verificarmos o tratamento do TEA com
células tronco e como este tratamento pode auxiliar a vida do paciente desde o ponto de vista social e intelectual.
O artigo foi realizado de maneira em que todos possam ler e compreender as áreas e função do cerébro e como o
TEA altera o desenvolvimento das áreas apresentadas.
Palavras-chave: TEA. Células Tronco. Tratamento.

ABSTRACT
This article was carried out to promote the understanding of ASD from the neurological point of view, making it
possible for us to understand areas that need support and why this support is needed, to understand stem cells so
that we can reach the final goal that will be verifying the treatment of ASD with stem cells and how this treatment
can help the patient's life from a social and intellectual point of view. The article was written so that everyone can
read and understand the areas and function of the brain and how the TEA alters the development of the areas
presented.
Keywords: TEA. Stem Cells. Treatment.

INTRODUÇÃO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
O TEA (Transtorno do Espectro Austista) foi inicialmente descrito pelo Dr Kanner, no
ano de 1943, e, vem sendo estudado desde então.
Dr Kanner ao observar 11 crianças relatou o que chamou de "disturbio inato do contato
afetivo". Informou também que as crianças possuiam resistencia a mudanças e/ou insistencia
na mesmisse, usando como exemplo o fato de exigirem de seus pais que fosse feito o mesmo
percurso de suas casa até a escola ou de suas casa até a igreja e vice-versa, e, ficavam
perturbadas caso houvesse alguma alteração no percurso, ficavam em panico caso encontrassem
algo fora do lugar em sua sala, e, também, havia o fato de serem muito rígidas sobre suas roupas
ou alimentação. Verificou também, a existencia de alguns comportamentos motores sem
propósitos como balançar o corpo, andar na ponta dos pés e sacudir as mãos (estereotipias).
Mencionou que, quando a linguagem se desenvolvia por completo era anormal, como não
conseguir a entonação adequada a sua fala, apresentavam eco na linguagem (ecolalia) ou
confundiam os pronomes pessoais.
Para Kanner, o diagnóstico consistia em dois fatores essenciais, sendo eles, o isolamento
social, os comportamentos anormai e a insistencia na mesmas coisas.
Em 1970 houve um consenso de que o autismo seria caracterizado por (1) déficit no
desenvolvimento social de um tipo muito diferente em comparação ao das crianças sadias; (2)
déficits na linguagem e em habilidades de comunição; (3) resistencia a mudança e insistencia
na mesma coisa, e, (4) início nos primeiros anos de vida.
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Para o Dr Kanner, crianças com autismo possuíam uma inteligencia "normal". Hoje os
estudos mostram que muitas crianças possuem uma deficiencia intelectual (QI aixo de 70).
Porém, existem pessoas denominadas como savants (sábios autistas), eles possuem habilidades
como cálculos matemáticos, músicas e habilidades visuoespaciais.
CAUSAS DO AUTISMO
A ou as causas do autismo ainda não foram identificadas, mas, a maioria dos casos estão
diretamente ligados a questões genéticas.

ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DO AUTISMO
Estudos de neuroimagem da estrutura e da função do cerébro identificaram diferenças
na amígdala (a amígadala é necessária para a aprendizagem emocional) e no tamanho do
cerébro (parece aumentar dos 2 aos 4 anos) com o crescimento desacelerado após este período,
no fim da adolescencia o cerébro fica um pouco maior. Um dos achados na ressonancia nuclear
magnética funcional (RNMF) mais bem replicado provem do nosso grupo, quando observamos
que uma parte da superfície ventral do lobo temporal (O giro fusiforme. Sendo o lado esquerdo
responsável por reconhecer características faciais em objetos que podem ou não ser reais e o
lado direito tem a função de identificar se o objeto é real ou não) era hipoativado durante a
tarefa de percepção do rosto.
- Bases neurpatológicas
Foram localizadas anomalias anatomicas na parte inferior do cerébro. Willians et al
notavam o aumento da densidade celular no cerébro ,Ritvo et al registrou a diminuição do
número de células de Purkinje (Sua função consiste em transmitir impulsos nervosos até o
cerebelo) no vermis nos hemisférios cerebelosos, Bauman localizou o aumento da densidade
celular e a diminuição do volume celular bilateralmente no hipocampo, subículo, no cortéx
entorrinal, partes da amígdala, no corpo mamilar e no núcleo medial. Os estudos concluiram
que as mudanças encontradas eram compatíveis com uma condição pré-natal no
desenvolvimento de proporção do sistema límbico, que é responsável por coordenar as
atividades sociais que possibilitam a manutenção da espécie através de sua vida em sociedade,
emoções e sentimentos só são possíveis graças ao sistema límbico, e circuitos celulares
aproximadamente 30 semanas da gestação.
- Bases da neuroimagem
Neste caso os estudos são divididos em duas áreas, a estrutural e a funcional. A estrutural
tem como sua função observar diferenças na anatomia cerebral de uma pessoa neurotipica em
relação a uma pessoa com autismo. Neste caso, a RM (Ressonancia magnética) revelaram
inúmeras anomalias, embora nenhuma delas seja considerada específica ou patogonomica, em
sua grande maioria são obserevadas alterações cerebelares que envolvem o cerebelo como um
todo, incluindo o vermis cerebelar e, envolve perda neuronal, embora os lobos VI e VII ou o
vermis tenham sido envolvidos isoladamente.
Autores como Egaas at el observaram outras anomalias estruturais, que incluem a queda
de volume pariental bilateral e o adelagaçamento da parte supererior do corpo caloso, no
contexto de atrofia no local onde se encontra as fibras cordais. O adelgaçamento da parte
posterior do corpo caloso e a atrofia cerebelar são frequentemente encontrados na RM de
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crianças com autismo. Também foram localizadas alterações estruturais como a agenesia da
parte da oliva superior, digenesia do núcleo facial, diminuição de neuronios de Purkinje,
hipoplasia do tronco cerebral e parte superior do cerebelo e o incremento da densidade neuronal
da amígdala.
Piven at al encontraram o incremento do volume cerebral nas pessoas com autismo ,
tanto nas imensas massas cerebrais quanto ao tamanho dos ventrículos.
As técnicas funcionais são feitas para examinar a atividade cerebral como um todo, ou
a atividade específica de vias bioquímicas ou áreas do cerébro. A SPECT (Tomografia
computadorizada por emissão de fotón único) foi um estudo realizado em 23 crianças com o
intuito de verificar o fluxo cerebral e o papel de alguns neurotransmissores. Ryu at el encontrou
em 20 de 23 pacientes alterações na perfusão cerebral devido a diminuição da mesma,
localizado nos hemiférios cerebrais, nó tálamo, nos ganglios da base e nos lobos parientais,
superior e tempora.
Deve-se levar em consideração que em todos esses casos a RM não mostrou nenhuma
anormalidade associada ao autismo.
Os estudos com o PET (Tomografia por emissão de pósitrons) com pessoas autistas
foram localizados excrimentos na utilização global basal da glucosa cerebral, principalmente
nos núcleos basais e lóbulos frontal, temporal e parietal, porém, não foram localizadas
diferenças significativas. Outro teste foi realizado com o PET, no qual 5 indivíduos do sexo
masculino com alto nível funcional e autismo foram comparados a um grupo controle
apresentou dominancia hemisfeérica inversa durante a estimulação auditiva verbal, tendencia a
diminuição da ativação do cortéx auditivo durante a estimulação auditiva, ativação cerebelar
também diminuiu durante a percepção auditiva não verbal, com todas as implicações que esses
achados tem sobre a linguagem e sua terapia no transtorno autista.
A RMF possui o mesmo meiodas técnicas anteriores, mas, com maior resolução espacial
e temporal. Estudos com pessoas autistas realizados por Baron-Cohen et al mostram que ao
realizar interferencias mentais sobre os olhos (Teoria da mente), há uma ativação das regiões
frontotemporais, mas, não da amígdala. A ERM é utilizada para estudar alterações metabólicas
no cerébro de pessoas com diversas doenças. No caso do autismo é feito um estudo metabólico
dos hemisférios cerebelosos, indicando a existencia de uma diminuição significativa da
contração.
DESENVOLVIMENTO
CÉLULAS TRONCO
Células tronco são células que possuem a capacidade de recompor tecidos danificados,
podendo auxiliar em diversos tipos de tratamentos.
Existem dois tipos dede células tronco, sendo elas células extraídas de tecidos maduros,
como cordão umbilical ou a medula ossea , são mais especializadas e dão origem a apenas
alguns tipos de tecidos no corpo. As células tronco embrionárias, apresentam a capacidade de
formar qualquer tecido no corpo. Seus tipos são:
-Totipotentes
São células com potencial para se tornarem tanto células do corpo, quanto para
formarem tecidos extra-embrionários, são células que dão origem ao embrião no início da
gestação.
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-Pluripotentes
São células capazes de se tornarem qualquer tecido do corpo, são encontradas no
embrião em fases iniciais da formação.
-Multipotentes
São células tronco adultas, que perdem o potencial de se tornar qualquer tipo de célula,
elas são encontradas em muitos tecidos do corpo.
TRATAMENTO DO AUTISMO COM CÉLULAS TRONCO
Existem alguns métodos ultizados para o autismo como intervenções comportamentais
que incentivam a interação social e melhoram a qualidade de vida dos pacientes, em método
muito conhecido e utilizado é o método ABA, terapias com animais ou musicoterapia também
mostram melhoras no quadro do paciente.
Neste artigo focaremos nos estudos das células tronco sendo utilizadas como método de
tratamento, mais especificamente, falaremos das células pluripotentes induzidas ou iPS
(Induced Pluripotent Stem Cells) que teve seu início em 2006 pelo pesquisador Shynia
Yamanaka, onde foram reprogramadas células da cauda de um camundongo e as mesmas
voltaram a se comportar como células tronco. Em 2007 foram produzidas as iPS humanas e
desde então ela é a principal fonte de células para a reprogramação celular.
Yong-Tao Lv e colaboradores investigaram a segurança e eficácia do transplante
combinado de células humanas mononucleares do sangue do cordão (CBMNCs) e célulastronco mesenquimais derivadas do cordão umbilical (UCMSCs) no tratamento de crianças com
autismo. Foram realizados experimentos em 37 crianças de 3 a 12 anos. Neste estudo houve a
comparação da eficácia terapeuticas de tres grupos sendo eles o transplante CBMNCs com
terapia de reabilitação, o transplante combinado de CBMNCs e UCMSC com terapia de
reabilitação sozinha. Os pesquisadores concluíram com os estudos que CBMNC e UCMSC
podem melhorar alguns sintomas comportamentais, respostas visuais, emocionais e
intelectuais, medo ou nervosismo, comunicação não verbal, comportamentos estereotipados e
hiperatividade, demonstrando um risco-benefício favorável visto que houveram alguns
pacientes com febre baixa sendo resolvidos sem a necessidade de alguma intervenção médica
especial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos estudos realizados para a formação deste artigo fica fácil entendermos
que os estudos relacionados a autismo ou métodos de apoio são estudos recentes e por isso não
existe uma base estabelecida para termos certas respostas.
Trata-se de um transtorno sem respostas sobre sua causa, porém, já existem métodos de
auxílio ou tratamentos promissores e devidamente executado por profissionais da área.
Os estudos de células tronco também é algo muito recente mas com respostas positivas
e devidamente executadas. Necessitamos mais bases de estudos e mais testes porém o caso
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apresentado neste artigo faz com que este artigo possa ser finalizado de maneira positiva e
esperançosa.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo compreender o fenômeno do consumo alimentar sustentável no Brasil, desde
sua definição, o que caracteriza sua sustentabilidade os fatores que levam os indivíduos a escolherem produtos
sustentáveis, as diferenças percebidas entre as diversas macroregiões do país entre as diferentes classes sociais,
gênero e classes etárias. A metodologia empregada foi a revisão bibliográfica nas bases de dados científicas
nacionais, tendo sido utilizados artigos científicos, dissertações, teses, abrangendo um período de dez anos de
publicação, desde o ano de 2007 até 2017. Apesar do número reduzido de publicações analisadas, foi possível
verificar desigualdades sociais no consumo de alimentos considerados saudáveis ainda associado às camadas
sociais mais favorecidas da sociedade brasileira, bem como, o crescente aumento da parcela de consumidores
vegetarianos ou veganos. Os estudos avaliados permitiram verificar barreiras para o consumo sustentável, como a
facilidade do fastfood e alto custo dos produtos orgânicos no varejo. Entretanto, fatores como a preocupação com
a saúde, a existência de cerfificação para produtos orgânicos e estímulo à economia local, possibilitam o aumento
da demanda pelo consumo alimentar sustentável no Brasil.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Consumo. Alimentação.

ABSTRACT
This paper aims to understand the phenomenon of sustainable food consumption in Brazil, since its definition,
which characterizes its sustainability factors that lead individuals to choose sustainable products, perceived
differences between the various macroregions of the country between different social classes, gender and age
groups. The methodology used was the bibliographic review in the national scientific databases, using scientific
articles, dissertations, thesis, covering a period of ten years of publication, from 2007 to 2017. Despite the small
number of publications analyzed, it is possible to verify social inequalities in the consumption of foods considered
healthy still associated with the most favored social background of Brazilian society, as well as the increasing of
the portion of vegetarian or vegan consumers. The evaluated studies allowed to verify barriers for the sustainable
consumption, as the facility of the fastfood and high cost of the organic products in the retail. However, factors
such as concern for health, the existence of certification for organic products and stimulation of the local economy,
make it possible to increase the demand for sustainable food consumption in Brazil.
Keywords: Sustainability. Consumption. Feeding.

INTRODUÇÃO
A problemática ambiental constitui uma séria ameaça a manutenção dos ecossistemas,
sendo que, elementos como a produção de lixo, a contaminação dos recursos hídricos, o
desflorestamento, o aquecimento global, a redução da biodiversidade, elementos que ocasionam
redução do capital biopsicossocial, afetando principalmente as camadas sociais menos
favorecidas da sociedade.
Na contemporaneidade o consumo sustentável configura como alternativa a ruptura
entre sociedade e ambiente, com objetivo de minimizar os impactos socioambientais e repensar
a necessidade precípua do consumo, e até mesmo, sua negação.
De acordo com Hamza & Dalmarco (2012), o consumo denominado consciente possui
diversas perspectivas financeira com possibilidade de diminuição do consumo ocasionar crises
econômicas, a perspectiva sociocultural em que o consumo permite distinção entre os
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consumidores garantindo assim, identificação social, além da perspectiva da saúde em que o
excesso de consumo pode afetar física e psicologicamente os indivíduos.
Ainda sobre a perspectiva sociocultural cabe citar Mutz (2014) que descreve o
consumidor como aquele que realiza compras como meios de investir sobre si mesmo e que o
fazem como sujeito.
Numa perspectiva mais negativa, Silva (2012) aponta a necessidade de mudança nos
padrões de consumo, devido ao crescente impacto ambiental sobre os recursos naturais,
notadamente em relação aos artigos de luxo e descartáveis, ocasionando também agravamento
social.
Nesse sentido, Mutz (2014) também considera a dimensão impactante do consumo e
destaca a necessidade de adoção de meios para minimizar o esgotamento dos recursos naturais,
bem como, desigualdade entre os diferentes grupos sociais.
Cabe conceitualizar portanto, consumo sustentável ou consciente, sendo que para
Hamza e Dalmarco (2012), consiste naquele que satisfaz necessidades humanas presentes,
garante qualidade de vida e é transgeracional, levando em conta as gerações futuras. Para
Capelini (2007), o consumo sustentável ultrapassa a questão da escolha de determinados
produtos considerados sustentáveis, envolve o debate sobre o consumo atual, bem como a
possibilidade de simplesmente não consumir.
A diferença entre consumo sustentável e o chamado consumo verde reside no fato de
que o consumo verde está estruturado na questão da evolução tecnológica, ou seja, produtos
com valor ambiental agregado, ao passo que o consumo sustentável questiona a necessidade de
consumo. Enquanto uma modalidade centra-se numa classe de consumidores a outra questiona
a importância ou não do consumo (CAPELINI, 2007).
Sendo assim, pode-se considerar o consumo sustentável como ferramenta para
minimizar a problemática ambiental, cabendo ao consumidor papel relevante nessa mudança
de paradigma. Convém, portanto, focar numa dimensão consideravelmente importante o
consumo alimentar sustentável, particularmente o consumo alimentar sustentável no Brasil.
A sustentabilidade do consumo alimentar para Aciolly (2009) relaciona-se às escolhas
humanas em equilíbrio com a questão ambiental, apontando a importância de fatores culturais
na construção desse consumo, a partir dos hábitos alimentares, os determinantes culturais desde
o desjejum ao jantar. No espaço escolar por exemplo, o consumo alimentar sustentável poderia
melhorar as condições nutricionais dos educandos, favorecendo o desenvolvimento físico e
desempenho escolar adequado, podendo a escola participar como veículo promotor na
construção de hábitos alimentares saudáveis e que promovam a sustentabilidade ambiental
cultural e econômica (ACIOLLY, 2009).
Em relação ao aspecto educativo do consumo alimentar sustentável no Brasil, Triches
(2015), ao analisar a sustentabilidade no contexto da alimentação escolar em Dois Irmãos RS,
aponta a importância dessa educação alimentar sustentável possibilitar que os educandos
desenvolvam escolhas acertadas. A autora Triches (2015), argumenta que a alimentação no
espaço escolar ainda garante ao Estado promover uma política de consumo alimentar
sustentável, ainda pelo fato dos educandos na maioria crianças, serem influenciados e de os
hábitos de consumo alimentar estabelecidos na infância originarem modelos de consumo
alimentar, no caso sustentáveis, mais facilmente mantidos na fase adulta.
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O espaço escolar visando o empoderamento do consumidor, no aspecto do consumo
alimentar sustentável também é corroborado por Morgan e Sonnino (2007) que avaliaram os
programas de alimentação escolar da Itália e Reino Unido, e chegaram à conclusão de que antes
de garantir o poder de escolha do futuro consumidor é necessário garantir o poder de
informação, que deve além de garantir informações sobre saúde, deve informar sobre a cultura
alimentar e produção local, alguns pilares do consumo alimentar sustentável.
No Brasil, o Programa Nacional de Alimentação Escolar criado pela lei 11.947/2009,
incentiva a promoção do consumo alimentar valorizando a cultura e desenvolvimento agrícola
local.
Inapropriado seria ao analisar o consumo alimentar sustentável no Brasil, não mencionar
o consumo de alimentos orgânicos que aqui, a exemplo de outros países, a produção é
certificada através de selos de produção orgânica, emitidos por certificadoras nacionais como
IBD (Instituto Biodinâmico) ou certificadoras internacionais como a francesa ECOCERT
dentre outras.
Produção orgânica consiste na utilização de controle biológico de pragas, qualidade
preservação do solo, não utilização de promotores de crescimento sintético, visando à
preservação do bem-estar humano e integridade ambiental. (SANTOS et al, 2014).
De acordo com pesquisa realizada por Trevizam e Casemiro (2009) sobre o consumo de
produtos orgânicos em Vitória da Conquista- BA mulheres apresentam mais influência na
compra e consumo de alimentos orgânicos que os homens, e que o fator mais importante para
a compra é a saúde, tendo aspectos ambientais e sociais relacionados papel secundário. Este
último fator também foi corroborado pela pesquisa de Rodrigues et al (2009) ao analisar as
atitudes e os fatores que influenciam o consumo de produtos orgânicos no varejo, verificaram
que os consumidores buscam o consumo de orgânicos tendo como premissa a preocupação com
a saúde, a percepção de qualidade oferecida pelo produto, teor nutricional, e palatabilidade.
A percepção dos consumidores brasileiros em relação aos alimentos certificados foi
estudada por Hamza e Dalmarco (2012), que identificaram a mídia como veículo de
disseminação de informações apropriadas para a construção de hábitos de consumo sustentável,
ao debater questões como responsabilidade socioambiental e economia ambiental.
Ao tratar do tema consumo alimentar sustentável cabe citar os consumidores veganos,
que adotam um estilo de vida que além de não consumirem produtos de origem animal, também
não consomem nenhum produto que seja testado em animais (TRIGUEIRO, 2013;
TAFFAREL, 2012).
Para Judge e Wilson (2015), o estilo de vida vegano favorece o meio ambiente,
proporciona bem-estar físico e emocional pela atitude pró-social e cooperativa, criando uma
cultura pacifista e harmônica. Em relação a aspectos de saúde em particular o consumo
alimentar vegano, possibilita redução na probabilidade de cânceres como próstata e mama,
irregularidade menstrual e redução da probabilidade de mal de Parkinson (GOVINDJI, 1999;
MCCARTY, 2001; SANJOAQUIN et al., 2003; TONSTAD, 2009; TANTAMANGOBARTLEY, 2016).
Do ponto de vista ambiental o consumo alimentar vegano reduz as emissões de gases
causadores do efeito estufa durante a produção agrícola, pois a fermentação entérica dos
ruminantes é reconhecidamente grande emissor de gases (RISKU-NORJA; KURPPA;
HELENIUS, 2009; SCARBOROUGH et al., 2014).
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Para Bossel (1999 apud Paulista, 2008)) a perspectiva psicológica está inserida na
questão da sustentabilidade, haja vista, os subsistemas que se relacionam intrinsecamente,
considerando, portanto, as dimensões ambiental, econômica, social, política e psicológica e a
Psicologia constitui uma ciência com grande possibilidade de contribuição para o
desenvolvimento sustentável.
Kanan (2011), corrobora tal perspectiva ao colocar como uma das contribuições da
Psicologia a questão da problematização do consumo, das diferenças de consumo entre as
diferentes classes sociais e novos modelos de economia e organização do trabalho.
Diante da existência de grave crise ambiental caracterizada por significativo impacto
sobre os recursos naturais, os quais são reconhecidamente finitos e diante da necessidade de
repensar sobre o significado e importância da alimentação para o processo de sustentabilidade,
e manutenção da vida cumpre analisar o consumo alimentar sustentável no Brasil, haja vista,
portanto, a grande relevância do tema.
DESENVOLVIMENTO
A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico nas bases SCIELO
Scientific Eletronic Library Online e Google Scholar de artigos, dissertações e teses em língua
portuguesa e inglesa, publicados no período de 2007 até 2017, e que abordaram o tema do
consumo alimentar sustentável tendo por critério escolha de palavras-chave ou expressões
relacionadas ao tema como sustentabilidade alimentar, consumo alimentar sustentável,
consumo orgânico, consumo verde e consumo consciente, efetuando-se o devido fichamento
do material lido, para organização dos dados. Também foram utilizados dados estatísticos da
pesquisa de orçamento família (POF, 2009) produzida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) a fim de comparar com os dados oficiais, bem como dados sobre a
cadeia produtiva alimentar disponibilizados através de pesquisas do SEBRAE (Serviço
Brasileiro de apoio às pequenas e microempresas).
O material foi analisado de acordo com os objetivos da pesquisa, identificando-se
semelhanças ou divergências sobre o tema de consumo sustentável alimentar entre os autores,
assim, foram confrontadas diferentes perspectivas.
Através de busca nas bases científicas SCIELO- Scientific Eletronic Library Online e
Google Scholar foram encontrados e analisados vinte e três trabalhos, publicações em português
e inglês, e todas tiveram como palavra-chave utilizadas na busca nas bases de dados SCIELOScientific Eletronic Library Online e Google Scholar, os termos sustentabilidade alimentar,
consumo alimentar sustentável, consumo orgânico, consumo verde.
Dentre os trabalhos analisados onze são artigos publicados em revistas científicas
nacionais, 8 artigos em revistas científicas estrangeiras, um ensaio, duas dissertações de
mestrado e uma tese de doutorado. A publicação mais antiga, um artigo de 2007 e a mais recente
também um artigo publicado em 2017. Apesar das palavras-chave adotadas, verificou-se que o
assunto abordado, em alguns casos estava relacionado a questões como consumo alimentar
vegano e ou vegetariano, impactos ambientais causados pelo tipo de dieta. Nenhum dos artigos
foi desconsiderado porque após leitura verificou-se a pertinência com o tema de pesquisa
proposto.
No quadro 1, são indicadas as características dos trabalhos analisados, como ano de
publicação, e título no período de 2007 a 2017.
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Quadro 1 - Características dos trabalhos científicos analisados publicados no período de 2007 a 2017.

Ano e autor (es)

Título e objetivo(s)
Título: Potencialidade e aplicação da prevenção de resíduos de
embalagens: abordagem sobre o projeto do produto e o consumo.

2007
Objetivo: Discutir sobre o Consumo sustentável relacionado à
alimentação e o desperdício de embalagens relacionadas.
CAPELINI, M.
2007

MORGAN, K;
SONNINO, R.
2009

ACIOLLY, E

Título: Empowering Consumers: The Creative Procurement of School
Meals in Italy and the UK.
Objetivo: Empoderamento dos consumidores de alimentos a partir de
experiências desenvolvidas em refeições escolares no Reino Unido e
Itália.
Título: A escola como promotora da alimentação saudável.

Objetivo: Debater sobre o consumo alimentar sustentável nas escolas,
suas perspectivas.
Título: Dietary choices and greenhouse gas emissions - Assessment of
impact of vegetarian and organic options at national scale.

2009
Objetivo: Questionar o tipo de dieta alimentar e consequente emissões
RISKU-NORJA, de gases do efeito estufa.
H
et al
Título: Atitudes e fatores que influenciam o consumo de produtos
orgânicos no varejo.
2009
RODRIGUES
R.R

Objetivo: Avaliar o consumo de produtos orgânicos na cadeia, os
fatores que possibilitam seu desenvolvimento.
Título: Vegetarianismo além da dieta: Ativismo vegano em São Paulo.

2010
NUNES, E. L. M.

Objetivo: Discutir o ativismo vegano em São Paulo, além de dieta
alimentar vegetariana estrita.

98

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

Título: Global food losses and food waste – extent, causes and
prevention. Food and Agriculture Organization of the United Nations
2011
Objetivo: Discutir sobre o desperdício alimentar e causas para sua
GUSTAVSSON, prevenção
J.; et al
2012

Título: Veganismo e libertação animal. Um estudo etnográfico.

FERRIGNO, M.V. Objetivo: Estudo antropológico sobre o estilo de vida vegano, e os
direitos dos animais.
2012
HAMZA, K. M; Título: Contabilidade e Sustentabilidade
DALMARCO
D.A.S.
Objetivo: Discutir sustentabilidade geral inclusive alimentar.
2012

Título: Consumo consciente: o ecocapitalismo como ideologia.

SILVA, M.G et al Objetivo: Discutir sobre o consumo alimentar consciente, levando em
conta pressupostos da economia de mercado.
2012
TAFFAREL, J.
A. S.

Título: Desenvolvimento de alimentos veganos tipo “queijo” e tipo
“requeijão”
Objetivo: Discutir sobre o consumo alimentar vegano.

2013

Título: Quintais produtivos: contribuição à segurança alimentar e ao
desenvolvimento sustentável local na perspectiva da agricultura familiar
(O caso do assentamento Alegre, município de Quixeramobim, CE)

CARNEIRO,

Objetivo: Discutir sobre a sustentabilidade alimentar local a partir de um
estudo de caso de um assentamento agrícola no Ceará.

M. G. R et al
2013

Título: Pegada hídrica dos consumidores vegetarianos e não
vegetarianos.
Objetivo: Analisar o impacto ambiental do consumo alimentar
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MARACAJA,

vegetariano e vegano.

K.F.B et al

Título: Consumo, ética e natureza: o veganismo e as interfaces de uma
política de vida.
2013
Objetivo: Discutir sobre o consumo alimentar vegano e sua interface
política-militante.
TRIGUEIRO, A.
Título: Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no
Brasil: Consumo de alimentos: implicações para a produção
agropecuária.
2014

Objetivo: Reflexão sobre as diferentes perspectivas da sustentabilidade
agrícola no Brasil.

EMBRAPA
Título: Eatting patterns, diet quality and energy balance: A perspective
about applications and future directions for the food industry.
2014
Objetivo: Padrões de consumo alimentar, qualidade da dieta e questões
mercadológicas sobre a indústria alimentar
LAYMAN, D.
Título: O discurso do consumo consciente e a produção dos sujeitos
contemporâneos do consumo.
2014
Objetivo: Discutir sobre o consumo Consciente, e sobre o papel do
consumidor na sociedade contemporânea.
MUTZ, A.S.C.
Título: Avaliação da inserção de alimentos orgânicos provenientes da
Agricultura Familiar na alimentação escolar, em municípios dos
territórios rurais do Rio Grande do Sul.
2014

SANTOS, F et al

Objetivo: Analisar um o consumo de alimentos orgânicos em escolas
rurais de municípios gaúchos.
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Título: Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish- eaters,
vegetarians and vegans in the UK
2014
Objetivo: Discutir sobre dieta e emissão de gases dos efeitos estufa.
SCARBOROU
G H, P.
2015

Título: Vegetarian Utopias: Visions of dietary patterns in future
societies and support for social change.

Objetivo: Questionar os padrões de consumo alimentar e debater sobre
JUDGE, M, o estilo de vida vegetariano.
WILSON, M. S.
Título: Promoção do consumo alimentar sustentável no contexto da
alimentação escolar.
2015
Objetivo:
escolas.

Discustir sobre consumo alimentar sustentável nas

TRICHES, R. M.
2016

Título: Are strict vegetarians protected against prostate cancer?

TANTAMANGO
Objetivo: Discutir sobre o consumo alimentar isento de proteína animal
BARTLEY, Y et e possibilidade de proteção ao câncer de próstata.
al
2017
RIBEIRO, H.

Título: Alimentação e Sustentabilidade.
Objetivo: Analisar a questão alimentar e sua sustentabilidade ambiental
e social.

Os resultados da revisão bibliográfica sobre consumo alimentar sustentável no Brasil
indicaram um número reduzido de artigos, teses e dissertações sobre o tema. As publicações de
artigos ou teses mencionam a pesquisa de orçamento familiar POF produzida pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2008- 2009 como referencial, pois a
análise produzida em média a cada sete anos pelo órgão norteia o delineamento do hábito de
consumo do consumidor brasileiro. Foram vinte e três trabalhos analisados, algumas
publicações em inglês, e todas tiveram como palavra- chave utilizadas na busca nas bases de
dados SCIELO- Scientific Eletronic Library Online e Google Scholar, os termos
sustentabilidade alimentar, consumo alimentar sustentável, consumo orgânico, consumo verde.
Os resultados da revisão bibliográfica demonstraram um número reduzido de estudos
de artigos a teses sobre o tema, verificando-se menor número de publicações entre os anos de
2016 e 2017, um artigo para cada ano e maior número de publicações em 2012 ano em que
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foram encontrados 4 estudos, em 2013 foram encontrados 3 e em 2014, foram 5 publicações
sobre o tema.

Figura 1. Análise do número de publicações de artigos sobre Consumo sustentável no Brasil, entre os anos de
2007 a 2017.
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De acordo com a pesquisa sobre consumo alimentar a partir dos orçamentos familiares
(POF) 2008-2009 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o consumo
alimentar no Brasil é baseado numa dieta à base de arroz com feijão e de alimentos altamente
industrializados, e pobres em nutrientes. A ingestão de alimentação mais saudável aumenta
proporcionalmente ao aumento da renda, sendo verificada diferença na predominância do
padrão alimentar, alimentos frescos como frutas e peixes são mais consumidos na área rural e
predomínio de fast-food na área urbana.
O consumo de alimentos que caracterizam uma dieta saudável como arroz a partir da
ingestão diária de 168,1g nas famílias com renda per capita de até R$296,00 e cai para 129,7g
nas famílias com renda per capita acima de R$ 1.089,00 (dados 2008-2009) O mesmo ocorre
com o feijão, com 195,5g e 127,5g para rendas per capita de até R$ 296,00 e R$ 1.089,00
respectivamente.
O consumo anual de carne bovina de acordo com a pesquisa POF 2008-2009 (IBGE,
2010) também acompanha o aumento da renda per capita disponível, principalmente em relação
aos cortes nobres como alcatra, filé-mignon e contrafilé, as carnes de cortes consideradas de
“segunda” não apresentam grande variação entre as classes de renda. Em relação ao consumo
de carne per capita bovina a pesquisa análise do consumo alimentar pessoal no Brasil
desenvolvida pelo IBGE em 2010 aponta que o consumo médio per capita foi de 66,2 g/dia.
Do ponto de vista ambiental, de acordo com Maracaja et al (2013), os brasileiros
configuram na lista dos maiores consumidores de carne bovina no mundo, consumindo em
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torno de 40 quilos de carne ao ano, sendo que a pegada hídrica, de um consumidor é definida
pelo volume total de água doce consumida e poluída para a produção de bens e serviços
utilizados pela consumidor, no Brasil para a produção de carne bovina por exemplo é de 15.500
litro/ kg, para a produção de carne de carneiro é 6.100 litros/kg para a produção de carne suína
4.800litros/kg. Segundo os autores, fatores como a renda familiar interferem na pegada hídrica,
bem como, diminuem em função dos hábitos alimentares e do gênero pois consumidores não
vegetarianos do sexo masculino apresentam pegada hídrica 10-13 % menor do que
consumidores não vegetarianos masculinos, e consumidores vegetarianos do sexo feminino
exibem apenas 5.8 % de diferença entre consumidores vegetarianos de sexo masculino. Ou seja,
segundo Maracaja et al (2013) há diferenças no padrão de consumo alimentar do ponto de vista
do consumo hídrico por renda, por gênero e entre consumidores onívoros e vegetarianos.
O impacto da pecuária também é destacado por Levi-Strauss ao afirmar que a criação
de gado e outros animais se tornarão concorrentes do homem, pelo fato de que significativa
parte da produção é destinada a alimentação dos rebanhos. Logo proporcionalmente ao aumento
da população haverá limitação da superfície destinada ao cultivo, bem como diminuição da
disponibilidade dos recursos hídricos (Levi-Strauss 2004 apud FERRIGNO, 2012). Conclusões
semelhantes são encontradas em Risku-Norja et al (2009) e também em Scarborough et al
(2014), autores que enfatizam a fermentação entérica dos ruminantes como causadores de
grandes volumes de gases que causam efeito estufa.
Em relação ao consumo de frutas o consumo per capita aumenta quatro vezes entre das
classes maiores para menores e em relação ao consumo de hortaliças, o consumo aumenta três
vezes entre as classes de menor e maior renda, sendo que o brasileiro consome quantidade de
frutas e verduras abaixo das necessidades nutricionais diárias (IBGE, 2010).
Ao avaliar os fatores que influenciam o consumo de produtos orgânicos no varejo
brasileiro, Rodrigues (2009) aponta como vantagem a preocupação com a saúde, a
palatabilidade dos alimentos orgânicos e as crenças sobre vantagens nutricionais oferecidas
pelos alimentos, verificando-se resistência nas barreiras impostas pelo mercado, pelo preço
diferenciado, proibitivo para boa parcela da população brasileira.
A vantagem sensorial pela busca de produtos orgânicos também é verificada pela
pesquisa da EMBRAPA (2014), que afirma a intensidade da crença dos benefícios é
proporcional ao nível cultural, educacional, renda e acesso à informação entre os consumidores.
O consumo de frutas e verduras em espaço doméstico possibilitaria a melhora da dieta
dos brasileiros e para Carneiro et al (2013), o quintal constitui-se num tipo de agricultura
familiar influenciado pela cultura e sociedade e consiste na combinação de arbustos, plantas
herbáceas, árvores de diferentes fustes, que junto às residências, atendem às necessidades
nutricionais e medicinais das famílias. No assentamento Alegre no município de
Quixeramobim-CE, Carneiro et al (2013) ao analisar os quintais verificaram que a produção
visava basicamente ao autoconsumo, e era atividade desenvolvida principalmente pelas
mulheres, com eventual comercialização de excedentes, principalmente milho e feijão dentre
outras culturas.
Verificou-se também aumento do consumo de produtos orgânicos no Brasil, que inclui
o tripé meio ambiente, economia e bem-estar social, processo que leva em conta fatores como
a pegada de carbono. Tão importante quanto, é reavaliar o ciclo de vida dos produtos, sendo
que os estudos de ciclo de vida dos produtos agropecuários, no Brasil se concentram na
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produção de grãos enquanto no resto do mundo verifica-se maior número de estudos sobre a
cadeia de produção/consumo de grãos (EMBRAPA, 2014).
Igualmente importante ao avaliar o consumo alimentar sustentável no Brasil é analisar
o desperdício de alimentos, que segundo dados da FAO, um terço dos alimentos produzidos no
mundo para consumo humano são descartados, devido a perdas ao longo da cadeia produtiva,
principalmente pelos padrões de qualidade existentes no setor de varejo (GUSTAVSSON et al,
2011).
Além da questão do desperdício ao longo da cadeia produtiva dos alimentos consumidos
no Brasil cumpre destacar a importância de um comércio justo e solidário, baseado na
transparência e gestão responsável na distribuição e comercialização dos produtos e serviços
alimentares, preço justo que beneficie todos os elos envolvidos na cadeia produtiva (SEBRAE,
2010). A exemplo da produção orgânica o comércio justo é certificado no Brasil.
A plataforma de articulação do comércio ético e solidário, FACES, foi desenvolvida
como ferramenta para propagar em todo território nacional tal modalidade de comércio, embora
ainda a variedade dos produtos certificados seja limitada, dentre os produtos podem ser citados
café, sucos, frutas frescas e produção de castanhas (SEBRAE, 2010).
Os consumidores estão expressando valores além daqueles econômicos, principalmente
relacionados aos direitos humanos, direitos dos animais, solidariedade global e
responsabilidade ambiental. Costumeiramente, isso ocorre mediante boicotes de produtos e
produtores por razões éticas ou políticas (NUNES, 2010). Tal perspectiva encontra ressonância
no artigo de Hamza e Dalmarco (2012), que descreve o consumo denominado consciente como
ferramenta para identificação social, além de questionar o excesso do consumo sobre a psiquê.
O que é corroborado por Mutz (2014) que coloca a dimensão de investimento para o ato de
consumir.
Naturalmente que o consumo alimentar considerado sustentável não se restringe apenas
ao consumo de alimentos orgânicos certificados, pois assim, seria uma visão limitada de
sustentabilidade haja vista, que há estilos de vida que valorizam além da produção e
consequente consumo de produtos orgânicos, um consumo alimentar sustentável que incorpora
a ética ambiental, não consumindo carne como no caso dos ovolactovegetarianos ou não
consumindo nenhum derivado animal como no caso dos consumidores veganos.
De acordo com Ferrigno (2012), a questão da saúde constitui uma das motivações para
a adesão da dieta vegetariana ao associar a carne vermelha a problemas cardíacos e efeitos
cancerígenos, além disso, a autora destaca que o consumo de alimentos orgânicos se mostra
como uma vertente de novos estilos de vida que cresce na sociedade contemporânea.
Tantamango-Bartley et al (2016) discutem a exemplo de Ferrigno (2012) o consumo alimentar
isento de proteína animal associado à saúde bem como, a possibilidade de proteção em relação
câncer de próstata.
Trigueiro (2013) e Taffarel (2012) também citam a saúde bem como, enfatizam que uma
dieta alimentar estritamente sem carne, vegana, vai além, envolvendo a dimensão ética dos
direitos dos animais, não fazendo uso de nenhum produto alimentar que seja testado em outros
animais. Além da dimensão ética Judge e Wilson (2015) enfatizaram em seu artigo o caráter
social advindo dessa forma de consumo alimentar através da cultura de não violência
relacionada.
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A alimentação é fator determinante para a saúde dos indivíduos e a exemplo da educação
e do emprego impactam a vida de todos de maneira duradora. O uso de agrotóxicos, o consumo
de água e as emissões de carbono e metano têm considerável impacto na produção, no transporte
de alimentos, além dos alimentos industrializados gerarem o problema do descarte das
embalagens (RIBEIRO et al, 2017). Nessa mesma direção, Silva (2012) questiona o impacto
ambiental advindo do intenso consumo, da descartabilidade, geradora de impactos sociais.
Esses autores a exemplo de Capelini (2007), focam num consumo não apenas verde, de um
nicho específico, mas na dimensão mais ampla do ato de consumo e sua possível negação.
Aciolly (2009) também aponta a importância das escolhas cotidianas para a
sustentabilidade ambiental, atribuindo destaque para a escola como veículo de promoção de
construção de bons e saudáveis cidadãos, tendo por objetivo o equilíbrio ambiental e
econômico. Perspectiva compartilhada por Triches (2015) que enfatiza a importância da
instituição escolar lapidar o consumo alimentar o qual poderá ser sustentável, a partir de uma
atuação do Estado através de políticas públicas. Santos (2014) também enfatiza as políticas
públicas, ao avaliar em seu estudo a sustentabilidade do consumo alimentar através da inserção
de alimentos orgânicos provenientes da agricultura familiar em escolas do Rio Grande do Sul
e verificar o comprometimento público dos gestores municipais com o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), da preocupação atual com a saúde, mediante solicitação por
alimentação orgânica pelos nutricionistas dos municípios, bem como estímulos à economia
local para a produção orgânica nos municípios gaúchos, a certificação orgânica, além da
questão custo para aquisição. Ou seja, trata-se de fortalecer o consumidor como afirmam
Morgan e Sonnino (2007), os quais defendem a importância da informação e o papel da escola
na construção de cidadãos conscientes quanto suas escolhas.
Consumidores desejam embora nem sempre consigam praticar uma dieta saudável e
sustentável, preferindo produtos de cadeia produtiva curta, com benefício para todos os elos da
cadeia e preferencialmente orgânicos (LAYMAN, 2014).
Em relação as possíveis diferenças de gênero entre os consumidores de produtos
alimentares sustentáveis, os artigos analisados não forneceram informações expressivas a
respeito, tampouco, mostraram diferenças expressivas entre as diversas regiões do país, em
relação ao consumo alimentar sustentável até porque, o número de publicações mostrou-se
reduzido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se em todo mundo uma macrotendência em relação ao consumo alimentar que
agregue além da sensorialidade e palatabilidade, saúde e sustentabilidade. Ética e
responsabilidade ambiental são tendências que possibilitam benefícios para a sociedade e
minimizam os impactos ambientais ao meio.
A demanda por produtos orgânicos cresce, bem como a procura por alimentos
produzidos com uma menor pegada de carbono e pegada hídrica, que grosso modo, são
garantidos através do processo de certificação, os quais levam em conta a dimensão social
garantindo um comércio justo e solidário.
A proposta do presente foi analisar as publicações científicas compreendidas durante o
período de 2007 a 2017 e que possibilitassem compreender o mecanismo do chamado consumo
alimentar sustentável no Brasil, as possíveis diferenças entre as regiões do país.
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O número de publicações encontradas mostrou-se reduzido possibilitando delinear
apenas um esboço do consumo alimentar sustentável no Brasil, caracterizado ainda pelas
desigualdades sociais em que o maior consumo de alimentos dito saudáveis como frutas e
hortaliças ainda se encontra relacionado ao público de maior poder aquisitivo. Diante dessa
situação, o consumo de alimentos orgânicos, embora altamente considerado ainda se mostra
distante de parcela considerável da população brasileira que tem sua dieta tradicionalmente
composta por arroz, feijão e produtos altamente industrializados de baixa qualidade nutricional.
Cresce o público adepto do estilo de vida vegetariano ou vegano, que por razões
ambientais e ou éticas excluíram da dieta produtos de origem animal o que por si já configura
uma forma de consumo alimentar sustentável haja vista os impactos da produção agropecuária
principalmente em relação a emissão de gases de efeito estufa e consumo hídrico expressivo.
A revisão bibliográfica realizada não possibilitou também comparar diferenças de
consumo alimentar sustentável entre os gêneros no Brasil.

REFERÊNCIAS
ACIOLLY, E. A escola como promotora da alimentação saudável. Ciência em tela, v. 2 n. 2. 2009.
CAPELINI, M. Potencialidade e aplicação da prevenção de resíduos de embalagens: abordagem sobre o projeto
do produto e o consumo. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental) Escola de Engenharia de São
Carlos da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo, 274 p. 2017
CARNEIRO, M. G. R; CAMURCA, A.M. ESMERALDO, G. G. S. L; SOUSA, N.R. Quintais produtivos:
contribuição à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável local na perspectiva da agricultura familiar
(O caso do assentamento Alegre, município de Quixeramobim, CE). Ver. Bras. De Agroecologia. 8 (2) 135-147
(2013) ISNN 1980-9735.
EMBRAPA, Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil: Consumo de alimentos:
implicações para a produção agropecuária - Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2014. v.3. 172 p.;
il, 24 cm ISBN 978-85-60755-71-4 1.Alimento. 2.Consumo. 3.Segurança alimentar. I. CGEE. II.
FERRIGNO, M. V. Veganismo e libertação animal. Um estudo etnográfico. Dissertação de mestrado em
Antropologia Social. Departamento de Antropologia Social do Instituto de Filosofia e Ciências humanas da
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.
GOVINDJI, A. The soya bean: so small yet so mighty. Nutrition & Food Science, v. 99, n. 3, 1999, p. 144-148.
GUSTAVSSON, J.; CEDERBERG, C.; SONESSON, U.; OTTERDIJK, R.; MEYBECK, A. Global food losses
and food waste – extent, causes and prevention. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome,
2011. 38p.
HAMZA, K. M; DALMARCO, D.A.S. REUNIR – Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade –
Vol. 2, nº 2 – Edição Especial Rio +20, Ago.p.1-20, 2012. ISSN: 2237-3667.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares
2008-2009: despesas, rendimentos e condições de vida. Rio de Janeiro: IBGE; 2010.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE. Pesquisa de Orçamentos FamiliaresPOF
2008/2009: Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.
KANAN, L.A. Consumo sustentável & economia solidária: alguns conceitos e contribuições da PsicologiaFractal:
Revista de Psicologia, v. 23 – n. 3, p. 607-624, Set/Dez, 2011 .
JUDGE, M, WILSON, M. S. Vegetarian Utopias: Visions of dietary patterns in future societies and support for
social change. Futures, v. 71, ago. 2015, p. 57-69.
LAYMAN, D. Eatting patterns, diet quality and energy balance: A perspective about applications and future
directions for the food industry. Physiology & Behavior. Nº 134. University of Illinois: 2014. pp. 126-130.
MARACAJA, K.F.B, SILVA, V.P.R. DANTAS NETO, J. Pegada hídrica dos consumidores vegetarianos e não
vegetarianos. Qu@litas, Revista Eletrônica, ISSN 1677 4280 vol 14 n. 1. 2013.
MCCARTY, M. F. Does a vegan diet reduce risk for Parkinson’s disease? Medical Hypotheses, v. 57, n. 3, 2001,
p. 318-323.
MORGAN, K; SONNINO, R. Empowering Consumers: The Creative Procurement of School Meals in Italy and
the UK. International Journal of Consumer Studies, v. 31, n. 1, p. 19-25, 2007.

106

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

MUTZ, A.S.C. O discurso do consumo consciente e aprodução dos sujeitos contemporâneos do consumo.
Educação em Revista. Belo Horizonte, v. 30 n. 02, p 117- 136. Abril-Junho 2014.
PAULISTA, G, VARVAKIS, G, MONTIBELLER-FILHO, G. Espaço emocional eindicadores de
sustentabilidade. Ambiente & Sociedade Campinas v. XI, n. 1 p. 185-200 jan.-jun. 2008.
NUNES, E. L. M. Vegetarianismo além da dieta: Ativismo vegano em São Paulo. Dissertação de mestrado em
Ciências Sociais. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2010.
RIBEIRO, H; JAIME, P.C; VENTURA, D. Alimentação e Sustentabilidade. Estud. Av. vol. 31. N.89, São Paulo,
Jan/Apr 2017.
RISKU-NORJA, H., KURPPA, S., HELENIUS, J. Dietary choices and greenhouse gas emissions - Assessment of
impact of vegetarian and organic options at national scale. Progress in Industrial Ecology – An International
Journal, v. 6, n. 4, 2009, p. 340-354.
RODRIGUES, R.R; CARLOS, C.C; MENDONÇA, P.S.M; CORREA, S.R.A. Atitudes e fatores que influenciam
o consumo de produtos orgânicos no varejo. REMARK. Revista Brasileira de Marketing, São Paulo, v.8, n.1 p.
164-186, jan-jun. 2009.
SANJOAQUIN, M. A. Appleby PN, Spencer E.A, Key T.J. Nutrition and lifestyle in relation to bowel movement
frequency: a cross-sectional study of 20 630 men and women in EPIC–Oxford. Public Health Nutrition, v. 7, n. 1,
2003, p. 77–83.
SANTOS, F; FERNANDES, P.F; ROCKETT, F.C; OLIVEIRA, A.B.A. Avaliação da inserção de alimentos
orgânicos provenientes da Agricultura Familiar na alimentação escolar, em municípios dos territórios rurais do
Rio Grande do Sul. Ciência & Saúde Coletiva, 19(5): 1429-1436, 2014.
SCARBOROUGH, P. APPLEBUY, P.N, MIZDRAK, A; BRIGGS, A.D.M, TRAVIS,
R.C. BRADBURY, K, R. KEY, T.J. Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and
vegans in the UK. Climatic Change, v. 2, n. 125, 2014, p. 179-192.
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Relatório da pesquisa mundial
de
comércio
justo.
Brasília:
SEBRAE,
2004.
87
p.
Disponível
em:
<http://base.socioeco.org/docs/nt0004733a.pdf>.Acesso em: 11. 02.2018.
SILVA, M.G; SANTOS, J.S; ARAUJO, N.M.S. Consumo consciente: o ecocapitalismo como ideologia. R. Katál,
Florianópolis, v. 15, n. 1, p 95-111, jan/jun.2012.
TAFFAREL, J. A. S. Desenvolvimento de alimentos veganos tipo “queijo” e tipo “requeijão”. Monografia do
Curso de Engenharia de Alimentos (UFRGS). Porto Alegre: 2012. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/
bitstream/handle/10183/72766/ 000870981.pdf?sequence=1>. Acesso: 11.02.2018
TANTAMANGO-BARTLEY, Y. Knutsen, S.F, Knutsen, R, Jacobsen, B.K, Fan J, Beeson, W.L, Sabate, J,
Hadley, D, Jaceldo-Siegl, K, Penniecook J, Herring, P, Butler, T, Bennett H, Fraser G.. Are strict vegetarians
protected against prostate cancer? The American Journal of Clinical Nutrition, v. 103, 2016, p. 153-160.
TONSTAD, S. Butler, T, Yan, R, Fraser, G.E. Type of Vegetarian Diet, Body Weight, and Prevalence of Type 2
Diabetes. Diabetes Care, v. 32, 2009, p. 791-796.
TRICHES, R. M, Promoção do consumo alimentar sustentável no contexto da alimentação escolar. Trab. Educ.
Saúde, Rio de Janeiro, v. 13 n.3 p 757-771, set/dez 2015.
TREVIZAM, S.D.P, CASEMIRO, A.D. Consumidores de produtos orgânicos em Vitória da Conquista Bahia.
KEY ELEMENTS FOR A SUSTAINABLE WORLD: ENERGY, WATER AND CLIMATE CHANGE São
Paulo – Brazil - 2009
TRIGUEIRO, A. Consumo, ética e natureza: o veganismo e as interfaces de uma política de vida. Revista
Internacional Interdisciplinar – INTERthesis, Florianópolis, v. 10, n. 1, jan/jun., 2013, p. 237-260.

107

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

DISBIOSE, DEPRESSÃO E NEURODEGENERAÇÃO: HIPÓTESE NEURO
INFLAMATÓRIA DA DOENÇA DE ALZHEIMER
DYSBIOSIS, DEPRESSION AND NEURODEGENERATION: NEUROINFLAMMATORY
HYPOTHESIS OF ALZHEIMER'S DISEASE
DISBIOSIS, DEPRESIÓN Y NEURODEGENERACIÓN: HIPÓTESIS
NEUROINFLAMATORIA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Samuel de Oliveira Nicolau
consultoriosamuelnicolau@outlook.com
http://lattes.cnpq.br/1533637508058884
Evandro Viana Lobo Júnior
evandrolobo31@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/6945268247394832
André da Silva e Sousa
docsouza78@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/2006269695643895
NICOLAU, Samuel de Oliveira. LOBO JÚNIOR, Evandro Viana. SOUSA, André da Silva e. Disbiose,
depressão e neurodegeneração: Hipótese neuro inflamatória da doença de Alzheimer. Revista
International Integralize Scientific. Ed.05, n.1, p. 108-118, Novembro/2021. ISSN/2675-5203

Profa. Dra. Rosa Maria Braga Lopes de Moura
NICOLAU, Samuel de Oliveira. LOBO JÚNIOR, Evandro Viana. SOUSA, André da Silva e. MOURA,
Rosa Maria Braga Lopes de. Disbiose, depressão e neurodegeneração: Hipótese neuro
inflamatória da doença de Alzheimer. Revista International Integralize Scientific. Ed.05, n.1, p. 108118, Novembro/2021. ISSN/2675-5203
Este Artigo foi orientado pela Profa. Dra. Rosa Maria Braga Lopes de Moura, pesquisadora Prime
do Centro Internacional de Pesquisas Integralize, que muito tem contribuído para excelência em
pesquisas científicas.

RESUMO
A doença de Alzheimer (DA) é caracterizada pelo acúmulo de placa amilóide e pelo dano cognitivo nos indivíduos
acometidos. Dados recentes sugerem que o processo inflamatório ocasionado pelo estresse oxidativo e
exacerbação subsequente de óxido nítrico e o acúmulo de placas amilóides são as principais alterações
morfológicas cerebrais observadas na DA. Estudos atuais afirmam que a disbiose pode colaborar para o
desenvolvimento da depressão e DA, principalmente, em relação a ativação de citocinas pró-inflamatórias, levando
ao aumento da permeabilidade intestinal e ao desenvolvimento da resistência insulínica. Desse modo, o presente
estudo foi desenvolvido com o objetivo de investigar a associação entre a influência da microbiota intestinal,
depressão e os déficits cognitivos observados na DA. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa descritiva de
caráter qualitativo fundamentada em pressupostos teóricos realizada em bases de dados Scielo, PubMed, Medline,
Nature e The Lancet, utilizando as palavras chaves: microbiota, disbiose, depressão, DA e AGCC.
Palavra-chave: Microbiota. depressão. AGCC.

ABSTRACT
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the accumulation of amyloid plaque and cognitive damage in affected
individuals. Recent data suggest that the inflammatory process caused by oxidative stress and subsequent
exacerbation of nitric oxide and the accumulation of amyloid plaques are the main morphological changes in the
brain observed in AD. Current studies claim that dysbiosis can contribute to the development of depression and
AD, mainly in relation to the activation of pro-inflammatory cytokines, leading to increased intestinal permeability
and the development of insulin resistance. Thus, the present study was developed with the aim of investigating the
association between the influence of the intestinal microbiota, depression and cognitive deficits observed in AD.
Therefore, the descriptive qualitative research method was used, based on theoretical assumptions, carried out in
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Scielo, PubMed, Medline, Nature and The Lancet databases, using the key words: microbiota, dysbiosis,
depression, AD and AGCC.
Keyword: Microbiota. depression. AGCC.

ABSTRACTO
La enfermedad de Alzheimer (EA) se caracteriza por la acumulación de placa amiloide y daño cognitivo en los
individuos afectados. Datos recientes sugieren que el proceso inflamatorio causado por el estrés oxidativo y la
posterior exacerbación del óxido nítrico y la acumulación de placas amiloides son los principales cambios
morfológicos en el cerebro observados en la EA. Los estudios actuales afirman que la disbiosis puede contribuir
al desarrollo de la depresión y la EA, especialmente en relación con la activación de citocinas proinflamatorias, lo
que conduce a un aumento de la permeabilidad intestinal y al desarrollo de resistencia a la insulina. Así, el presente
estudio se desarrolló con el objetivo de investigar la asociación entre la influencia de la microbiota intestinal, la
depresión y los déficits cognitivos observados en la EA. Para ello, se utilizó el método de investigación descriptiva
cualitativa basado en supuestos teóricos, realizado en las bases de datos Scielo, PubMed, Medline, Nature y The
Lancet, utilizando las palabras clave: microbiota, disbiosis, depresión, EA y AGCC.
Palabra clave: Microbiota. depresión. AGCC.

INTRODUÇÃO
Estudos afirmam que há uma comunicação entre o trato gastrointestinal, a microbiota e
o sistema nervoso central, possuindo assim, uma relação harmoniosa no qual todos exercem
funções e sofrem influência dos mesmos. Assim, quando há um desequilíbrio em algum dos
eixos, há consequências que podem levar ao desenvolvimento de doenças. Existem evidências
crescentes que afirmam a alteração da microbiota intestinal ocasionando o desequilíbrio do eixo
cérebro-intestino traduzindo-se em transtornos do humor podendo evoluir para DA
(SILVESTRE, 2016).
O conceito de eixo cérebro-intestino foi estendido para eixo microbiota-intestinocérebro, visto que as bactérias presentes no lúmen intestinal exercem papel fundamental na
comunicação com o SNC. A estabilidade da microbiota tende a acontecer na idade adulta,
todavia, caso ocorra a disbiose, ainda existe a possibilidade desta afetar a função e o
comportamento cerebral, visto que a poda sináptica e a mielinização não deixam de ocorrer
nesse estágio. Durante o envelhecimento, há um declínio gradual da harmonia da microbiota,
isso ocorre devido as respostas pró-inflamatórias progressivas e crônicas, que podem ser
acompanhadas pela redução do peso cerebral e das funções cognitivas (LANDEIRO, 2016;
PISTOLATTO, 2016).
Inúmeros estudos avaliaram a relação entre microbiota e depressão ou microbiota e DA.
Ainda há carência de estudos sobre a tríade: microbiota, depressão e DA. Portanto, ainda não
foi elucidado se a DA é causa ou consequência da depressão e se a neuroinflamação é devido
ao excesso de placas beta amilóide.

HIPÓTESE ETIOLÓGICA
As espécies de bactérias Bifidobacterium e Lactobacillus estão associadas com os
transtornos de humor, sendo assim, o desequilíbrio desses microrganismos podem ter relação
entre Depressão e DA (HU, 2019).
Visto que a microbiota intestinal tem influência sobre o sistema de defesa e
funcionamento do HPA (eixo hipotálamo hipófise adrenal), percebe-se que pode existir uma
relação sobre disbiose, depressão e DA (SOUZA, 2019). A microbiota intestinal é apta para
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produzir e secretar imunógenos, lipopolissacarídeos (LPS), misturas amilóides, entre outras
substâncias. Assim, os amilóides bacterianos possuem a habilidade de ativar vias especializadas
que possuem papel fundamental na neurodegeneração e patogênese da DA (PISTOLATTO et
al., 2016).
De acordo com HU (2019), a microflora intestinal pode modular a função e o
comportamento do cérebro implicando nas possíveis causas que levam ao desenvolvimento da
DA. Ademais, o microbioma intestinal é essencial na transmissão de sinais químicos para o
cérebro.
O Sistema Nervoso Entérico (SNE) possui como origem embriológica, a crista neural,
composta por uma imensidão de neurônios, os quais fazem parte do sistema nervoso periférico
e autônomo, sendo assim, uma rede neuronal complexa, organizada nos plexos mioentérico e
submucoso conhecidos como plexo de Auerbach e Meissner. Diante disso, o lúmen entérico
possui uma forte comunicação entre os plexos de Auerbach e Meissner, as células do sistema
imune e as bactérias que compõem a microbiota intestinal e, consequentemente, exerce uma
forte influência na modulação do SNC. Também é válido ressaltar a grande influência do SNC
sobre a microbiota intestinal baseado em uma sinalização química simpática e parassimpática,
a partir de neurotransmissores sobre o intestino (SILVESTRE, 2016) .
Hu (2019) assevera a relação entre a permeabilidade intestinal e a DA através de
pacientes que possuem níveis mais elevados de LPS do que indivíduos saudáveis, o que sugere
que a microbiota intestinal participa na patogênese desta doença.
A depressão e a DA estão associadas ao aumento de citocinas pró inflamatórias IL-1,
IL-6 , TNF- α, mudança no funcionamento do eixo hipotámo-hipófise-adrenal (HPA), alteração
no sistema imune e aumento nos níveis de corticosterona (LANDEIRO, 2016).
Por fim, evidências atuais sugerem uma relação direta da microbiota intestinal à
produção de neurotransmissores, o metabolismo e a DA. Estudos em pacientes com DA
apresentam diminuição nos níveis de GABA no córtex frontal, temporal e parietal. Nesse
contexto, as bactérias que habitam o intestino, como Lactobacillus e Bifidobacterium
metabolizam o glutamato, formando o GABA, sendo esse essencial para a cognição do ser
humano. Importante ressaltar que 95% da produção de serotonina ocorre no intestino. Dessa
forma, foi sugerido que quando o microbioma intestinal encontra-se alterado com redução na
concentração dos Lactobacilluse Bifidobacterium, ocorre uma diminuição da produção desse
neurotransmissor e, consequentemente, ocorrem alterações cognitivas (HU, 2019).
Os psicobióticos correspondem à uma gama de organismos vivos dentro dos probióticos
que cedem benefícios aos portadores de saúde mental. Além de terem interações com as
bactérias comensais, esses organismos têm função de metabolizar substâncias ingeridas e
fabricar compostos neuroativos, como serotonina, glutamato, BDNF, GABA, entre outros;
esses irão agir no eixo intestino-cérebro, exercendo efeito em nível de ansiedade, funções
cognitivas, processo de aprendizagem, memória e humor (DE CARVALHO, 2018).
Na relação entre as mudanças alimentares e a DA, os estudos recentes relatam que a
utilização abusiva de glúten, açúcar e a baixa ingesta de ácidos graxos poliinsaturados acabam
promovendo uma inflamação sistêmica, atingindo assim, o SNC (CRYAN, 2019; HU, 2016;).
Através do eixo-intestino-cérebro, é possível verificar que a microbiota tem influência
sobre o funcionamento do sistema nervoso, da mesma forma que o sistema nervoso tem atuação
sobre o intestino, estabelecendo uma relação moduladora. Com base nisso, pode-se afirmar que,
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alteração na composição e/ou funcionamento da microbiota, podem induzir o aparecimento de
doenças, inclusive as de teor neurodegenerativo mostrando a relação direta entre o papel da
microbiota intestinal, a depressão e a DA (CRYAN, 2019).
A proteína precursora amilóide (APP) é clivada proteoliticamente pela enzima beta
secretase gerando fragmentos de beta amilóide de diferentes tamanhos que poderão se agregar
e formar placas. O acúmulo das placas senis no ambiente cerebral extracelular pode levar a
excitotoxicidade, visto que se são capazes de se ligar aos receptores glutamatérgico N-metil Daspartato (NMDA), causando o influxo de Cálcio (CHEN et al., 2019).
O acúmulo de beta amilóide leva a ativação da microglia e consequente produção e
liberação de citocinas pró-inflamatórias que estão relacionadas ao processo neuroinflamatório
decorrido na DA. Há muito já se sabe que a placa senil tem como constituinte principal uma
deposição da proteína beta amilóide no espaço extracelular e que a degeneração neurofibrilar
ocorre por agregação da proteína Tau. O acúmulo de LPS geralmente precede o início clínico
da DA, enquanto a perda neuronal e sináptica se relacionam com a progressão do declínio
cognitivo. A perda sináptica e dendrítica e as alterações da plasticidade neuronal se
correlacionam melhor com o declínio cognitivo do que a perda neuronal. Estudos sugerem que
os oligômeros possam causar problemas cognitivos por interromperem a função sináptica na
ausência de neurodegeneração significativa no seu entorno ao alterar as redes neuronais
corticais funcionais, levando a uma sub-regulação dessas redes e comprometendo
anatomicamente e funcionalmente as áreas cerebrais interconectadas
(CHEN et al.,
2019; WEBERS 2020).
RESULTADO E DISCUSSÃO
As conexões entre muitas doenças neurológicas e a composição da microbiota intestinal
levou a um interesse na melhora da microbiota intestinal através de probióticos. Um crescente
corpo de evidências apoia a ideia que certos probióticos podem impactar positivamente a
patogênese de distúrbios neurológicos (KIM et al,2018).
As bactérias probióticas não apenas modulam as respostas imunes do hospedeiro, mas
também criar um ambiente intestinal saudável através do balanceamento da microflora
intestinal. A ingestão de probióticos pode restaurar a composição da microflora intestinal para
um estado mais favorável para microrganismos benéficos (CHOI et al., 2015)
Agusti, et al.(2018), indicam que a obesidade esta associada a um maior risco de
desenvolvimento de depressão e que o diferentes patologias podem envolver mecanismos
patológicos compartilhados, sendo a microbiota intestinal um fator mediador como estilo de
vida e dieta que influencia a fisiologia do hospedeiro e pode explicar o vínculo entre essas
patologias. A microbiota intestinal tem efeitos significativos na estrutura e função do sistema
nervoso entérico e central, incluindo o comportamento humano e a regulação do cérebro
(GARCIA et al., 2019) .
O desequilíbrio na composição e na diversidade da flora intestinal pode favorecer o
desenvolvimento de doenças do SNC, bem como alterar a função cognitiva e a sociabilidade.
Além disso, acredita-se que alterações da composição bacteriana intestinal no período inicial
de vida possa ser refletida durante a fase adulta e influenciar respostas endócrinas e
comportamentais ao estresse, mesmo que a flora intestinal esteja “normal” (SPROCKETT,
FUKAMI e RELMAN, 2017).
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Os mecanismos pelos quais as fibras alimentares e o butirato afetam o cérebro pode
envolver fatores neurotróficos como fator de crescimento nervoso (NGF), fator neurotrófico
derivado do cérebro (BDNF) e células da glia. Essas pequenas proteínas regulam o crescimento,
a sobrevivência e a diferenciação de neurônios e sinapses no sistema nervoso central e sistema
nervoso periférico, desempenhando papéis importantes na aprendizagem, memória e de
distúrbios cerebrais.. Em estudos experimentais, os efeitos do butirato em fatores neurotróficos
potencializam o aprendizado e a memória (SUN et al., 2016).
O SNC pode alterar a composição da microbiota intestinal e a biomassa total através da
regulação da saciedade. Mudanças nos padrões alimentares (por exemplo, através da regulação
do sistema nervoso central) afetam a capacidade da microbiota intestinal de acessar nutrientes,
influenciando a sua composição (WANG, 2014).
O sistema nervoso também regula a composição da microbiota alterando a
permeabilidade epitelial, permitindo assim a penetração de bactérias e facilitando a interação
microbiana-hospedeiro na mucosa, isto inclui desregulação do eixo HPA com super produção
de glicocorticoides, alterações nos níveis de metabólitos neuroativos como neurotransmissores,
ácidos graxos de cadeia curta e ativação de um ambiente pró-inflamatório que pode causar
neuroinflamação (AGUSTI et al., 2018).
A inflamação sistêmica pode aumentar a permeabilidade da barreira intestinal e permitir
assim a translocação de bactérias comensais, consequentemente gerando mais implicações. De
fato, a fonte da inflamação de baixo grau relatada em depressão não foi isolado para uma fonte
específica e sim por vias de sinalização postuladas entre a microbiota intestinal, a barreira
intestinal e o cérebro. Evidências recentes mostraram que bactérias isoladas do intestino tem a
capacidade de sintetizar compostos neuroativos incluindo neurotransmissores, muitos dos quais
resultam da catabolismo de aminoácidos. Esses compostos incluem GABA, noradrenalina,
dopamina e serotonina (PAREDE et al., 2014).
O papel fundamental da serotonina no eixo intestino-cérebro tem sido extensivamente
revisto, indicando que perifericamente esta envolvido na modulação do sistema imune do
intestino, secreções gastrointestinais, motilidade, sensibilidade viseral e centralmente no humor
e cognição (O'MAHONY et al., 2015). A seratonina esta envolvida em numerosos processos
incluindo comportamento, aprendizagem, apetite e homeostase da glicose, é produzido no
cérebro humano , mas também notavelmente em células intestinais enteroendócrinas (ElMERAHBI et al.,2015).
O butirato é fundamental na integridade da barreira hematoencefálica que normalmente
funciona para separar os agentes neuroativos do cérebro (BRANISTE et al., 2014) e assim pode
ser determinante em efeitos comportamentais e processos psicológicos (KRATSMAN,
GETSELTER e ELLIOT, 2016)
Os efeitos dos ácidos graxos de cadeia curta na imunidade da mucosa intestinal está bem
documentada, mas também podem afetar o sistema imunológico periférico para modular a
função cerebral. A inflamação sistêmica pode ser reduzida indiretamente, melhorando a barreira
intestinal e prevenindo translocação de bactérias e produtos bacterianos ou por interação direta
entre os AGCC e células imunes que por sua vez podem reduzir a neuroinflamação no cérebro
(DALILE et al., 2019).
Kim, et al. (2014) evidenciaram que os AGCC são capazes de modular respostas imune
adaptativas por modulação direta ou indireta da diferenciação e proliferação de células T.
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inibindo a maturação de células dendríticas e modulando sua produção de mediadores imunes.
Para Arpaia, et al. (2013),os AGCC podem alcançar a corrente sanguínea, eles têm o potencial
para modular a função das células imunes na circulação sistêmica e influenciar potencialmente
o cérebro e função neuronal. Perifericamente, butirato, propionato e acetato influenciam
inflamação sistêmica, regulando a secreção de interleucinas. Podem também influenciam a
neuroinflamação, afetando morfologia e função das células da microglia, afetando
potencialmente a emoção, cognição e fisiopatologia de distúrbios (CORREA-OLIVEIRA, et
al. 2016).
Os AGCC podem atravessar a barreira hematoencefálica através de transportadores de
monocarboxilatos localizados nas células endoteliais e influenciar a integridade da barreira
hematoencefálica inibindo as vias associadas às respostas inflamatórias. Eles também modulam
os níveis de fatores neurotróficos centralmente através da acetilação de histonas e podem
contribuir para a biossíntese da serotonina (DALILE et al., 2019).
Aferentes vagais não estão em contato direto com a microbiota intestinal ou com o
conteúdo luminal, mas pode indiretamente detectar sinais através da difusão através da barreira
gastrointestinal por compostos bacterianos ou metabólitos como a serotonina e hormônios
intestinais liberadas pelas células enteroendócrinas (BONNAZ, BAZIN e PELLISSIER, 2018).
A estimulação elétrica dos aferentes vagais modulam os níveis de neurotransmissores no
cérebro, e certas cepas bacterianas e produtos como o LPS também podem estimular
indiretamente aferentes vagais, afetando a função cerebral (RESSLER, MAYBERG, 2007)
Algumas evidências mostram que os AGCC que atravessam o SNC possuem
propriedades neuroativas. Em camundongos, o acetato absorvido pela barreira
hematoencefálica alterara os níveis dos neurotransmissores glutamato, glutamina e GABA no
hipotálamo e aumentou a expressão de neuropeptídeo anorexígeno (FROST et al., 2014). O
ácido propiônico induziu a expressão de triptofano 5-hidroxilase 1, enzima envolvida na síntese
de serotonina. Além disso, propionato e butirato também induziram transcrição do gene da
tirosina hidroxilase, que é envolvida em uma etapa limitadora da taxa na biossíntese de
dopamina, noradrenalina e adrenalina (NANKOVA et al., 2014)
A biossíntese de serotonina constitui outra via de comunicação humoral intestino –
cérebro que pode ser afetada per estes metabólitos. Serotonina (5-hidroxitriptamina (5-HT)) é
derivado do triptofano e funciona como neurotransmissores no SNC e na periferia. Mais de
90% da 5-HT no corpo é sintetizada nas células enterocromafins no trato gastrointestinal, onde
regula diversas funções gastrointestinais como motilidade e reflexos secretores (GERSHON,
TACK, 2007).
A captação de um neurotransmissor fornece potencial para influenciar o
comportamento, as bactérias parecem ter um papel importante na ativação de precursores de
dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina e histamina no intestino. A produção dessas
moléculas aumenta a possibilidade de que neurotransmissores derivados de microrganismos
possam se ligar diretamente aos receptores hospedeiros (WALL et al., 2014).
A produção microbiana de neurotransmissores representa um mecanismo potencial para
influenciar diretamente o cérebro e o comportamento. A rota é limitada (Figura 3) porque a
maioria dos neurotransmissores, incluindo serotonina, dopamina e GABA, normalmente não
podem violar a barreira hematoencefálica protetora (ABBOTT, RONNBACK e HANSSON,
2006). Modos de ação alternativos incluem a possibilidade de que neurotransmissores
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derivados de microrganismos afetam o cérebro através do nervo vago e de seus neurônios
aferentes (FORSYTHE,2013).
Outra opção é que os precursores de neurotransmissores atravessam a barreira
hematoencefálica e depois são convertidos em neurotransmissores ativos, como exemplo as
bactérias intestinais que podem influenciar o metabolismo e a disponibilidade do triptofano
precursor da serotonina. Isso pode afetar a sinalização serotoninérgica no sistema nervoso
central, pois a concentração de triptofano no plasma sanguíneo demonstrou correlação com os
níveis cerebrais de serotonina (O`MAHONY et al.,2015). Os pesquisadores apontam que a
microbiota intestinal pode produzir ou estimular a produção de neurotransmissores e compostos
neuroativos, como serotonina, GABA e dopamina, e que esses compostos podem modular o
crescimento bacteriano na microbiota intestinal. Destaca-se que a disbiose pode desempenhar
papel importante na iniciação ou progressão de várias doenças, incluindo doenças neurológicas.
Os estudos em animais fornecem evidências diretas do efeito dos ácidos graxos de
cadeia curta nos distúrbios neuropsiquiátricos sugerindo que a microbiota intestinal pode
modular o eixo intestino-cérebro e influenciar a depressão e DA. Embora estudos em humanos
ainda sejam escassos e o mecanismo exato ainda esteja por ser elucidado, esta revisão sintetiza
a literatura que apoia um papel para os ácidos graxos de cadeia curta como mediadores das
interações do eixo-microbiota intestinal-cérebro. Verificou-se que supostos efeitos sobre a
função cerebral através das vias de sinalização cérebro – intestino e vice versa podem atuar
como mediadores dos efeitos de probióticos, prebióticos e intervenções dietéticas em várias
funções psicológicas.
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RESUMO
A endocardite corresponde à inflamação do endocárdio, camada mais interna do coração, podendo ser infecciosa
quando os agentes causadores são fungos, vírus ou bactérias. Na endocardite bacteriana temos um estado de
bacteremia, cujos agentes infecciosos podem atingir e colonizar a área cardíaca com defeitos ou doenças préexistentes. Assim Dada a relevância clínica, é de suma importância que o profissional cirurgião dentista e o
cardiologista conheçam a origem desta afecção e identifique os fatores de risco bem como utilizar os protocolos
de prevenção na profilaxia antibiótica a fim de evitar complicações graves e fatais. Assim, a proposta do presente
artigo é avaliar a importância multiprofissional na intervenção e tratamento da endocardite bacteriana.
Palavras-chave: Endocardite bacteriana. Profilaxia. Odontologia.

ABSTRACT
Endocarditis corresponds to inflammation of the endocardium, the innermost layer of the heart, and can be
infectious when the causative agents are fungi, viruses or bacteria. In a bacterial endocarditis we have a state of
bacteremia, whose infectious agents can reach and colonize the cardiac area with defects or pre-existing conditions.
Also Given its clinical relevance, it is of utmost importance that the professional dental surgery and cardiologist
know the origin of this affection and identify the risk factors and how to use the antibiotic prophylaxis prevention
protocols in order to avoid serious and fatal complications. Assim, for the purpose of this article, to validate the
multiprofissional importance of the intervention and treatment of bacterial endocarditis.
Keywords: Bacterial endocarditis. Prophylaxis. Odontology.

ABSTRACTO
La endocarditis corresponde a la inflamación del endocardio, la capa más interna del corazón, que puede ser
infecciosa cuando los agentes causantes son hongos, virus o bacterias. En la endocarditis bacteriana, tenemos un
estado de bacteriemia, cuyos agentes infecciosos pueden llegar y colonizar el área cardíaca con defectos o
enfermedades preexistentes. Así, dada la relevancia clínica, es de suma importancia que el cirujano dentista y el
cardiólogo conozcan el origen de esta condición e identifiquen los factores de riesgo, así como utilizar protocolos
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preventivos en la profilaxis antibiótica con el fin de evitar complicaciones graves y fatales. Así, el propósito de
este artículo es evaluar la importancia multidisciplinar en la intervención y el tratamiento de la endocarditis
bacteriana.
Palabras clave: Endocarditis bacteriana. Profilaxis. Odontología.

INTRODUÇÃO
O termo endocardite refere-se à inflamação da estrutura interna do coração causando
infecção nas valvas ou nas estruturas anteriovenosos e arterioarteriais, coarctação da aorta e
infecções de cabos de marca-passo e valvas protéticas, é então conhecida como endocardite
bacteriana (BRANCO, 2007; ROCHA, 2008; RODRIGUES, 2010).
Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) demonstraram uma alta taxa de
mortalidade, em torno de 20% dos pacientes acometidos não sobrevivem8, porém, quando a
endocardite bacteriana provém de infecções relacionadas com as arcadas dentárias pode chegar
a ser responsável por cerca de 10% dos casos de morte, de vítimas de doenças no coração, em
todo o mundo. As infecções associadas aos cuidados de saúde são uma das situações mais
comum na prestação de cuidados, e também um problema de saúde pública, trazendo impacto
na morbidade, mortalidade e qualidade de vida. As infecções associadas aos cuidados de saúde
atingem 7% dos pacientes em países desenvolvidos e 10% nos países em desenvolvimento. É
importante ressaltar que uma grande porcentagem pode ser evitada através de medidas eficazes
de prevenção e controle de infecções, além das mesmas apresentarem uma carga econômica
significativa no nível social (OMS, 2016).
Souza et.al (2017) relata que desde o inicio da humanidade, a falta do conhecimento
sobre as complicações das infecções pela comunidade cientifica como sua forma de contagio,
além das más condições de higiene, e a falta de saneamento básico, admitiam que as doenças
transmitidas por microrganismos se espalhassem rapidamente.
No Brasil, estatísticas publicadas pelo maior centro de referência para tratamento das
patologias cardíacas, INCOR, mencionaram que 40% dos casos de endocardite bacteriana que
dão entrada naquele hospital, apresentam como fator desencadeante as bactérias que compõe a
flora bucal e que comumente são encontradas nos processos infecciosos de origem dentária9,
quer sejam oriundas de abcessos periapicais e/ou periodontais quer sejam provenientes de
gengivites ou periodontites (INCOR, 2020; LAUREANO, 2017).
American Heart Association (AHA) corroboradas pela British Society for
Antimicrobial Chemotherapy (BSAC), apresentaram mudanças significativas nos
procedimentos odontológicos que envolvem manipulação do tecido gengival, região periapical
ou perfuração da mucosa bucal em pacientes com situações cardíacas de alto risco (BRANCO,
2019).
A prescrição da profilaxia antibiótica deve ser rigorosa em relação ao tempo de
administração do medicamento, no máximo duas horas antes do procedimento odontológico,
porém o tempo ideal é de 30 a 60 minutos de antecedência (NETTER, 2000; PRENDERGAST,
2020).
Nos últimos anos tem aumentado à resistência bacteriana aos antimicrobianos, devido a
grande quantidade de microrganismos resistentes isolados nas hemoculturas de paciente com
infecções primárias da corrente sanguínea. Os microrganismos rotineiramente envolvidos em
casos de Infecção primária da corrente sanguínea são o Staphylococcus coagulase negativa
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(19,9%), Staphylococcus aureus (16,5%), Klebsiella pneumoniae (12,4%), Acinetobacter spp.
(11,4%) e Pseudomonas aeruginosa (8,9%). (DANSKI et.al, 2017).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Marino et.al (2014) analisou os casos de endocardite em um hospital terciário tendo
como resultado a mortalidade intra-hospitalar ocorreu em 35% (IC 95%; 26-41%), o principal
agente etiológico isolado foi o Staphylococcus aureus (31,18%), o S. aureus multissensivel em
22,8% e o S. aureus em 8,6%. Segundo os autores, as infecções na corrente sanguínea associada
ao cateter vem aumentando sua prevalência, e observou que o microrganismo mais presente nas
hemoculturas relacionadas ao uso do cateter com infecção na corrente sanguínea foi
Staphylococcus. Aureus.
Ferreira et.al (2014) analisaram os aspectos clínicos de infecção, além de dados de
culturas de SWAB, ponta de cateter e hemoculturas, que a cultura de SWAB, 85,7% dos casos
foram positivos, Ponta de Cateter 86,1% positivos e Hemocultura 64,5% positivos, sendo que
o agente Staphylococcus aureus, nas culturas SWAB, Ponta de Cateter e Hemocultura, foi o
mais frequente, depois o agente Staphylococcus coagulase negativo, sendo ambos os agentes
sensíveis a terapêutica com oxacilina e ciprofloxacina no ambiente hospitalar.
Tendo em vista os resultados acima, sugere-se que a interdisciplinaridade é
imprescindível para conduzir uma anamnese criteriosa, principalmente nos pacientes
portadores de doença cardiovascular, para detectar um possível desenvolvimento de
endocardite.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As diferentes especialidades exigem conhecimentos técnicos e científicos de várias
áreas ao mesmo tempo com o objetivo de consolidar uma prestação de saúde mais eficaz.
Além disso, a anamnese detalhada torna-se extremamente importante para extrair o
maior número de informações propiciando o desenvolvimento de um planejamento adequado
de condutas e procedimentos respeitando-se os limites interdisciplinar e multiprofissional na
busca de uma assistência à saúde mais efetiva, equânime e de qualidade.
Entende-se a importância de futuras pesquisas com a finalidade de prevenção e controle
de possíveis causas que possam desencadear as infecções da corrente sanguínea e da
Endocardite infecciosa pelo uso de cateteres, assim fornecendo subsídios para programas de
assistência a equipe multidisciplinar, o paciente e familiares, trazendo informações específicas
desses grupos para otimizar as práticas seguras durante o procedimento.
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RESUMO
Aprender é uma habilidade que ocorre em decorrência de adaptações do organismo ao desenvolver-se através de
interações sociais e ambientais, que são possíveis pela ocorrência de um fenômeno chamado plasticidade neuronal
e dos processos mnemônicos da cognição e do comportamento O desenvolvimento das funções executivas é
discutido sob o ponto de vista neurocognitivo, destacando-se a importância da memoria e linguagem nesses
processos, enquanto função reguladora da ação intencional. Sendo assim, a presente discussão propõe revisar o
conceito de memória, linguagem e funções executivas sob a perspectiva neurocognitiva.
Palavras-chave: Funções executivas. Memória. Linguagem. Neurocognitivo.
ABSTRACT
Learning is an ability that occurs as a result of the body's adaptations as it develops through social and
environmental interactions, which are made possible by the occurrence of a phenomenon called neuronal plasticity
and the mnemonic processes of cognition and behavior. The development of executive functions is discussed from
the neurocognitive point of view, highlighting the importance of memory and language in these processes, as a
regulatory function of intentional action. Therefore, this discussion proposes to review the concept of memory,
language and executive functions from a neurocognitive perspective.
Keywords: Executive functions. Memory. Language. Neurocognitive.
ABSTRACTO
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El aprendizaje es una capacidad que se produce como resultado de las adaptaciones del cuerpo a medida que se
desarrolla a través de interacciones sociales y ambientales, que son posibles gracias a la ocurrencia de un fenómeno
llamado plasticidad neuronal y los procesos mnemotécnicos de cognición y comportamiento. El desarrollo de las
funciones ejecutivas es discutido desde el punto de vista neurocognitivo, destacando la importancia de la memoria
y el lenguaje en estos procesos, como función reguladora de la acción intencional. Por tanto, esta discusión propone
revisar el concepto de memoria, lenguaje y funciones ejecutivas desde una perspectiva neurocognitiva.
Palabras clave: Funciones ejecutivas. Memoria. Lenguaje. Neurocognitivo.

INTRODUÇÃO
A relação entre memória, linguagem e funções executivas tem sido valorizada pelo
modelo de “Memória de Trabalho” auxiliando na atenção seletiva e na representação mental da
informação a ser processada (BADDELEY, 2007).
As funções executivas compreendem um sistema complexo que viabilizam um
comportamento sofisticado, apropriado ao meio, envolvendo atenção, memória, planejamento,
raciocínio, tomada de decisão, controle e monitoramento de ações. O processo por meio do qual
esse sistema emerge, desde os primórdios do desenvolvimento, e se aprimora, ao longo do
tempo, requer o reconhecimento dos diversos processos fisiológicos e cognitivos (FUSTER,
2002; KANDEL, 2000; WOLF, 2004).
Podemos destacar, que nos últimos anos, a neurologia comportamental e
neuropsicologia evoluiu significativamente, através da influência de novos modeos teóricos da
psicologia cognitiva e pelos avanços de novos métodos que permitem estudar a atividade
cerebral durante o processo cognitivo (FEINBERG, FARAH, 1997).
Apesar dos vários modelos explicativos procurou-se demonstrar que a relação das
funções executivas, memória e linguagem ainda não estão elucidados.
NEUROPLASTICIDADE E EVOLUÇÃO CEREBRAL
A neuroplasticidade é o estabelecimento de novas conexões entre os neurônios ao longo
da vida e nunca cessa de se desenvolver. Assim, a reorganização do sistema nervoso e a
reabilitação de suas funções interferem na história da evolução do ser humano em sua filogênese
e ontogenia (IZQUIERDO, 2011).
Para Izquierdo (2011, p. 59), a plasticidade neuronal ou sináptica denomina o “conjunto
de processos fisiológicos, em nível celular e molecular, que explica a capacidade das células
nervosas de mudar suas respostas a determinados estímulos como função da experiência”. Para
esse pesquisador, a plasticidade se dá através da aprendizagem ou formação de memórias.
O crânio do Homo erectus tinha a capacidade de 1200 centímetros cúbicos e o homem
moderno tem aproximadamente a capacidade de 1400 centímetros cúbicos. O formato do crânio
foi se modificando com aumento da região anterior e modificando as características da face
humana. O cérebro ficou com a superfície enrugada para acomodar na caixa craniana. No
encéfalo, há dobraduras e saliências, formando diversas subdivisões, originando funções que
possibilitam toda a capacidade cognitiva e afetiva dos seres humanos. Esse formato permite
reconhecer três partes: o cérebro, constituído por dois hemisférios justapostos e separados por
um sulco profundo o cerebelo, que parece um cérebro em miniatura; e o tronco encefálico, que
é a continuação da medula espinhal (HOUZEL, 2009).
O encéfalo é a parte contida no interior da caixa craniana e medula espinhal, a parte que
continua a partir do encéfalo no interior da coluna vertebral. O cérebro é uma superfície
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enrugada cheia de giros e sulcos, que é o córtex cerebral. Nessa região estão as funções neurais
e psíquicas mais complexas. O tronco encefálico se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo Os
giros são as partes elevadas e encurvadas e os sulcos são os espaços entre os giros. Cada giro é
revestido externamente pela substância cinzenta chamada córtex cerebral, formado por corpo
de neurônios - a parte funcional de todo o encéfalo, portanto, os giros são circunvoluções do
tecido cerebral e os espaços entre eles são chamados de sulcos, que geralmente são utilizados
para dividir os lobos (LENT, 2010).
Segundo a teoria de MacLean(1990), o cérebro seria composto pelo Cérebro Reptiliano
ou cérebro basal, ou ainda, “R-complex”. Conhecido como "cérebro instintivo", tem como
característica a sobrevivência, responsável pelas sensações primárias como fome, sede entre
outras. O cérebro dos mamíferos inferiores ou ‘Cérebro Emocional’ é o segundo nível funcional
do sistema nervoso e, além dos componentes do cérebro reptiliano, conta com os núcleos da
base do telencéfalo, responsáveis pela motricidade grosseira; pelo diencéfalo, constituído pelo
tálamo, hipotálamo, epitálamo; giro do cíngulo e hipocampo . Esses últimos componentes são
integrantes do Sistema Límbico, que é responsável por controlar o comportamento emocional
dos indivíduos, daí o nome de “Cérebro Emocional”.
NEUROANATOMIA FUNCIONAL DA MEMÓRIA
A definição de memória para Izquierdo (2004) é “a aquisição, conservação e evocação
de informações.” De acordo com o autor, a aquisição também recebe o nome de aprendizado e
as memórias são adquiridas e evocadas a partir de fortes componentes emocionais e sob intensa
modulação hormonal. Para que isso aconteça são necessários processos bioquímicos realizados
pelo nosso cérebro, a fim de fazer ou evocar memórias. As memórias podem ser divididas em
tipos de acordo com a duração e com a função. Todos os lobos corticais participam da memória.
A memória de trabalho, por exemplo, acontece nos neurônios do córtex pré-frontal. Um
segundo sistema de memória de trabalho acontece na amígdala e, em alguns casos, o hipocampo
também está envolvido.
As memórias declarativas envolvem hipocampo, córtex parietal, entorrinal e cingulado
anterior e posterior. As memórias procedurais são processadas inicialmente pelo hipocampo e,
logo a seguir, passam a ser controladas pelo núcleo caudado e suas conexões. As memórias de
curta e longa duração são processadas por mecanismos bioquímicos das células do hipocampo,
córtex entorrinal e parietal. A amígdala tem uma função importante para a memória, “pois
modula as memórias emocionais ou aversivas ou que necessitam de um grau maior de atenção
ou alerta”. Ela exerce função tanto nas memórias declarativas, quanto nas procedurais. A
memória de longo prazo estabelece engramas, que é a “[...] unidade física da memória, de
natureza ainda desconhecida, como se fosse o arquivo cerebral correspondente a um fato,
pessoa, objeto, história ou qualquer outro item memorizado.” (LENT, 2010).
A memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informação. A
aquisição é também chamada de aprendizagem: só se ‘grava’ aquilo que foi aprendido. A
evocação é também chamada de recordação, lembrança ou recuperação. A aquisição equivale
ao aprendizado de algo novo e envolve diferentes habilidades sensoriais, que são impulsionadas
através da nossa atenção. O armazenamento é processado no hipocampo e enviado ao córtex.
Ali, são determinadas quais informações são armazenadas e quais são eliminadas. O terceiro
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passo é a evocação, que é o acesso às informações que foram armazenadas anteriormente. A
evocação é feita pelo lobo frontal (IZQUIERDO, 2011).
A memória de longo prazo estabelece engramas, que é a “[...] unidade física da memória,
de natureza ainda desconhecida, como se fosse o arquivo cerebral correspondente a um fato,
pessoa, objeto, história ou qualquer outro item memorizado.” Com mais repetições, as conexões
vão se tornando cada vez mais fortes até que as conexões transformam as informações, que
antes eram novas, e passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. A partir de então,
a memória de trabalho está pronta para receber novas informações e processar novas
aprendizagens. Se essas repetições não acontecerem, a informação será perdida (LENT, 2010).
Segundo Lent, (2010), a consolidação da memória acontece no hipocampo, que liga as
regiões mais desenvolvidas do cérebro, o neocórtex, que precisa ser associado pela memória.
Grande parte desse processo acontece durante o sono. Portanto, dormir é essencial para
aprendermos algo. A falta de sono, por sua vez, ocasiona o esquecimento de informações que
vimos naquele mesmo dia.
A criação de novas sinapses, a sinaptogênese, é reforçada quando há uma recompensa
ou emoção forte envolvida. Segundo Izquierdo (2004), as emoções e o estado de ânimo
interferem na formação e evocação de memórias, e como toda função cognitiva que envolve
sinapses, quanto maior o número de estímulos condicionados dessa memória, maior a retenção
ou evocação de uma dada informação. O cérebro está biologicamente programado para prestar
maior atenção à informação que tem conteúdo emocional forte.”. Quando lembramos de algo,
o conjunto de sensações que foram envolvidas na experiência é despertado e recriado no cérebro
.
Sobre os estados emocionais Almeida (2010, p. 232) acrescenta:
A capacidade de uma pessoa adquirir e reter espontaneamente informações, bem como
de as armazenar, para mais tarde as reconhecer e poder aplicar, constitui a memória.
O mecanismo de aquisição, codificação, consolidação ou armazenamento e
recuperação dessas informações está relacionado com as experiências de vida e
envolve também motivação e estados emocionais.

A linguagem tanto é necessária para a interação social quanto advém dela. Como sistema
simbólico indispensável nos grupos humanos, a linguagem surge da história social, organiza os
signos em estruturas complexas e desempenha um papel fundamental na construção psicológica
humana. Através da linguagem elaboramos conceitos, organizamo-nos, relacionamo-nos e
aprendemos, uma vez que as funções mentais superiores são socialmente formadas
(VYGOTSKY, 2000).
Nos giros do lobo frontal inferior temos a área de Broca, que controla a expressão da
linguagem, o centro cortical da palavra falada. Nela, há um conjunto de neurônios que regulam
a expressão da nossa linguagem, tanto a falada quanto a escrita. Outra área relacionada à
linguagem, que fica próxima ao final do sulco lateral, é a área de Wernicke, na qual acontece a
percepção e a compreensão da linguagem. Já na broca, ocorre a expressão. Esses processos
acontecem em um único lado do encéfalo, sendo na maioria das pessoas no hemisfério
esquerdo, o que justifica esse lado ser chamado de lado dominante, pois domina a linguagem.
No hemisfério direito, essas áreas não correspondem (LENT, 2010).
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A superfície superior do lobo temporal é responsável pela percepção. Uma vez
percebidos, seguem para a área de Wernicke no hemisfério esquerdo promovendo a
compreensão da linguagem. Nesse lobo se localiza a amígdala que é fortemente ligada às
emoções, o hipocampo, que é essencial para formação da memória e, também, a área de
Wernicke, que está relacionada à compreensão da linguagem.
A linguagem é revestida de
aspectos emocionais de várias modalidades de memória e depende da integridade de inúmeras
outras funções cerebrais primitivas e filogeneticamente mais evoluídas (DEHAENE, 2012).
As funções executivas abrangem um conjunto de processos comportamentais
complexos que inclui o planejamento e execução de atividades como controle de impulsos,
iniciação de tarefas, memória de trabalho
e atenção sustentada a partir de informações
emocionais, atencionais e mnemônicas permitindo ao indivíduo a realização autônoma de
atividades como a capacidade de estabelecer objetivos a partir da motivação e consciência de
si e do ambiente (FUSTER, 2002; MORA, 2004).
Além dos 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, 2007).
Fuster (1997) elaborou um modelo anatomofisiológica de regiões implicadas no
processamento cognitivo. As áreas pré-frontais, são subdivididas em três porções
anatomofuncionais distintas: dorsolateral, ventromedial e orbitofrontal. A região dorsolateral
está envolvida em processos "racionais", responsável pela mediação de funções de resolução
de problemas, abstração, memória de trabalho e raciocínio, entre outras. As áreas ventromediais
e orbitofrontais apresentam funções "límbicas" ou subjetivas: as porções ventromediais estão
relacionadas à iniciativa e à motivação, enquanto as orbitofrontais estão envolvidas no
comportamento emocional e na estrutura de personalidade.
Nos processos executivos, o córtex pré-frontal recebe informações perceptuais oriundas
de áreas posteriores do encéfalo e utiliza esses dados no planejamento e na execução de uma
determinada ação em resposta aos inputs sensoriais - ação essa que pode assumir a forma de
resposta motora ou linguagem (FUSTER, 2002). As demandas cognitivas e socioemocionais
do discurso é construído em torno de uma atividade linguística contextualizada. Portanto, a
codificação semântica é a tradução das informações sensoriais em uma representação
significativa baseada na compreensão das palavras armazenadas na memória semântica, mas
em determinadas situações essa codificação não é possível porque o significado ainda não existe
na memória (DEHAENE, 2012; MAINGUENEAL, 2010).
Luria (1970), propôs que a linguagem teria uma função reguladora do comportamento
dirigido a objetivos. O conjunto de processos cognitivos envolvidos nas funções executivas é
dependente tanto da memória quanto da linguagem. De uma forma análoga, a comunicação por
meio da linguagem só parece possível quando se conhece que há uma intencionalidade própria
e, de forma mais aprimorada, a linguagem torna-se mais eficaz.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Perspectivas futuras e em fase de construção, poderiam considerar a importância das
funções executivas, memória e linguagem na interface dos processos neurocognitivos.
Levantando-se a hipótese de interdependência entre as funções executivas, memória e
linguagem, especialmente, do componente da ação dirigida a objetivos favorecendo um novo
paradigma de avaliação. Nesse viés de pensamento, desconsiderar a interface desta correlação
limita o entendimento.
Apesar de que poucos estudos tenham sido desenvolvidos de modo empírico sobre a
relação da função executiva, memória e linguagem na interface dos processos neurocognitivos,
dentro da literatura, pesquisadores em consenso sólido, desafiam a realização de mais pesquisas
na busca de explicar melhor essas interligações, pois os resultados podem trazer inúmeros
desenvolvimentos neurocognitivos para as pessoas.
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RESUMO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a Covid-19 é uma doença infecciosa causada por uma
nova cepa de coronavírus (SARS-Cov-2) identificada na cidade de Wuhan, na China, no final do ano 2019,
considerada de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Algumas consequências do
distanciamento social são depressão, ansiedade, desinteresse , desregulações no sono, retardo ou agitação,
incapacidade de atenção e déficit de memória. Em casos de depressão e ansiedade, estes sintomas podem ser
intensificados, e algumas das alterações são: desinteresse para estudar, falta de atividades físicas, problemas quanto
à alimentação, entre outros. Portanto, o problema de investigação ressalta que a saúde mental dos estudantes foi
afetada pela pandemia com o fechamento urgente das escolas, o que não favoreceu um trabalho adaptativo para
que os discentes fossem orientados com estratégias de estudo. Por outro lado, os educadores se expõem a diversas
situações e pressões das instituições, que reverbera no adoecimento, principalmente relacionado à saúde mental
que podem compreender desde compulsão alimentar, ansiedade, ataques de pânico, depressão, estresse póstraumático e inclusive o medo excessivo da morte. Assim, o presente artigo objetivou investigar o impacto
socioemocional da aprendizagem na esteira do período pandêmico. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura
sobre a temática.
Palavras- chave: Socioemocional. pandemia. aprendizagem.

ABSTRACT
According to the World Health Organization (WHO) Covid-19 is an infectious disease caused by a new strain of
coronavirus (SARS-Cov-2) identified in the city of Wuhan, China, at the end of 2019, considered to be of a family
of viruses that cause respiratory infections. Some consequences of social distancing are depression, anxiety, lack
of interest, sleep dysregulation, delay or agitation, inability to pay attention and memory deficit. In cases of
depression and anxiety, these symptoms can be intensified, and some of the changes are: lack of interest in
studying, lack of physical activities, problems with eating, among others. Therefore, the research problem
emphasizes that the mental health of students was affected by the pandemic with the urgent closing of schools,
which did not favor an adaptive work so that students were guided with study strategies. On the other hand,
educators are exposed to various situations and pressures from institutions, which reverberate in illness, especially
related to mental health, which can range from binge eating, anxiety, panic attacks, depression, post-traumatic
stress and even excessive fear of death. Thus, this article aimed to investigate the socio-emotional impact of remote
learning in the wake of the pandemic period. For this, a review of the literature on the subject was carried out.
Keywords: Socio-emotional. pandemic. learning.
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ABSTRACTO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Covid-19 es una enfermedad infecciosa provocada por una
nueva cepa de coronavirus (SARS-Cov-2) identificada en la ciudad de Wuhan, China, a finales de 2019,
considerada de una familia de virus que causan infecciones respiratorias. Algunas consecuencias del
distanciamiento social son depresión, ansiedad, desinterés, desregulación del sueño, retraso o agitación,
incapacidad para prestar atención y déficit de memoria. En casos de depresión y ansiedad, estos síntomas pueden
intensificarse, y algunos de los cambios son: desinterés por estudiar, falta de actividad física, problemas para
comer, entre otros. Por tanto, el problema de investigación enfatiza que la salud mental de los estudiantes se vio
afectada por la pandemia con el cierre urgente de escuelas, lo que no favoreció un trabajo adaptativo para que los
estudiantes fueran guiados con estrategias de estudio. Por outro lado, os educadores se expõem a diversas situações
e pressões das instituições, que reverbera no adoecimento, principalmente relacionado à saúde mental que podem
compreender desde compulsão alimentar, ansiedade, ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumático e
inclusive o medo excessivo de muerte. Por lo tanto, este artículo tuvo como objetivo investigar el impacto
socioemocional del aprendizaje remoto a raíz del período pandémico. Para ello, se realizó una revisión de la
literatura sobre el tema.
Palabras-clave: Socioemocional. pandémico. Aprendizaje

INTRODUÇÃO
Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as
atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil como
forma de prevenção à propagação do coronavírus, dados de acordo com o último censo escolar
divulgado pelo Inep (2019).
Na atual pandemia, praticamente todos os países adotaram algum tipo de restrição no
que se refere às instituições de ensino como afirma Pujol (2020) quando diz que em
determinado período o fechamento das escolas afetou mais de 1,5 bilhão de estudantes, ou seja,
91% do total dos estudantes do mundo, algo inédito na história. De acordo com a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, Art. 2º, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios
de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação ou a propagação do coronavírus;
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais,
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavírus.
O ensino remoto foi normatizada a partir da Portaria nº 343 de 17 de março de 2020,
emitida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para permitir a substituição das aulas
presenciais em instituições de ensino superior do país. A Portaria nº 544, de 16 de junho de
2020, revogou essa e as Portarias nº 345, de 19 de março de 2020 e a nº 473, de 12 de maio de
2020. De modo que, ficou autorizado em caráter excepcional que aulaspresenciais sejam
substituídas por atividades que usem recursos de TIC ou outros meios convencionais até dia
31/12/2020 (MEC, 2020).
Conforme a Unesco, a natural queda na aprendizagem poderá alastrar-se por mais de
uma década se não forem criadas políticas públicas que invistam em melhorias de infraestrutura,
tecnologias, formação, metodologias e salários, além do reforço da merenda, melhor
aproveitamento do tempo, tutoria fora do horário usual das aulas e material adicional, quando
possível (UNESCO, 2020).
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Em concordância com a Unesco, o parecer do Conselho Nacional de Educação do
Ministério da Educação do Brasil, seguiu a mesma linha e reconheceu os problemas causados
pela pandemia. O parecer procurou reorganizar as atividades acadêmicas e sinalizou com a
permissão para aulas aos sábados – em horários de contraturno e durante as férias –, para que
os alunos da Educação Básica não percam o ano letivo e apontou outras medidas semelhantes
àquelas já defendidas pela Unesco ( BRASIL, 2020).
Desse modo, os estudos em sua maioria apontam aspectos convergentes quanto às
dificuldades de adaptação de professores e de estudantes a essa realidade. Nesse contexto, a
pandemia impacta a educação com a necessidade de se adequar rapidamente a uma realidade
de acesso à tecnologia, que ainda não era amplamente utilizada na aprendizagem.
APRENDIZAGEM, MEMÓRIA E LINGUAGEM: PREMISSAS INICIAIS
Dentre as contribuições mais importantes das neurociências para o campo da educação,
estão os achados acerca da memória e da plasticidade cerebral. Aprender é uma habilidade que
ocorre em decorrência de adaptações do organismo ao desenvolver-se através de interações
sociais e ambientais, que são possíveis pela ocorrência de um fenômeno chamado plasticidade
neuronal e dos processos mnemônicos. A aprendizagem está estreitamente relacionada à
memória, e pode ser definida como sendo o processo pelo qual modificações duradouras são
incorporadas ao potencial comportamental como resultado da experiência, enquanto a memória
é definida como o registro da experiência que é subjacente à aprendizagem (LENT, 2010 apud
MOURA, 2021).
A definição de memória para Izquierdo (2010) é a aquisição, conservação e evocação
de informações. A memória de trabalho, por exemplo, acontece nos neurônios do córtex préfrontal. Um segundo sistema de memória de trabalho acontece na amígdala e, em alguns casos,
o hipocampo também está envolvido. As memórias declarativas envolvem hipocampo, córtex
parietal, entorrinal e cingulado anterior e posterior. As memórias procedurais são processadas
inicialmente pelo hipocampo e, logo a seguir, passam a ser controladas pelo núcleo caudado e
suas conexões.
O aprendizado está diretamente ligado à memória de longo prazo e a memória de
trabalho. A memória de longo prazo, localizada em todo o córtex cerebral, contém as nossas
aprendizagens anteriores. A memória de longo prazo estabelece engramas, que é a :
[...] unidade física da memória, de natureza ainda desconhecida, como se fosse o arquivo
cerebral correspondente a um fato, pessoa, objeto, história ou qualquer outro item
memorizado. (IZQUIERDO, 2010).

A sinaptogênese é reforçada quando há uma recompensa ou emoção forte envolvida
com o aprendizado, As emoções e o estado de ânimo interferem na formação e evocação de
memórias, e como toda função cognitiva que envolve sinapses, quanto maior o número de
estímulos condicionados dessa memória, maior a retenção ou evocação de uma dada
informação. O cérebro está biologicamente programado para prestar maior atenção à
informação que tem conteúdo emocional (IZQUIERDO, 2009).
A linguagem surge da história social, organiza os signos em estruturas complexas e
desempenha um papel fundamental na construção psicológica humana. Através da linguagem
elaboramos conceitos, organizamo-nos, relacionamo-nos e aprendemos, uma vez que as
funções mentais superiores são socialmente formadas (VYGOTSKY, 1998).

132

Florianópolis, Ed.4, n.01, Novembro/2021 - ISSN/2675-5203

Uma das mais complexas capacidades advindas do processo evolutivo da espécie
humana é a linguagem, graças ao desenvolvimento e precisão de seus mecanismos cerebrais.
Nos giros do lobo frontal inferior encontra-se a área de Broca que controla a expressão da
linguagem, o centro cortical da palavra falada. Nela, há um conjunto de neurônios que regulam
a expressão da nossa linguagem, tanto a falada quanto a escrita. Outra área relacionada à
linguagem, que fica próxima ao final do sulco lateral, é a área de Wernicke, na qual acontece a
percepção e a compreensão da linguagem. Já na área de Broca, ocorre a expressão (LENT, 2010
apud MOURA, 2021).
Segundo Vygotsky (1998), o aprendizado humano é de natureza social, parte de um
processo em que a criança desenvolve o intelecto, a partir da intelectualidade daquelas que a
cercam. Vários processos neurobiológicos são necessários para a aprendizagem e são
despertados e desenvolvidos internamente, mas funcionam apenas quando a criança interage
em seu ambiente de convívio.
A linguagem é revestida de aspectos emocionais com reativação de várias modalidades
de memória, como visuais, auditivas e olfativas e depende da integridade de inúmeras outras
funções cerebrais, primitivas e filogeneticamente mais evoluídas. Ao considerar que o professor
trabalha com coletividade, mas que necessita levar em conta as diferenças individuais, Tardif
(2005, p. 257) assevera que “[...] de fato, embora uma boa parte das interações professor/aluno
aconteça diante de todos e de cada um, elas se desdobram como relações entre duas pessoas”.
Nesse viés de pensamento, desconsiderar as condições interpretativas dos estudantes limita as
possibilidades de diálogo e de compreensão de ensino e aprendizagem.
COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL NO CONTEXTO PANDÊMICO
A presença física do professor e do aluno no espaço da sala de aula presencial é
“substituída” por uma presença digital em uma aula online, o que se chama de ‘presença social’.
Essa é a forma como se projeta a presença por meio da tecnologia. (BEHAR, 2020).
As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) são atualmente
discutidas quanto a sua aplicação no ensino a fim de amenizar os impactos da suspensão
presencial das aulas, contudo uma série de repercussões sociais e afetivas perpassam as questões
educacionais.
Os aspectos afetivos no processo de ensino-aprendizagem trazem repercussões sobre a
saúde emocional dos estudantes, às quais podem interferir no desempenho escolar ou
acadêmico. Os professores também têm seu desempenho influenciado quanto às novas
demandas e podem apresentar desgaste psicológico frente ao intenso uso de TDIC
(CRAWFORD et al., 2020). Nesse aspecto, os professores também sofrem com as incertezas
desse novo tempo, bem como uma insegurança técnica que os obrigam a se adaptarem às
tecnologias para ensinar e manter a proximidade com seus alunos. Assim, precisam estar em
constante processo de aprendizagem, ao que se associam as competências socioemocionais,
aspecto indissociável da aprendizagem, considerando tratar-se de condutas constituídas nas
relações intermediadas e que fazem parte do processo de constituição dos sujeitos
(CRAWFORD et al., 2020).
A saúde mental dos estudantes também tem sido campo de discussões em função do
aumento dos níveis de ansiedade. A educação em tempos de pandemia passa por um momento
sem precedentes, onde se evidenciam as dificuldades e os desafios quanto às alternativas
utilizadas para manter atividades de ensino no modelo remoto em vários países. A mera
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transposição de aulas presenciais para aulas remotas mostra-se inviável tendo-se em vista que
cada um desses modelos de ensino tem características específicas. De modo que, são
necessárias discussões aprofundadas sobre a condução do ensino durante a pandemia
(BROOKS, 2020; PUJOL et al., 2020).
A privação de contatos sociais pode levar a problemas emocionais. A necessidade de
nos conectarmos uns com os outros é representada no cérebro de uma forma semelhante a fome
sugerindo que a necessidade de relacionamento poderá ser uma necessidade humana básica.
Portanto, a indissociabilidade entre cognição e afeto refletindo significativamente na
constituição dessas competências emocionais. Evidencia-se, neste cenário, que as competências
socioemocionais precisam ser consideradas tanto na adaptação para o ambiente virtual, como
para a retomada das atividades presenciais. O processo de aprendizagem dos alunos é mais
efetivo quando experimentam segurança e apoio em seus professores, aspectos que são
transmitidos na relação. Por outro lado, quando vivenciam situações de medo ou insegurança,
o aprendizado pode ficar prejudicado necessitando de suporte para desenvolver habilidades que
lhes permitam lidar com o estresse e com situações adversas (BROOKS, 2020; FURTADO,
2020).
As competências socioemocionais possam ser debatidas em sala de aula, no sentido de
oferecer espaços de escuta e de fala aos alunos para que possam compartilhar suas angústias
em relação à pandemia, aos estudos e às aulas. E que, a partir disso, possam se produzir
materiais de trabalho, incorporados ao já previsto no conteúdo programático do currículo. De
acordo com Furtado (2020), as necessidades impostas pela pandemia, obrigam pensar como as
pessoas se adaptarão à essa nova realidade, em particular, no contexto educacional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos no presente estudo, demonstraram que os aspectos emocionais e
fisiológicos do distanciamento social durante a pandemia possuem potencial significativo para
impactar diretamente na saúde física e mental dos indivíduos. Este trabalho revela que muito
ainda precisa ser feito para a compreensão sobre os impactos afetivos e sociais da pandemia no
processo de ensino-aprendizagem. O crescimento no número de estudos sobre este tema
apresenta uma tendência por debates que contribuam no enfrentamento das consequências da
pandemia no Brasil e no mundo.
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APRESENTAÇÃO
Sobre o querido professor Edalton Miranda, do qual fui aluno na Faculdades Integradas
Maria Thereza em 1997, onde sonhava em ser professor de Educação Física, para ser um atleta
melhor e poder trabalhar com atletas. Nunca havia sido um bom aluno, sempre estudei em
escola pública e eu tinha o pensamento que precisava ser formado, mas, sem condições
financeiras para pagar faculdade, acabei ganhando um desconto para cursar Educação Física, o
que me permitiu trabalhar e estudar… Terminar a faculdade era uma missão, apenas para ter o
curso superior, pelo menos era isso que eu pensava, até o dia em que tive a primeira aula de
anatomia com esse profissional.
A partir do momento que eu o conheci, me perguntava como? Como? Como ele pode
saber tanto assim? Como? Como ele conhece tanto o corpo humano assim? Era impressionante
o que perguntávamos ao professor e ele respondia, sabia tudo que estava nos livros de anatomia,
tudo mesmo! Podia perguntar de vários autores, mas ele sempre respondia em consonância com
a literatura. Cada aula era uma novidade, ele sentado em frente a peça anatômica dando show,
por muitas vezes, eu estudava para desafiá-lo, ficava na minha cabeça, é impossível ele estar
colando ou decorando, mas o que estava realmente acontecendo é que o professor Miranda,
estava mesmo me motivando a estudar, a querer ser igual a ele, um profissional sábio, sensato,
humilde e simples com um coração gigante, gigante mesmo.
O autor que ora vos apresento ajudou muita gente, EU FUI UM DELES, na faculdade
sem condições financeiras, andava cerca de 8km por dia para pegar um ônibus, assim iria
economizar para poder ter o dinheiro da semana toda, foi quando esse ser humano excepcional
e excelente profissional, me deu a primeira oportunidade de trabalho na área, me oferecendo
sociedade, me incentivando a estudar, além de me orientar no curso de pós graduação, me
ensinou como homem, a ter caráter profissional.
Uma frase dele ficou na minha cabeça até hoje “VOCÊ TEM QUE SER PARA
TER, E NÃO TER PARA SER” estuda, cresce, evolua, ninguém tira seu conhecimento de
você!”
Tenho orgulho de falar para todos, ele é meu pai. Meu pai que me orientou o caminho
do conhecimento, o caminho intelectual, que me ensinou amar o estudo, que me ensinou
SABER. Se existe uma pessoa que estuda e desenvolve pesquisas com a finalidade de ajudar a
aliviar a dor e sofrimento das pessoas, esse é o Miranda!
Parabéns a você, leitor, que como eu, hoje profissional da saúde e Doutor, tenho o
orgulho de testemunhar mais uma excelente produção do Prof. Dr. Edalton Miranda.

Luciano Gomes dos Santos
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Especialista em Ergonomia
Pós Graduado em Treinamento Desportivo
Pós graduado em Musculação
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RESUMO
A Acupuntura segmento terapêutico da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), vem se destacando cada vez mais
no meio científico, como tratamento complementar / integrativo na lombalgia, sendo considerado um método de
grande eficiência e muito seguro devido praticamente à inexistência de efeitos adversos. A ozônioterapia é uma
técnica com propriedades terapêutica dada pela mistura entre oxigênio O 2 e ozônio O3, podendo ser utilizado em
diversas vias de administração. O poder oxidante dessa substância pode exercer grandes funções frente a diversas
patologias, uma vez que inativa mediadores que estão associados a várias disfunções orgânicas, e apresentando
grande eficácia no tratamento da lombalgia crônica apresentada nessa pesquisa.
Palavras-chave: Lombalgia. Acupuntura. Ozoniopuntura.

ABSTRACT
Acupuncture, the therapeutic segment of Traditional Chinese Medicine (TCM), has been standing out more and
more in the scientific world, as a complementary / integrative treatment for low back pain, being considered a
highly efficient and very safe method due to the practically inexistence of adverse effects. Ozone therapy is a
technique with therapeutic properties given by the mixture between oxygen O2 and ozone O3, which can be used
in several administration routes. The oxidizing power of this substance can play great roles in different pathologies,
as it inactivates mediators that are associated with various organic dysfunctions, and is highly effective in the
treatment of chronic low back pain presented in this research.
Keywords: Low back pain. Acupuncture. Ozone puncture.

ABSTRACTO
La acupuntura, el segmento terapéutico de la Medicina Tradicional China (MTC), se ha ido destacando cada vez
más en el mundo científico, como tratamiento complementario / integrador para la lumbalgia, siendo considerada
un método altamente eficaz y muy seguro debido a la prácticamente inexistencia de efectos adversos. La
ozonoterapia es una técnica con propiedades terapéuticas dadas por la mezcla entre oxígeno O2 y ozono O3, que
se puede utilizar en varias vías de administración. El poder oxidante de esta sustancia puede jugar un gran papel
en diferentes patologías, ya que inactiva mediadores asociados a diversas disfunciones orgánicas, y es altamente
eficaz en el tratamiento del dolor lumbar crónico presentado en esta investigación.
Palabras clave: Lumbalgia. Acupuntura. Punción de ozono.

OBJETIVO
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a efetividade da Acupuntura no tratamento da
lombalgia em pacientes adultos quando comparada a Ozoniopuntura.
JUSTIFICATIVA
O autor para explicar satisfatoriamente diante do universo acadêmico o termo
Ozoniopuntura se alicerçou nas diversas práticas terapêuticas combinadas com a Acupuntura já
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existente na literatura acadêmica, como também na prática diária do profissional da área da
saúde, citando alguns exemplos: Auriculopuntura; Cromopuntura; Lasepuntura; Moxaacupuntura; Eletroacupuntura, entre outras denominações utilizadas nas terapias
complementares / integrativas. Diante dessa explanação no tocante a justificativa, o autor da
pesquisa fez a seguinte pergunta: Por que não agregar a Ozonioterapia com Acupuntura em
combinação, recebendo assim a denominação Ozoniopuntura.
Informação importante: O autor declara, que durante todos os procedimentos terapêuticos
não houve nenhuma intercorrência ou qualquer desconforto em relação às Terapias aplicadas
nos pacientes portadores de lombalgia que participaram da pesquisa.

MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa caracterizada, de acordo Thomas & Nelson, sendo a mesma
do tipo experimental de caráter empírico, descritivo e comparativo. A população alvo foi
composta por 62 pacientes com diagnóstico de lombalgia, de ambos os gêneros, com idade
mínima de 20 anos e máxima de 80 anos, sendo os pacientes divididos em 2 (dois) grupos:
grupo A pacientes tratados pela técnica da Acupuntura, 2 (dois) vezes por semana, grupo B
pacientes tratados pela técnica da Ozoniopuntura, 2 (dois) vezes por semana. A pesquisa
desenvolveu-se na clinica E. Miranda Universidade da Saúde LTDA, no período de Abril / 2021
à Setembro / 2021. Os pacientes foram recrutados a partir de um agendamento por parte da
clínica, sendo de forma exclusiva de pacientes portadores de dor lombar crônica. Os critérios
de inclusão foram: em primeiro lugar a aceitação do convite e disponibilidade para participar
da pesquisa; apresentar dor lombar a mais de 3 (três) meses, com diagnostico de lombalgia. Os
critérios de exclusão foram: recusa de participar de 8 (oito) sessões de acupuntura /
ozoniopuntura, histórico e etiologia clínica não identificada; pacientes com dor lombar de
origem oncológica; fraturas da coluna vertebral; portadores de doenças neurológicas e que
comprometessem a realização de qualquer método de tratamento relacionado com as terapias
complementares / integrativas. Após o primeiro contato, explicou-se a cada paciente /
voluntário sobre as intenções e procedimentos da pesquisa. Em seguida o paciente tendo
aceitado, foi assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para investigação da
dor, foi utilizada Escala Verbal Numérica (EVN), que consiste de uma linha reta numerada de
zero a dez, nas quais zero significa ausência de dor e dez a pior dor de intensidade insuportável,
e após a explicação e apresentação do modelo da ficha pelo pesquisador, os pacientes relatavam
o seu nível de dor que estavam sentindo naquele momento. Torna-se plausível destacar que a
mesma tem a vantagem de facilitar a relação entre o paciente e o pesquisador, ao compartilharse a intensidade da dor, na busca de se fazer entender toda essa subjetividade dolorosa. Em
seguida coletaram-se os dados para o tratamento estatístico, apresentados na presente obra.
Cabe ressaltar que foi realizada uma revisão bibliográfica, sendo analisado artigos científicos
de periódicos indexados nas bases de dados Medline, SciELO, PubMed, Lilacs, além de livros,
dissertações e teses de doutorado.
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RESULTADOS E CONCLUSÕES
Após todas as informações a pesquisa sugere que a Ozoniopuntura mostrou-se grande
eficiência no tratamento da lombalgia. Porém torna-se importante ressaltar que o tratamento
feito pela Acupuntura também obteve bons resultados, sendo com menos potencial em relação
ao tratamento da Ozoniopuntura. Diante do exposto, a pesquisa apresentou que as duas
modalidades terapêuticas demonstraram que houve resultados favoráveis na redução e / ou
abolição a dor lombar, proporcionando assim, que os pacientes possam ter uma boa qualidade
de vida. Finalizando esta pesquisa, também teve como objetivo buscar uma validação do
protocolo proposto pelo autor, através de todas as informações mencionadas no decorrer desta
pesquisa. O autor reconhece que há uma necessidade de novos estudos que possam dar
continuidade a esta pesquisa, para poder realmente confirmar a eficácia e os efeitos da
Ozoniopuntura, a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes portadores de lombalgia.
INTRODUÇÃO
Torna-se importante, inicialmente explanar sobre a lombalgia que é a dor que acomete
a região entre o último arco costal e a linha ou prega glútea, com ou sem irradiação para os
membros inferiores, que dentre as patologias do Sistema Musculoesquelético chegam a atingir
níveis considerados epidêmicos para a população em geral1,2.
Neste mesmo contexto, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
aproximadamente 80% dos adultos sofrerão pelo menos uma crise aguda de lombalgia durante
a vida, e 90% apresentarão mais de um episódio de dor lombar3. Na lombociatalgia a dor é
irradiada para o membro inferior, podendo chegar até os pés. A distribuição do desconforto para
territórios abaixo do joelho é altamente sugestiva de uma dor ciática.
Segundo apontamentos de Hall4 as possíveis fontes de lombalgia e lombociatalgia,
podem originar-se de várias estruturas da coluna sensíveis à dor, incluindo ligamentos, anel
fibroso do disco intervertebral, articulações interapofisárias, periósteo, musculatura e fáscia
paravertebral, vasos sanguíneos e raízes nervosas.
Na sequência do estudo, cabe ressaltar, que a consenso na literatura que alguns aspectos
contribuem para o desenvolvimento e a cronificação das lombalgias, são eles: a obesidade, o
sedentarismo, as síndromes depressivas, fatores psicossociais, o tabagismo, as mudanças
climáticas, os hábitos posturais, as insatisfação com tarefas laborais, problemas conjugais e
financeiros, fatores genéticos e antropológicos dentre outros,5,6,7,8.
Diante do exposto, para melhor compreensão, a lombalgia pode ser classificada em
aguda, subaguda e crônica, dependendo do tempo de duração do quadro álgico lombar. Tornase pertinente informar, que a lombalgia aguda é aquela cujo episódio é inferior a 6 (seis)
semanas, a dor subaguda, pode durar na faixa de 6 (seis) a 12 (doze) semanas. A lombalgia
crônica é aquela persistente ou intermitente da região lombar com duração acima de 3 (três)
meses5,9.
Segundo Frasson10, informações da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), o
tratamento da lombalgia tem sido um grande desafio para os profissionais da área de saúde. Sua
alta prevalência determina custos elevados ao sistema de saúde. Complementando, torna-se
oportuno mencionar que o tratamento através de medicamentos vem sendo utilizado como
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assintomático, que envolve anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e relaxantes musculares
para o quadro de dor aguda e opioides para as dores crônicas lombalgicas.
Perante a exposição supracitada sobre a lombalgia, não poderíamos deixar de mencionar
a definição de dor, que é um termo abrangente que implica descobrir a natureza e o significado
da experiência dolorosa (estímulos que a provocam, fatores agravantes e de alívio, efeitos da
dor na vida diária, respostas à dor, fatores psicológicos, sociais e espirituais, tipos de dor,
duração, localização, intensidade e outros); ou seja engloba um conjunto de informações que
identificam a história da dor11,12.
Por fim, a definição revisada em 2020, ao conceituar a dor como “uma experiência
sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante àquela associada, a uma
lesão tecidual real ou potencial”13,14.
Diante deste cenário introdutório, torna-se plausível fazer uma breve explanação sobre
a Acupuntura (AC), um método terapêutico milenar que faz parte da Medicina Tradicional
Chinesa (MTC), que nasceu no fértil Vale do Rio Amarelo, nas costas do mar da China, há
mais de 5000 anos. É de especial interesse neste sentido, mencionar que a origem da palavra
Acupuntura é Latina, provavelmente nomeada pelos Jesuítas. Assim, ACUS significa Agulha,
PUNCTURA significa Puncionar.
Torna-se nobre ressaltar que a Acupuntura tem seu reconhecimento mundial já
consagrado, com o surgimento dos primeiros estudos científicos, demonstrando que a analgesia
produzida e feita pelo uso de inserção de agulhas filiformes metálicas, em pontos anatômicos,
denominados Acupontos espalhados por todo o corpo, estimulando a liberação de algumas
substâncias como a endorfina e a serotonina que agem na modulação da dor no sistema nervoso
central, contribuindo dessa forma para silenciar ou abolir a dor15,16,17,18.
Segundo a Legislação Brasileira PORTARIA Nº 971 / 2006, diz que ¨........ que a
Acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde, inserida na Medicina Tradicional
Chinesa (MTC), sistema médico complexo, que aborda de modo integral e dinâmico o processo
saúde-doença no ser humano, podendo ser usada isolada ou de forma integrada com outros
recursos terapêuticos, e que a MTC também dispõe de práticas corporais complementares que
se constituem em ações de promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças¨.
Complementando, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que a
acupuntura pode servir como tratamento complementar / integrativo para as mais diversas
patologias, por exemplo: fibromialgia, distúrbios gastrointestinais, alergias, quadros
inflamatórios e dores de diversas etiologias como a lombalgia19.
Finalmente, a eficácia no tratamento da lombalgia pela Acupuntura, pode também ser
associada com a terapêutica ocidental, evitando a evolução da patologia, podendo a mesma
passar a ser incapacitante, pois esta prática oriental vem contribuindo com a Saúde Pública,
enaltecendo assim uma melhora na qualidade de vida e promoção da saúde em geral20,21,22,23.
Um tema que tem despertado interesse e questionamentos na população acadêmica, é a
Ozonioterapia que é uma técnica baseada no uso do ozônio medicinal, no qual e formado a
partir de um terceiro átomo de (O) à molécula de O2, denominando-se O3. Portanto, para se
obter esta terceira molécula, torna-se necessário o uso de um gerador de ozônio medicinal. O
ozônio (O3) é um gás extremamente eficaz como virucida, bactericida, fungicida, assim como
um potente Anti-inflamatório e Analgésico. Sendo comprovadamente eficaz em mais de 200
patologias24,25.
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Atualmente a Ozonioterapia é reconhecida pelo sistema de saúde da Alemanha, China,
Rússia, Cuba, Portugal, Espanha, Grécia, Turquia, Estados Unidos da América e de vários
outros países em todo o mundo24,25. No Brasil no Art. 1º ANEXO 4 do ANEXO XXV Portaria nº 702 / 2018, ficam incluídas, na Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares - PNPIC, as seguintes práticas: aromaterapia, apiterapia, bioenergética,
constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicina
antroposófica/ antroposofia aplicada à saúde, ozonioterapia, terapia de florais e termalismo
social/ crenoterapia apresentadas, nos termos do Anexo A
Segundo a Associação Brasileira de Ozonioterapia25, faz uma brilhante explanação
sobre uma pesquisa destacando que, aproximadamente 15 (quinze) mil profissionais médicos
utilizam este método na Europa e na Alemanha e 7 (sete) milhões de tratamentos com Ozônio
Medicinal são realizados todos os anos.
Em 1980, a Sociedade Médica Alemã de Ozonioterapia organizou uma pesquisa para
investigar a segurança da técnica. Participaram da pesquisa 644 (seiscentos e quarenta e quatro)
profissionais, envolvendo 384.775 pacientes, em que foram realizados 5.579.238 tratamentos.
Esta pesquisa mostrou que a Ozonioterapia é a terapia médica mais segura conhecida, com
apenas 0,0007% de risco de complicações. É nobre mencionar que o risco de morte associado
à Ozonioterapia é de apenas 0,0001%. Concluindo o explanado até o presente ponto, é digno
citar que na literatura médica, existem apenas 7 (sete) casos de óbito relatados associados à
Ozonioterapia24.
Na sequência introdutória, para melhor entendimento da pesquisa, o autor idealizou um
termo denominado OZONIOPUNTURA, que vem a ser uma combinação do Ozônio
Medicinal aplicado em pontos de Acupuntura já padronizados pela Medicina Tradicional
Chinesa (MTC), através de uma seringa com agulha semelhante o da Acupuntura nos quadros
de lombalgia. O autor para explicar satisfatoriamente diante da comunidade científica o termo
Ozoniopuntura se alicerçou nas diversas práticas terapêuticas combinadas com a Acupuntura já
existente na literatura acadêmica e na prática diária do profissional, por exemplo,
Auriculopuntura; Cromopuntura; Lasepuntura; Moxa-acupuntura; Eletroacupuntura, entre
outras denominações utilizadas nas terapias complementares, já bem conhecidas pelos
profissionais da área da saúde. Em especial, destaca-se a Biopuntura que consiste na injeção
de medicamentos homeopáticos (derivados de produtos naturais) para estimular a capacidade
inata de cura do sistema imunológico. As doses injetadas ativam mecanismos de cura já
existentes no organismo e, assim, promovem reações para recuperar sua capacidade de cura
natural.
Os medicamentos homeopáticos são injetados por meio de agulhas muito finas,
resultando em um procedimento rápido e praticamente indolor. As principais indicações da
BIOPUNTURA são para o tratamento de dores e inflamações, sendo muito recomendada para
combater dor de garganta, dor nas costas (coluna vertebral) e ombros, lesões nos esportes e
problemas respiratórios (Dra. Christiane Fujii 2021 ©).
Nesse sentindo, essa pesquisa teve por objetivo investigar a efetividade da Acupuntura
no tratamento da lombalgia em pacientes adultos quando comparada a Ozoniopuntura.
PROBLEMATIZAÇÃO
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A lombalgia acomete em cerca de 80% da população em algum momento de sua vida,
representando um alto custo no seu tratamento para o sistema de saúde e para a previdência
social, devido ao alto índice de afastamento e incapacidade para o trabalho. Caracteriza-se com
uma problemática de saúde pública na sociedade moderna, o que evidencia a necessidade
imperativa de investimentos em informação, prevenção, diagnósticos precoces, formas de
tratamentos adequados e efetivos que visem a menores custos socioeconômicos24.
Torna-se nobre dizer, que o escasso número de estudos científicos envolvendo o uso da
Acupuntura e da Ozonioterapia / Ozoniopuntura no tratamento da lombalgia e as dificuldades
em conseguir um rigor metodológico nos experimentos terapêuticos para obter conclusões
precisas e embasadas nas lacunas do conhecimento, este estudo então procurou responder as
seguintes perguntas:
1. Os efeitos terapêuticos pela aplicação da Acupuntura influência na diminuição ou
abolição da lombalgia?
2. Os efeitos terapêuticos pela aplicação da Ozoniopuntura influência na diminuição ou
abolição da lombalgia?
OBJETIVO
Esta pesquisa teve como objetivo investigar a efetividade da Acupuntura no
tratamento da lombalgia em pacientes adultos quando comparada a Ozoniopuntura.
HIPÓTESE
O presente estudo antecipou que os pacientes com diagnóstico de lombalgia submetido
a 8 (oito) sessões de Acupuntura e Ozonipuntura, apresentarão diminuição ou abolição do nível
de dor, através das Terapias já mencionadas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
DELINEAMENTO DO ESTUDO
A referida pesquisa caracteriza-se por ser do tipo experimental de caráter empírico,
descritivo e comparativo, pois cabe ressaltar que uma pesquisa descritiva relata um fenômeno
e registra a maneira que acontece também como experimental, quando há interpretações e
avaliações na aplicação de determinados fatores ou simplesmente dos resultados já existentes
dos fenômenos26.

AMOSTRA
A presente pesquisa foi constituída por uma amostra de 62 pacientes de ambos os
gêneros, com idade mínima de 20 anos e máxima de 80 anos, portadores de lombalgia.
LOCAL E PERÍODO
A coleta dos dados foi realizada no período de Abril / 2021 a Setembro / 2021, na E.
Miranda Universidade da Saúde LTDA, com CNPJ – 14.559.810/0001-97, situado no
Município de São Gonçalo – RJ, regularizada há mais de 10 anos sendo coordenada pelo Dr.
Edalton Miranda – CREFITO /2: 22070-F . A clínica é composta por uma equipe
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multidisciplinar formada por psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, acupunturistas e
ozonioterapeutas.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Para a obtenção da amostra da presente pesquisa, foram adotados os seguintes critérios
de seleção (inclusão e exclusão):
. Critério de Inclusão
●
Os pacientes que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
●
Alguns com indicação clínica com diagnóstico de lombalgia para o tratamento
de fisioterapia e acupuntura;
●
Dor entre a última costela e a prega glútea há mais de três (3) meses;
●
Pacientes entre 20 a 80 anos de idade, de ambos os gêneros com disponibilidade
a realizar oito sessões de acupuntura e / ou ozoniopuntura previamente agendadas.
. Critério de Exclusão
●
Pacientes com dor lombar de origem oncológica;
●
Fraturas na coluna vertebral;
●
Doenças infecciosas;
●
Pacientes grávidas;
●
Problemas Psiquiátricos;
●
Lesões na pele localizadas nos pontos de acupuntura da região lombar;
●
Recusa de realizar as oito (8) sessões de acupuntura e / ou ozoniopuntura;
CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
A presente investigação clínica comparativa atendeu as normas para a realização da
pesquisa em seres humanos, Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e da
Resolução de Helsinki de 2008.
Os pacientes participantes da pesquisa clínica foram informados sobre os procedimentos
da coleta de dados e esclarecimentos que a participação da mesma não ofereceria quaisquer
riscos à saúde. Assim, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
COLETA DE DADOS
É importante esclarecer que a coleta dos dados, como por exemplo, a anamnese /
avaliação palpatória e Postural, questionários, e o tratamento pela técnica de Acupuntura e a
Ozoniopuntura, foram realizadas no turno da manhã entre 8:00 às 12:00 horas, e no turno da
tarde entre 13:00 às 18:00 horas na sala / consultório do serviço de Acupuntura e Ozonioterapia,
da E. Miranda Universidade da Saúde.
A amostra foi composta por 62 pacientes com diagnóstico de lombalgia, de ambos os
gêneros, com idade entre 20 a 80 anos, sendo divididos em 2 (dois) grupos A e B, selecionados
pelo método aleatório simples, ou seja, após um agendamento com hora marcada, segue a
organização dos grupos:
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●
O grupo A foi composto por 35 pacientes, sendo 14 do gênero masculino e 21
do gênero feminino, que foram tratados pela Técnica da Acupuntura, nos seguintes dias da
semana, segundas e quartas-feiras.
●
O grupo B foi composto também por 27 pacientes, sendo 12 do gênero
masculino e 15 do gênero feminino, que foram tratados pela Ozoniopuntura, nos seguintes
dias da semana, terças e quintas feiras.
Para melhor compreensão das avaliações e obtenção dos dados, as mesmas ocorreram
na seguinte sequência:
a)
Ficha de Anamnese - o paciente respondeu as perguntas através de uma ficha
informatizada já elaborada pela Clínica;
b)
Termo de Consentimento Esclarecido;
c) Avaliação Postural - postura pode ser definida como a posição que nosso corpo
adota no espaço, bem como a relação direta de suas partes com a linha do centro de gravidade.
Para que possamos estar em boa postura, é necessária uma harmonia/equilíbrio do sistema
neuromusculoesquelético. Na presente pesquisa foi feita uma avaliação postural subjetiva, com
objetivo de investigar as possíveis alterações angulares da coluna vertebral. O paciente era
visualizado no plano frontal vista anterior e posterior e no plano sagital vista lateral direita e
esquerda, complementando foi feito também avaliação do paciente vista em flexão do tronco.
d) Avaliação dos Níveis de Dor – a dor foi avaliada pela Escala verbal numérica (EVN),
que consiste de uma linha reta numerada de zero a dez, nas quais zero significa ausência de dor
e dez a pior dor de intensidade insuportável, e após a explicação e apresentação do modelo da
ficha pelo pesquisador, os pacientes relatavam o seu nível de dor que estavam sentindo naquele
momento. Torna-se plausível destacar que a mesma tem a vantagem de facilitar a relação entre
o paciente e o pesquisador, ao compartilhar- se a intensidade da dor, na busca de se fazer
entender toda essa subjetividade dolorosa.
Sendo a classificação feita da seguinte forma: 0 – ausência de dor; 1 à 3 – dor de fraca
intensidade; 4 à 6 – dor de intensidade moderada; 7 à 9 – dor de forte intensidade; 10 – dor de
intensidade insuportável24,27,28.

Figura 01 - Escala Verbal Numérica (EVN)
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PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO / TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA
O tratamento foi realizado em uma sala confortável climatizada, composta por uma
mesa com duas cadeiras, uma maca e uma prateleira para suporte de todo o material clínico
necessário, como por exemplo: agulhas de acupuntura, algodão / gaze, álcool 70º, toalha
descartável entre outros pertinentes.
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Previamente, ao iniciar do tratamento o paciente recebeu todas as informações sobre o
protocolo de tratamento pela técnica de acupuntura, o mesmo teve oportunidade de perguntar
todas as questões no tocante à terapia, como tempo de duração, procedimentos, entre outros
referentes a prática terapêutica utilizada e a sua dor na região da coluna lombar.
O paciente foi orientado para deitar em decúbito ventral sobre a maca o mais relaxado
possível, evitando tensões musculares, tanto nos membros superiores, tronco e membros
inferiores e a cabeça rodada para o lado de sua preferência.
No tocante ao tempo de tratamento, foram realizadas oito sessões de acupuntura clássica
MTC, 2 (duas) vezes por semana, com duração na faixa de 40 (quarenta) minutos cada sessão
/ consulta e sempre pelo mesmo acupunturista. Torna-se pertinente destacar, que foram
utilizadas agulhas especificas para acupuntura, sendo as mesmas flexíveis, novas e descartáveis,
marca TONY C/10 com no tamanho 0,25x13 milímetros (mm), com cabo espiral em inox,
esterilizadas com mandril de plástico, embaladas com 10 unidades.
Diante do exposto, para o tratamento da lombalgia, foram utilizados os seguintes pontos
de acupuntura bilateralmente do meridiano da Bexiga (B), segue a localização dos acupontos:
● B23 (Shen Shu - Shu do Rim) – Localização: lateralmente a linha média
dorsal, 1,5 cun em relação à margem inferior do processo espinhoso da
segunda vértebra lombar (L2);
● B24 (Qi Hai Shu - Mar do Shu de Qi) – Localização: lateralmente a linha
média dorsal, 1,5 cun em relação à margem inferior do processo espinhoso
da terceira vértebra lombar (L3);
● B25 (Da Chang Shu - Shu do Intestino Grosso) – Localização: lateralmente
a linha média dorsal, 1,5 cun em relação margem inferior do processo
espinhoso da quarta vértebra lombar (L4);
● B26 (Guan Yun Shu - Shu do Portão de Origem) – Localização: lateralmente
a linha média dorsal, 1,5 cun em relação à margem inferior do processo
espinhoso da quinta vértebra lombar (L5).
É importante destacar, que os pontos eleitos foram àqueles usados para o tratamento da
dor na região lombar, segundo a literatura cientifica20,23,29,30,31.
Continuando a técnica, estando o paciente em decúbito ventral e totalmente relaxado,
foi feito uma assepsia / antissepsia na região lombar, com algodão e álcool 70º e um exame
detalhado da região eleita para aplicação das oito agulhas.
Cabe salientar, que na prática clínica é importante não só a agulha seja inserida na
posição adequada, como é igualmente importante para um bom resultado o ângulo e a
profundidade de maneira correta.
Nessa pesquisa, a penetração da agulha foi aproximadamente na faixa de 2 (dois) mm
a 10 (dez) mm da superfície da pele, sem rotação ou estimulação manual após a sua inserção.
É importante esclarecer também que vários fatores influenciam na penetração da agulha como,
por exemplo: biotipo, tipo de pele, massa muscular, sensibilidade, nível de dor, medo de
agulhas, entre outros.
Porém, para padronizar o tratamento, no tocante a profundidade da agulha, foi eleita a
sensibilidade do paciente como sinalizador básico, considerando que o paciente deveria obter
a sensação associada ao agulhamento, conhecida como Qi (De Qi) uma sensação discreta de
DOR rápida logo após o estimulo no ponto certo, um conceito fundamental da MTC.
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Em relação à inserção das agulhas, as mesmas foram inseridas rapidamente com impulso
dos dedos, estando à agulha em 90º em relação à pele da região lombar.
Após todos os procedimentos supracitados, ficando o mesmo 40 (quarenta) minutos com
as agulhas inseridas nos acupontos do meridiano da Bexiga, foram retiradas as agulhas de forma
ordenada do proximal para o distal, em sequência bilateral. A seguir foi utilizado algodão com
álcool 70º, na região lombar como forma de prevenção de um possível sangramento na área dos
acupontos.
Na sequência, antes do paciente ser liberado o mesmo foi orientado a não fazer uso de
nenhum fármaco para dor, relaxante muscular e anti-inflamatório, como também não fazer
atividades laborativas com cargas, exercícios físicos e nenhum movimento ou qualquer outro
procedimento que venha comprometer negativamente a pesquisa e o seu tratamento da
lombalgia.
Portanto, torna-se importante destacar, que a resposta do tratamento foi avaliada ao final
das 8 (oito) sessões de acupuntura, ou seja, na última sessão. Sobre este prisma, foram utilizados
os mesmos critérios da primeira avaliação, em relação aos Níveis de dor.
PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO / TRATAMENTO PELA OZONIOPUNTURA
O tratamento foi realizado nas mesmas condições do Tratamento pela Acupuntura, com
algumas exceções, em uma sala confortável climatizada, composta por uma mesa com duas
cadeiras, maca e uma prateleira para suporte de todo o material clínico necessário, como por
exemplo: gerador de Ozônio Philozon Medplus MX COMBO, Cilindro de oxigênio
medicinal, seringa de 20 mL tipo BD sem látex embaladas, Agulha Descartável Hipodérmica
tipo Wiltex tamanho 13 mm x 0,30 mm (30G x ½) de embalagem única, algodão, álcool 70º,
toalha descartável entre outros pertinentes.
No tocante ao tempo de tratamento, foram realizadas 8 (oito) sessões de Ozoniopuntura,
2 (duas) vezes por semana, com duração de 40 (quarenta) minutos cada sessão / consulta sempre
pelo mesmo acupunturista / ozonioterapeuta especializado.
Estando o paciente em decúbito ventral e totalmente relaxado, foi feito uma assepsia e
antissepsia na região lombar, com algodão e álcool 70º e um exame detalhado da região eleita
para aplicação da ozoniopuntura.
Torna-se pertinente destacar, que foram utilizadas agulhas especificas para
ozoniopuntura, já mencionada anteriormente.
Protocolo utilizado: Dose = Concentração na faixa de 15 – 20 mcg (microgramas),
com volume de 1 – 2 mL por ponto, ou seja, no ponto de acupuntura já padronizado pela
MTC. Em relação à inserção das agulhas, as mesmas, foram inseridas estando à agulha em um
ângulo na faixa de 45º - 90º em relação à pele da região lombar. Observação – foram utilizados
os mesmos pontos de Acupuntura (Meridiano da Bexiga - B23, B24, B25, B26) para a
Ozoniopuntura.
Todos os demais procedimentos foram semelhantes ao protocolo de Acupuntura, por
exemplo: informações ao paciente para não fazer uso de medicamentos como antiinflamatórios, relaxantes musculares, atividade física e muita prevenção no momento de fazer
o injetável dos gases O2 – O3 (oxigênio – ozônio).
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Portanto, torna-se importante destacar, que a resposta do tratamento foi avaliada ao final
das 8 (oito) sessões de Ozoniopuntura, ou seja, na última sessão. Sobre este prisma, foram
utilizados os mesmos critérios da primeira avaliação, em relação aos Níveis de dor.
RISCOS E DIFICULDADES ESPERADAS
Uma das dificuldades encontradas nesta pesquisa foi à carência de artigos
científicos sobre o tema. Embora, os estudos selecionados exibissem um bom número de
participantes, nenhum deles foi realizado contemplando a população brasileira. Outro tipo de
dificuldade foi manter o controle dos pacientes durante todo o tratamento, por exemplo: devido
à pandemia, sequência rigorosa dos dias e horários do tratamento por acupuntura e a
ozoniopuntura; não fazer uso de nenhuma medicação (anti-inflamatório, analgésico e outros)
que possam interferir nos resultados; não fazer nenhuma atividade física, principalmente com
a coluna vertebral e outras já citadas anteriormente nos critérios de inclusão e exclusão.
Considerando que algumas pesquisas envolvendo seres humanos podem
apresentar algum tipo de risco, pois a mesma nesta pesquisa foi justificada pela importância dos
seus benefícios serem maior ou no mínimo igual às alternativas já estabelecidas para a
prevenção e o tratamento dos pacientes portadores de lombalgia, que previamente foi
encaminhado para submeter-se aos Procedimentos Terapêuticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre o mês de Abril / 2021 e Setembro / 2021, a presente pesquisa foi composta por
uma amostra de 62 pacientes com diagnóstico clínico de lombalgia de ambos os gêneros, com
idade mínima de 20 anos e máxima de 80 anos.
Diante do exposto, todos os pacientes estavam dentro dos critérios de inclusão e
concordaram espontaneamente em participar da pesquisa.
Os pacientes foram encaminhados para a clínica E. Miranda Universidade da Saúde,
através de um pedido de solicitação clínica para o serviço de fisioterapia e acupuntura de um
plano de saúde, e outros pacientes buscaram o serviço de tratamento da lombalgia por livre
espontânea vontade (consultar particular). Porém cabe esclarecer, que o maior número de
pacientes já tinham sido tratados ao longo do tempo em outros serviços de fisioterapia, e
relatavam não ter tido bons resultados.
Na FIGURA 2 mostra a relação no tocante ao número de pacientes, do grupo A e do
grupo B, sendo 36 do gênero feminino (58%) e 26 do gênero masculino (42%).
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Figura 02 - Relação do número de pacientes feminino e masculino

Fonte: Elaboração do autor.

RESULTADOS: IDADE DO SEXO FEMININO E MASCULINO.
Tabela 01 – Valores da média, em relação à idade do gênero masculino e feminino

MULHERES
MÉDIA
DESVIOS
PADRÃO

HOMENS

48,55

47,46

?

?

Fonte: Elaboração do autor

RESULTADOS: AVALIAÇÃO POSTURAL DA COLUNA VERTEBRAL
Na FIGURA 3 mostra os resultados total dos grupos A e B em relação a avaliação
postural subjetiva da coluna vertebral. Foi observado os seguintes desvios posturais, vejamos:
29 pacientes apresentam postura lordótica, 19 pacientes com postura cifótica e 14 pacientes
com postura escoliótica. Diante do exposto, cabe mencionar que os valores representam o
desvio angular da coluna vertebral do paciente com maior evidência. Assim, nota-se que o
maior número de pacientes apresentam a postura lordótica, ou seja, uma curvatura acentuada
na região lombar.
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Figura 033: Resultados do número de pacientes com desvios posturais

Fonte: Elaboração do autor

RESULTADOS: AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DOR
No tocante aos níveis de dor (ND) a mesma foi avaliada pela Escala verbal numérica
(EVN), que consiste de uma linha reta numerada de zero a dez, nas quais zero significa ausência
de dor e dez a pior dor de intensidade insuportável.

Sendo a classificação feita da seguinte forma:
0 – ausência de dor;
1 à 3 – dor de fraca intensidade;
4 à 6 – dor de intensidade moderada;
7 à 9 – dor de forte intensidade;
10 – dor de intensidade insuportável31,32,33.

RESULTADOS GRUPO A - TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA
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GRUPO A (MASCULINO) - 1º AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DOR DO
GRUPO A DO GÊNERO MASCULINO TRATADO PELA ACUPUNTURA
Diante do exposto, na presente investigação do Grupo A ambos os gêneros,
tratamento feito pela Acupuntura, foi possível observar que a soma dos níveis de
dor na:
1ª avaliação (inicial) = 7,71
A média foi feita da seguinte forma 108 dividido por 14 homens média = 7,71

Para os 14 pacientes do gênero masculino o valor foi de 108.
2º AVALIAÇÃO APÓS O TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA do gênero
masculino
2ª avaliação = 2,57
A média foi feita da seguinte forma 36 dividido por 14 homens, média = 2,57

Após o tratamento pela Acupuntura do gênero masculino, foi possível observar
que a soma dos 14 pacientes do gênero masculino foi de 36.

Fonte: Elaboração do autor

GRUPO A (FEMININO) - 1º AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DOR DO
GRUPO A DO GÊNERO FEMININO TRATADO PELA ACUPUNTURA
Em relação ao gênero feminino composto por 21 pacientes a soma dos níveis de dor
na:
1ª avaliação (antes do tratamento) = 7,38
A média foi feita da seguinte forma 155 dividido por 21 mulheres média = 7,38

Para as 21 pacientes do gênero feminino o valor foi de 155.
2º AVALIAÇÃO APÓS O TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA do gênero
feminino
2ª avaliação = 2,38
A média foi feita da seguinte forma 50 dividido por 21 mulheres, média = 2,57

Após o tratamento pela Acupuntura do gênero feminino, foi possível observar
que a soma das 21 pacientes do gênero feminino foi de 50.

Fonte: Elaboração do autor
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RESULTADOS GRUPO B - TRATAMENTO PELA OZONIOPUNTURA

GRUPO B MASCULINO - 1º AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DOR DO
GRUPO B TRATADO PELA OZONIOPUNTURA
MÉDIA = 7,91
Na presente investigação do Grupo B do gênero masculino, tratamento feito pela
Ozoniopuntura, foi possível observar que a soma dos níveis de dor na avaliação
inicial para os 12 pacientes do gênero masculino o valor foi de 95, a média foi feita
da seguinte forma 95 dividido por 12 homens média = 7,91
2º AVALIAÇÃO APÓS O TRATAMENTO PELA OZONIOPUNTURA
MÉDIA = 2,16
No grupo composto por 12 pacientes, a soma dos níveis de dor na segunda avaliação
foi de 26, a média foi feita da seguinte forma 26 dividido por 12 homens, média =
2,16

Fonte: Elaboração do autor

GRUPO B FEMININO - 1º AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE DOR DO
GRUPO B TRATADO PELA OZONIOPUNTURA
MÉDIA = 7,86
Na presente investigação do Grupo B do gênero feminino, tratamento feito pela
Ozoniopuntura, foi possível observar que a soma dos níveis de dor na avaliação
inicial para os 15 pacientes do gênero feminino o valor foi de 95, a média foi feita
da seguinte forma 118 dividido por 15 mulheres média = 7,86
2º AVALIAÇÃO APÓS O TRATAMENTO PELA OZONIOPUNTURA
MÉDIA = 2,13
No grupo composto por 15 pacientes a soma dos níveis de dor na segunda avaliação
o valor foi de , a média foi feita da seguinte forma 26 dividido por 12 mulheres
média = 2,13

Fonte: Elaboração do autor

QUADRO ESQUEMÁTICO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS VALORES
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TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA – MASCULINO (14 pacientes)
1º AVALIAÇÃO – antes do tratamento

MÉDIA = 7,71

2º AVALIAÇÃO – após o tratamento

MÉDIA = 2,57

TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA – FEMININO (21 pacientes)
1º AVALIAÇÃO – antes do tratamento

MÉDIA = 7,38

2º AVALIAÇÃO – após o tratamento

MÉDIA = 2,38

Fonte: Elaboração do autor

TRATAMENTO PELA OZONIOPUNTURA – MASCULINO (12 pacientes)
1º AVALIAÇÃO – antes do tratamento

MÉDIA = 7,91

2º AVALIAÇÃO – após o tratamento

MÉDIA = 2,16

TRATAMENTO PELA OZONIOPUNTURA – FEMININO (15 pacientes)
1º AVALIAÇÃO – antes do tratamento

MÉDIA = 7,86

2º AVALIAÇÃO – após o tratamento

MÉDIA = 2,13

Fonte: Elaboração do autor

DISCUSSÃO
Segundo Associação Médica Brasileira e Conselho Federal35, há evidência consistente
da eficácia da acupuntura para dor lombar crônica em prazo curto (até três meses depois do
tratamento), e de que os efeitos benéficos se mantêm por prazo maior do que um ano. Ficou
também definido que o efeito da acupuntura é maior em associação com outros tratamentos, e
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as evidências sugerem superioridade do método com relação aos tratamentos usuais. Também
há evidência de que a acupuntura proporciona grandes chances de melhorar a condição
funcional. Os custos relacionados com a inclusão da Acupuntura foi de grande impacto positivo
na melhora do quadro álgico na região lombar.
Bigos et al36 a lombalgia pode ser causada por várias entidades nosológicas e modificada
por transtornos psicossociais. Estudos epidemiológicos demonstraram que cerca de 50% a 90%
dos indivíduos adultos apresenta lombalgia em algum momento de suas vidas. Em países
industrializados, a lombalgia é a principal causa de incapacidade em indivíduos com menos de
45 anos.
Segundo Marras37 com intuito de reforçar e ampliar a discussão sobre o tema destacou
que a lombalgia acomete comumente homens acima 40 anos e mulheres entre 50 a 60 anos de
idade, estas provavelmente em decorrência da maior prevalência e consequências da
osteoporose.
Rosa et al38 e Rached et al39 , em uma revisão sistemática destacaram com muita
propriedade que a terapia baseada na acupuntura vem se mostrando eficaz no tratamento de
diversas doenças, trazendo benefícios aos mais variados setores da saúde. Mesmo assim, sua
prescrição é restrita, não sendo prescrita por médicos que focam somente no tratamento
medicamentoso para amenizar os efeitos da dor. Por meio desta revisão sistemática pode-se
demonstrar que a acupuntura, mesmo sendo considerada uma forma de tratamento
complementar tem apresentado resultados significativos em estudos de comparação com outras
técnicas de tratamento para a dor lombar, como por exemplo, o tratamento convencional
baseado na administração medicamentosa.
Em uma pesquisa de revisão sistemática Furlan et al40, com total de 2861 pacientes
adultos, com idade superior a 18 anos, com dor lombar baixa aguda ou crônica, avaliouse o
impacto na intensidade da dor, melhora dos sintomas, função e retorno ao trabalho mostraram
que o uso da acupuntura é custo-eficiente para a redução da Lombalgia ..
Em um estudo de Li N et al41 fizeram uma comparação, em 60 pacientes com lombalgia
inespecífica, entre a acupuntura com moxabustão e tratamentos com fisioterapia (usando luz,
eletricidade e calor), revelou que a acupuntura combinada com moxabustão reduz a
incapacidade e taxas de piora da lombalgia.
Torna-se plausível fazer uma breve explanação sobre a utilização do Ozônio no
tratamento de infecções, que é documentada desde o século XIX. O ozônio aplicado de modo
tópico, subcutâneo, por via muscular, por via venosa e/ou retal atua contra as bactérias e os
fungos que não possuem sistemas de proteção à agressão oxidativa42.
Diante do exposto, o uso das vias tópica, subcutânea, intra-articular e muscular
deflagram efeitos predominantemente locais e regionais, enquanto a venosas e retais
predominantemente sistêmicas. As respostas terapêuticas da ozonioterapia nas infecções
transcendem possíveis respostas exclusivamente local ou regional43,44.
Em uma pesquisa sobre a Ozonioterapia, foi mencionado que a mesma tem surgido
como um método de tratamento, mas ainda persistem questões quanto a sua efetividade e
segurança. O autor conclui que não foi observada efetividade da Ozonioterapia no tratamento
de lombalgia inespecífica45.
Considerando o tema, Junior e Lages46 em sua pesquisa sobre Ozonioterapia em
lombociatalgia que a maioria dos adultos sofre de vários episódios de lombalgia durante sua
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vida. Os autores concluíram que a ozonioterapia é um método minimamente invasivo, capaz de
oferecer analgesia para a maioria dos pacientes, com raros relatos de complicações.
Em relação à pesquisa em questão feita sobre a Ozoniopuntura pelo autor Miranda
EA, o mesmo verificou que esta técnica, obteve resultados significativos no tocante ao
procedimento de aplicação do Ozônio nos pontos de Acupuntura na região lombar. Devido à
ausência de pesquisas sobre a Ozoniopuntura na literatura acadêmica o autor elaborou um
protocolo de Ozoniopuntura que poderá futuramente ser utilizado como uma técnica de grande
relevância nos quadros inflamatórios e dolorosos nas diversas articulações. Para melhor
elucidar o protocolo, segue uma breve apresentação da pesquisa, foram investigadas
detalhadamente as seguintes articulações em uma sequência anatomia clínica e de cunho
didático: no eixo central temos a coluna vertebral; no membro superior bilateralmente - ombro;
cotovelo; punho; mão; no membro inferior bilateralmente - quadril; joelho; tornozelo e pé.
Diante de múltiplas articulações, o autor elegeu a coluna vertebral em especial a região lombar
como referência para esta pesquisa, denominando a técnica Ozoniopuntura.
A biopuntura consiste na injeção de medicamentos homeopáticos em pontos de
Acupuntura (derivados de produtos naturais) para estimular a capacidade inata de ¨cura¨ do
sistema imunológico. São pequenas doses injetadas ativam mecanismos de cura já existentes
no organismo e, assim, promovem reações para recuperar sua capacidade de cura natural. Sendo
uma técnica de acupuntura apresenta grandes vantagens sobre os medicamentos utilizados na
medicina convencional, uma vez que estes atuam suprimindo os sintomas imediatamente, mas
não tem capacidade de cura como a biopuntura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi apresentado nesta pesquisa, foi demonstrado que os efeitos da
Acupuntura no tratamento das Lombalgias, foi significativamente eficaz na redução da
intensidade da dor lombar. Estudos apontam que a Acupuntura é uma terapia integrativa
promissora e efetiva com poucos efeitos adversos e contraindicações. Os conhecimentos
milenares da Medicina Tradicional Chinesa, associados ao conhecimento da Medicina
Ocidental podem contribuir para um grande avanço na medicina de forma geral, seja no
tratamento da Lombalgia, na obtenção de resultados satisfatórios ou no benefício gerado ao
bem estar físico-psíquico-social do ser humano. Novas pesquisas são necessárias para elucidar
os mecanismos dos efeitos associados ao tratamento com Acupuntura, a relação custo benefício,
as técnicas que apresentam melhor eficácia e a melhor coerência na seleção de pontos
específicos para a lombalgia. Por isso, novas propostas de tratamento da Lombalgia pela
Acupuntura devem ser apresentadas pela sociedade científica, objetivando uma abordagem
plenamente satisfatória em sua aplicação.
Cabe esclarecer, que a maioria dos adultos sofre de vários episódios de lombalgia
durante sua vida. Aproximadamente, 80% dos trabalhadores perdem tempo de trabalho
especificamente pelo quadro álgico da região lombar. Complementando a lombalgia situa-se
entre a 5ª e a 6ª causa mais frequente que leva um indivíduo a ser consultado por um médico e
/ ou profissional qualificado. Embora, muitas vezes o quadro seja autolimitado, uma parcela
significativa requer tratamento cirúrgico. Diante de tal explanação sobre a Acupuntura, tornase oportuno fazer uma breve dissertação a Ozoniopuntura que é um método minimamente
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invasivo, que se mostrou capaz de oferecer bons resultados no tocante aos quadros inflamatórios
e de analgesia.
As informações apresentadas neste trabalho de pesquisa demonstraram e ratificaram os
efeitos positivos da ozoniopuntura no tratamento da lombalgia, com diminuição significativa
do quadro álgico. O uso do ozônio pode ser considerado uma ferramenta terapêutica promissora
para o controle da dor em pacientes com processos inflamatórios crônicos associados a diversas
patologias.
A Ozoniopuntura é uma prática terapêutica complementar / integrativa muito eficiente
e de baixo custo, com aplicação relativamente menos trabalhosa quando comparada a outros
tratamentos, o que desperta um interesse maior por parte dos profissionais da saúde que
conhecem a Terapia pelo Ozônio.
Concluindo, o preparo técnico do profissional, bem como o conhecimento dos
mecanismos de ação, bioquímica e técnicas, tornam a ozoniopuntura assim uma prática
integrativa, um recurso seguro, eficaz e de baixo custo no tratamento de inúmeras enfermidades
tratadas pelos profissionais fisioterapeutas e da área da saúde em geral.
No tocante Efetividade da Acupuntura no tratamento da lombalgia em pacientes adultos
quando comparada a Ozoniopuntura. Após todas as informações encontradas na pesquisa, a
Ozoniopuntura mostrou-se ter uma grande eficiência no tratamento da lombalgia. Porém, tornase importante ressaltar que o tratamento feito pela Acupuntura também obteve bons resultados,
sendo que, com menos potencial em relação ao tratamento da Ozoniopuntura. Diante do
exposto, a pesquisa apresentou que as duas modalidades terapêuticas demonstraram que houve
resultados satisfatórios e benéficos na redução e / ou abolição a dor lombar, proporcionando
assim, que os pacientes possam ter uma boa qualidade de vida.
Finalizando, esta pesquisa também teve como objetivo buscar uma validação do
protocolo da Ozoniopuntura proposto pelo autor, através de todas as informações mencionadas
no decorrer desta pesquisa. O autor também reconhece que a uma necessidade de novos estudos
que possam melhor elucidar e dar continuidade a esta pesquisa, para poder realmente confirmar
a eficácia e os efeitos da Ozoniopuntura, a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes
portadores de lombalgia.
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